
Polícia registra redução no 
número de crimes ambientais

Após empate com o Santa, 
Canindé elogia a Raposa

PM paraibana reúne dados e destaca que apreensões 
de animais caíram em 60% e desmatamento 
no Estado reduziu em 50%. Página 6

Amistoso com a Cobra Coral do Recife terminou sem 
gols. Apesar do resultado, técnico do Campinense se 
diz confiante com estreia no Paraibano. Página 24
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Em Brasília, governador se reúne em audiência com representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento e fica perto de empréstimo que vai viabilizar projetos na área. Página 3

Governo negocia verba de R$ 180 mi para a saúde

Foto: Secom-PB

Setor de serviços da PB é o 
3o que mais cresce no país
Dados são do IBGE e referentes ao mês de novembro de 2019. Enquanto o Estado cresce, a média nacional recua. Página 19

Pedestres sofrem na capital 
com calçadas irregulares
Muitos destes espaços são verdadeiros obstáculos para 
quem caminha no local. Não raro, população vai parar 
no meio da rua para fugir das irregularidades. Página 5

Paraíba
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Prefeitos vão a 
Brasília por 
aumento no FPM
Primeira parcela do ano do Fundo de 
Participação dos Municípios tem queda 
de 10,74% e prefeitos se mobilizam 
para pressionar a União.   Página 13

Amazônia em números

Novos dados do Inpe revelam que o desmatamento da Amazônia em dezembro atingiu o alarmante aumento de 189% com relação ao mesmo período do ano passado.  Página 14
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Esportes
Foto: Divulgação / Campinense

Show de Júnior Cordeiro 
é uma homenagem a JP
Show no domingo vai marcar o lançamento do 
sexto álbum do cantor e compositor, que desta vez 
faz um tributo à capital paraibana. Página 9

2o Caderno
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Os constantes balanços produzidos 
pelas forças policiais que fiscalizam o 
trânsito, seja nas ruas, seja nas rodovias, 
revelam sempre dados estarrecedores. O 
trânsito não mata, como muitos pensam 
e dizem, quem mata e morre são pessoas, 
algumas por conta de fatalidades, outras 
devido à imprudência. 

O mais grave, nessa história, é que, 
além de famílias inteiras que desapare-
cem em questões de minutos ou segun-
dos, vítimas de tragédias envolvendo 
veículos, milhares de jovens brasileiros 
perdem a vida ou ficam seriamente trau-
matizados, principalmente na categoria 
de condutores de motocicletas.

Nos fins de semana e feriados – no-
tadamente os prolongados - as estatísti-
cas tornam-se ainda mais assustadoras. 
Em praticamente todos os quadrantes 
do país são registrados acidentes envol-
vendo veículos automotores. Ressalte-se 
que a imprensa geralmente só divulga os 
casos de maior gravidade.

O álcool é um dos inimigos públicos 
número um do trânsito. Policiais da área 
sempre fazem alerta aos motoristas, no 
sentido de evitarem esse binômio peri-
gosíssimo que é álcool e direção. Apesar 
disso, os acidentes ocasionados por mo-
toristas embriagados continuam na pau-
ta das tragédias nacionais.

Não bastassem as bebidas alcoóli-
cas, entraram em cena, para agravar o 
problema, os aparelhos celulares. É tam-
bém uma infração de trânsito, manusear 

o aparelho telefônico ao volante, mas a 
quantidade de motoristas que dividem 
a atenção entre a direção e o telefone é 
absurda, e parece aumentar a cada dia.

Basta dar uma volta por qualquer ci-
dade para se constatar o quanto as nor-
mas de segurança no trânsito são ignora-
das. Nas cidades do interior, por exemplo, 
a lei que obriga os motociclistas a usar 
capacete, ao que parece, jamais entrou 
em vigor, assim como é “permitido” levar 
várias pessoas na garupa da moto.

Uma cena bastante comum em todas 
as cidades causa ainda mais indignação: 
crianças menores de dez anos de idade, 
sem nenhum equipamento de segurança, 
sendo transportadas pelos próprios pais, 
sentadas no tanque de combustíveis de 
motocicletas. Uma espécie de aula inten-
siva de insensatez.

É obrigação dos poderes competen-
tes continuarem investindo os recursos 
possíveis na melhoria do que se conven-
cionou chamar, na atualidade, de mobili-
dade urbana. São os aportes constantes 
de automóveis que tornam as cidades 
espaços de difícil locomoção, e esse pro-
blema precisa ser solucionado

Ocorre que cidadãos e cidadãs têm 
também sua parcela de responsabilidade. 
Se as pessoas investissem individualmen-
te em segurança, obedecendo à legisla-
ção de trânsito com a maior seriedade, 
certamente o número de acidentes seria 
reduzido drasticamente, tornando a vida 
contemporânea menos dramática.
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Segurança no trânsito

Editorial

Vem aí o centenário 
de Celso Furtado, já na en-
trada do ano constante  do 
elenco de eventos culturais 
anunciados pelo governa-
dor  João Azevêdo.

Não há de ser coisa pe-
quena, não tanto pelo que 
entra de Paraíba em seu re-
gistro civil como, principal-
mente, pela repercussão de 
seu nome e de suas teses ou 
doutrinas entre  os pensado-
res sociais deste meio século 
de preocupação política e de 
estudos do subdesenvolvi-
mento com suas consequências  na vida e  
mente de povos no plano mundial. 

O jovem Celso já achava pequena a 
instituição de ensino mais conceituada 
da Paraíba, o nosso Liceu. Foi estudar 
no Ginásio Pernambucano, segundo de-
põe, porque o ensino do Liceu era “muito 
precário”. Ora, uma precariedade que se 
constituía, unanimemente, no orgulho 
paraibano. 

Seu olhar já passava por cima das nos-
sas grandezas.  Aos 25 anos, embarcando 
com a FEB para a Itália, talvez o que me-
nos receasse fossem os riscos da guerra: 
“Se eu chegar a ser um homem excepcio-
nal, no futuro – pensou nessa hora - isto 
não constituirá surpresa para mim mes-
mo”. A caminho do braseiro, entre compa-
nheiros atônitos,  seu sonho de grandeza 
já se estirava por outro caminho. E pela 
escada do avião em que embarcara, ter-
minado o conflito, se estabelece em Paris. 
Estabelecer aí não entra de graça: planta-
se, entrega-se de corpo e alma não apenas 
como aluno do Instituto de Ciências Polí-
ticas, mas como quem encontra a plata-
forma sem a qual não levantaria outros 

voos. 
Em 1958, creio que 

em agosto, chega à Paraí-
ba numa manhã de sába-
do, Octacílio de Queiroz, 
diretor de A União, ti-
rando-me  da paginação 
para assistir à conversa 
de Celso Furtado a ser 
recebido pelo governador 
Pedro Gondim. 

“Que Celso Furta-
do?”- perguntei apate-
tado. Octacílio, que já 
adentrava o gabinete, ro-
dou para trás aos gritos: 

“ Não sabe quem é Celso (?), paraibano 
dirigente da Cepal, no Chile,  doutor em 
Cambrige, na França, filho de Maurício 
Furtado?”

Eu não sabia. “E o que vou perguntar 
a ele?” – arrisquei. “Não pergunte nada, 
ouça, apenas”. 

Eu estava noutra, ou melhor, na tra-
dução de telegramas da UPI, doze dos so-
breviventes do desembarque em Sierra 
Maestra chamando a atenção mundial ou 
de todos os subjugados do subdesenvol-
vimento na grande marcha guerrilheira. 

Com as armas que soube terçar como 
poucos,  Doutor Celso não chegou à re-
percussão de um Fidel ou de um Che da 
época, mas chegou perto. “Se o Nordeste 
cresceu economicamente – como ele re-
conhece meio século depois – mas o seu 
drama social continua igual ou pior”, seu 
pensamento, sua obra o mantém  na van-
guarda, agora estudada e especulada por 
países desenvolvidos.

O melhor que podemos fazer será 
servir de auditório para o pensamento 
mundial cada vez mais  inclinado sobre 
a obra de Celso.

O que mudou?
Se o Nordeste cresceu 

economicamente – como 
ele reconhece meio século 

depois – mas o seu 
drama social continua 

igual ou pior”, seu 
pensamento, sua obra o 
mantêm na vanguarda, 

agora estudada e 
especulada por países 

desenvolvidos   

Artigo Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues@.gmail.com
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UN Informe

De acordo com o mapeamento, que apurou 
a faixa etária dos concurseiros durante o ano 
de 2019, 21% dos candidatos a cargos públi-
cos estão na faixa entre 35 e 44 anos. Já os 
inscritos com idades entre 18 e 24 anos cor-
respondem a 17%. Pelo estudo do Gran Cur-
sos Online, o interesse nos concursos públicos 
continua alto, com aumento significativo no 
número de inscritos a cada ano.

“Atendendo a uma solicitação 
do diretor-geral do MP-Procon, 
promotor de justiça Glauberto 
Bezerra, estamos desenvolvendo 
a instalação desse serviço que 
é muito importante para um 
público específico, formado por 
pessoas que apresentam necessi-
dades especiais, especificamente 
os surdos-mudos. Quando um 
deles se dirige a um serviço de 
notas, de registro ou a qualquer 
outro que oferecemos, sempre 
vem acompanhado de uma tes-
temunha escolhida em quem ele 
deposita absoluta confiança”, dis-
se o tabelião Germano Toscano.

 A geração dos millennials (ou geração Y) corres-
ponde a quase metade dos candidatos a concur-
sos públicos no Brasil.   Segundo recente pesquisa 
realizada pelo Gran Cursos Online, empresa 
especializada na capacitação de candidatos para 
concursos públicos em todo o Brasil, os certames 
para a administração possuem 43% dos inscritos 
com pessoas entre 25 e 34 anos.

Geração y

Focado

pacto Federativo

Meta 4 Libras

HuManizando

O juiz Rúsio Lima de Melo 
julgou extinta, com resolu-
ção de mérito, a Ação Civil 
Pública de Improbidade 
Administrativa ajuizada 
pelo Ministério Público es-
tadual contra a ex-prefeita 
do Município de São José 
do Brejo do Cruz, Maria da 
Natividade Saraiva Maia, e 
contra o réu Sebastião Go-
mes Dantas. O pedido, nos 
autos do processo foi julga-
do improcedente no muti-
rão da Meta 4, do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 
no âmbito do TJPB.

A Associação dos Notários 
e Registradores da Paraíba 
(Anoreg-PB), cujo presidente é 
o tabelião Germano Toscano  e 
o MP-Procon (Gualberto Bezer-
ra), vão proporcionar benefícios 
a uma parcela minoritária da 
população do Estado que tem 
grandes dificuldades em se co-
municar pelo fato de ser surda
-muda: ou seja não ouve, nem 
fala. A ideia é disponibilizar 
um profissional especialista 
na Língua Brasileira de Sinais 
(Libras) para facilitar o serviço 
destinado a essas pessoas com 
deficiência.

2020 promete ser o ano em que as relações entre estados, municípios e União podem mudar subs-
tancialmente. Para isso, o Congresso analisa, entre outras inovações legislativas, o Plano Mais Brasil, 
tentativa do governo de descentralizar o controle do dinheiro e de racionalizar gastos, uma das priori-
dades do governo no ano legislativo. O plano é composto por três propostas de Emenda à Constituição 
(PECs) que devem ser votadas no primeiro semestre e, se aprovadas, enviadas para a Câmara.

MapeaMento

Se você imagina o ambiente hospitalar difícil para adul-
tos, imagine para crianças. Para aliviar o estresse que este 
cenário pode causar o Hospital Estadual de Emergência 
e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa, 
reabriu, na tarde dessa segunda-feira (13), a brinquedo-
teca da instituição, realizando um trabalho pioneiro com 
atendimentos diários de terapeutas ocupacionais e psicope-
dagogas.  Segundo a gerente multidisciplinar, Ingrid Vilar, 
o objetivo da reabertura da brinquedoteca é humanizar a 
assistência à saúde. “Sabemos que existem crianças que ficam internadas por um período longo, devido 
às gravidades das lesões, e nosso objetivo é ofertar um ambiente acolhedor e tentar trazê-las para uma 
vida mais normal possível dentro do ambiente hospitalar”, frisou.  Além disto, de acordo com Ingrid Vilar, a 
brinquedoteca tem como objetivo auxiliar na recuperação e amenizar os traumas psicológicos. “Sabemos que 
o hospital é para a criança uma experiência muito difícil. Ela tem que viver a separação da família, precisa 
adaptar-se aos ritmos e confiar em desconhecidos. É neste momento que entramos com as profissionais por 
meio de atividades lúdicas”, completou. Para Isabela Cristina Ferreira, que está com seu filho de apenas cinco 
anos internado na unidade de saúde, vítima de atropelamento, foi uma surpresa saber que há atendimentos 
com esses especialistas num hospital público. “Ano passado, por conta de outro acidente no Recife, tivemos 
que interná-lo num hospital particular e lá ele precisou de um acompanhamento com terapeuta ocupacional 
e não tinha. Foi preciso lutar na Justiça para conseguir, grata surpresa encontrar aqui”, salientou.
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Governador João Azevêdo discute com representante do BID, em Brasília, liberação de recursos destinados ao Estado

Projeto prevê investimentos 
de R$ 180 mi na saúde da PB

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Renata Ferreira

O governador João 
Azevêdo manteve audiên-
cia, ontem (14), em Bra-
sília, com o representante 
do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) 
no Brasil, Hugo Florez. Na 
oportunidade, o gestor con-
seguiu avançar nas discus-
sões sobre o empréstimo 
referente ao projeto ‘Amar’, 
que prevê investimentos de 
até R$ 180 milhões na Saú-
de da Paraíba.

Dentre as ações previs-
tas no projeto estão a im-
plementação do prontuá-
rio eletrônico do paciente; 
reforma e otimização dos 
processos do Laboratório 
Central do Estado (Lacen); 
reforma e ampliação de 
cinco maternidades de alto 
risco e implementação de 
um programa para fortale-
cer os serviços de pré-na-
tal no Estado; aquisição de 
novos equipamentos para 
serviços de oncologia no 
Hospital do Bem, em Patos; 
além da aquisição de equi-
pamentos para serviços de 
neurologia e cardiologia do 
Hospital Metropolitano de 
Santa Rita e Hospital de Ita-
poranga.

Na ocasião, João Azevê-
do fez uma avaliação positi-
va da reunião e afirmou que 
o governo deverá encami-
nhar, em até quatro meses, 
todas as documentações 
necessárias para assegurar 
o investimento. “Esse é um 

projeto muito importante 
porque vai ampliar não só 
a área de atuação, mas, aci-
ma de tudo, vai desenvolver 
ações essenciais em tecno-
logia, facilitando muito o 
trabalho da Saúde no Es-
tado. Essa foi uma reunião 
bastante produtiva e conse-
guimos avançar com a do-
cumentação final”, explicou.

Os secretários Ronaldo 
Guerra (Governo e chefe de 
Gabinete do Governador); 
Gilmar Martins (Planeja-
mento, Orçamento e Ges-
tão); Adauto Fernandes 
(executivo da Representa-
ção Institucional); e o pro-
curador-geral do Estado, 
Fábio Andrade, acompa-
nharam a reunião.

Além do governador João Azevêdo, participaram da reunião os secretários Ronaldo Guerra, Gilmar Martins, Adauto Fernandes e o procurador-geral do Estado, Fábio Andrade

Lara Brito.
larasbritos@gmail.com

Para 106 cidades

Programa Patrulha Maria 
da Penha será ampliado

O Programa Integrado 
Patrulha Maria da Penha 
(PMP) será ampliado para 
mais 106 cidades da Paraí-
ba no segundo semestre 
deste ano. Em entrevista 
ontem (14) para o Jornal 
Estadual na Rádio Tabaja-
ra, a secretária da Mulher 
e da Diversidade Humana 
(SDHM/PB), Lídia Moura, 
afirma que o programa 
irá abranger as regiões de 
Campina Grande, a região 
do Brejo, polarizado no 
município de Guarabira 
e a região do Cariri, por 
Monteiro, indo também na 
sequência, até o Sertão. O 
serviço, que já está presen-
te em 26 cidades, monitora 
a segurança de mulheres 
sob medidas protetivas 
de justiça ou que já so-
licitaram esse processo. 
Outras ações de combate 
à violência contra mulher 
para este ano é o Ônibus 
Lilás, um projeto de cons-
cientização itinerante, e a 
campanha “Meu corpo não 
é folia” que atua contra as-
sédios durante o Carnaval.

O PMP é coordenado 
pela Secretaria da Mulher 
e da Diversidade Humana 
em parceria com a Secre-
taria de Segurança e Defe-
sa Social (Sesds), por meio 
da Polícia Militar, Polícia 
Civil e Tribunal de Justiça. 
Um de seus diferenciais, é 
que a mulher não precisa 
esperar um deferimento 
do processo judicial para 
solicitar a Patrulha, basta 
apenas pedir a medida pro-
tetiva na Polícia Civil para 
que essa vítima passe a ser 
acompanhada. 

“É muito eficaz. Os 
números, nós gostaría-
mos que fossem menores. 
Os números altos reve-
lam uma violência muito 
grande que precisamos 
combater. Então, quando 
o governador João Azevê-
do nos deu essa missão 
de interiorizar essa ação; 
essa política que é mais 
comum nos grandes cen-
tros, nas grandes capitais 
ele acertou completamen-
te porque nos começos em 
26 cidades da Paraíba e 
na maioria delas já temos 
ocorrências de mulheres 
que estão sendo assistidas 

pela Patrulha Maria da Pe-
nha. É um sinal de que era 
necessário também esse 
olhar de interiorizar”, dis-
se em entrevista a secretá-
ria Lídia Moura.

A segunda fase da Pa-
trulha irá abranger 106 
municípios, divididos em 
grandes regiões: Campi-
na Grande,  Brejo, Cariri 
e Sertão. Ainda segundo 
Lígia, a grande ambição 
da secretária é abranger 
todos os 226 municípios 
da Paraíba. A capitã Da-
yana Chemis, uma das 
comandantes da Patrulha 
Maria da Penha, afirmou 
que a ideia é replicar toda 
a estrutura que já foi fei-
ta nas primeiras 26 cida-
des do projeto - com uma 
equipe multidisciplinar 
que atua na recepção e 
monitoramento da vítima 
e na formação profissio-
nal através de um curso 
de 8 horas para os atuan-
tes nas policiais militares, 
civis, profissionais da se-
cretaria e também para 
profissionais da rede de 
atendimento às mulheres 
em situação de violência 
doméstica.

Outra ação de combate à violência contra mulher é o Ônibus Lilás, um projeto de conscientização itinerante

Foto: Secom-PB

Os trabalhos da fase 
final do Programa de Re-
gularização Fundiária de-
senvolvido pelo Governo 
do Estado, por meio da 
Empresa Paraibana de 
Pesquisa, Extensão Rural 
e Regularização Fundiá-
ria (Empaer), depois do 
recesso de final do ano, 
serão retomados no próxi-
mo dia 3 de fevereiro, com 
atividades em seis municí-
pios dos 19 integrantes no 
Território da Borborema 
devendo consolidar a re-
gularização de mais de 20 
mil imóveis rurais.

 Os convênios do an-
tigo Interpa, extinto com 
a criação da nova empre-
sa, passaram a ser geren-
ciados pela Empaer.  De 
acordo com o presidente 
da Empaer, Nivaldo Ma-
galhães, nessa nova re-
tomada dos trabalhos de 
elaboração do Certificado 
de Cadastro de Imóvel 
Rural (CCIR) atuarão 27 
técnicos da Empaer, sen-
do 16 nos escritórios lo-
calizados nos municípios 
de Queimadas, Serra Re-
donda, Areial, Puxinanã, 
Solânea e Casserengue, 
e outra equipe composta 
de onze técnicos repre-
sentando o Incra, ficando 
na sede da Empaer em 
Esperança a coordenação 
de fiscalização.

A implantação deste 
projeto nos municípios de 
sua abrangência, inseri-
dos no Programa Territó-
rio da Borborema, justifi-
ca-se pela sua relevância 
em promover uma políti-
ca fundiária para apoiar 
o produtor rural e sua fa-
mília. A coordenação geral 
deste projeto é do diretor 
de Regularização Fundiá-
ria, Francisco Elias Ramos, 
e a gestora do convênio é 
Kaline Pereira Paixão.

Trabalho de 
regularização 
fundiária é 
retomado

Foto: Secom-PB

Acordo com o BNDES
O governador João Azevêdo se reuniu, 

ontem (14), em Brasília, com o presidente do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, 
ocasião em que assinou um termo de acordo 
de cooperação técnica entre o Governo do 
Estado e a instituição, que visa a realização 
de estudos de viabilidade e modelagem de 
parcerias público-privadas (PPPs) em áreas 
como saneamento, captação de águas, ro-
dovias, eficiência energética e tratamento 
de resíduos sólidos.

Na oportunidade, o chefe do Executivo 
estadual destacou que a parceria firmada 
com o BNDES viabilizará novas ações volta-
das ao desenvolvimento da Paraíba. “A partir 
do momento que o banco mudou o seu foco 
de atuação, questões como sustentabilidade 
ambiental, inclusão e desenvolvimento so-
cial passaram a fazer parte desse contexto, 
tornando mais viável a implementação de 
ações que fazem com que a Paraíba seja 
inserida nesse foco. A possibilidade de es-
tudos nas diversas áreas permitirá levar ao 
nosso Estado mais riquezas, distribuição de 
renda e inclusão social, fazendo com que 
possamos avançar de maneira sólida, dan-
do passos seguros em busca de um melhor 
crescimento”, explicou.

O presidente do BNDES, Gustavo Mon-
tezano, ressaltou a importância da parceria 
com o Governo da Paraíba. “Essa reunião 
marca o início de um trabalho conjunto para 
desenvolver o Estado em diferentes frentes. 
Esse é um trabalho a quatro mãos e essa 
parceria é fundamental, pois agrega o co-
nhecimento regional e o entendimento das 
necessidades locais e a expertise financeira 
de modelagem do banco. Nós vamos fazer 
reuniões periódicas para acompanhar o 
andamento de todas as ações e temos cer-
teza de que juntos vamos entregar um bom 
resultado e qualidade de vida ao cidadão 
paraibano”, pontuou.

Dentre as ações 
previstas no projeto 

estão a implementação 
do prontuário 

eletrônico do paciente; 
reforma e otimização 

dos processos do 
Lacen, reforma e 

ampliação de cinco 
maternidades, além de 

outros serviços
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Militares da reserva serão treinados em fevereiro e em março, devendo começar a trabalhar nos postos em abril

INSS: sete mil militares vão 
reforçar atendimento no país

Wellton Máximo
Repórter da Agência Brasil

  
O governo pretende 

contratar temporariamen-
te cerca de 7 mil militares 
da reserva para reforçar o 
atendimento nas agências do 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) e reduzir o es-
toque de pedidos de benefí-
cios em atraso. O anúncio foi 
feito ontem (14) pelo secre-
tário especial de Previdência 
e Trabalho do Ministério da 
Economia, Rogério Marinho, 
que prometeu que o estoque 
de processos acumulados 
caia para próximo de zero até 
o fim de setembro. 

A contratação dos mi-
litares será voluntária, sem 
haver convocação. Eles se-
rão treinados em fevereiro e 
em março, devendo começar 
a trabalhar nos postos em 
abril, recebendo adicional de 
30% na reserva remunerada. 

Segundo Marinho, a me-
dida custará R$ 14,5 milhões 
por mês ao governo, mas ele 
disse que o custo deve ser 
compensado pela diminuição 
da correção monetária paga 
nos benefícios concedidos 
além do prazo máximo de 45 
dias depois do pedido.

Paralelamente, entre 2,1 
mil e 2,5 mil funcionários do 
INSS que hoje trabalham no 

atendimento presencial se-
rão remanejados para refor-
çar a análise dos processos. 

Outras medidas
De acordo com Marinho, 

até o fim da semana, o Diá-
rio Oficial da União publicará 
um decreto do presidente Jair 
Bolsonaro com as medidas. 
Ele anunciou ainda que para 
diminuir o atraso, o governo 
dará prioridade às perícias 
médicas dos cerca de 1,5 mil 
funcionários do INSS afasta-
dos por problemas de saúde. 
Segundo o secretário, a expec-
tativa é que cerca de dois ter-
ços dos servidores (cerca de 
1 mil funcionários) voltem ao 
trabalho nos próximos meses. 

Além disso, uma por-
taria do presidente do INSS 
restringirá a cessão de fun-
cionários para outros órgãos. 
De agora em diante, a autar-
quia só cederá funcionários 
para cargos comissionados 
de nível 4 (DAS-4) e para car-
gos vinculados diretamente 
à Presidência da República. 
Atualmente, o INSS tem cerca 
de 200 funcionários cedidos. 

O INSS também preten-
de ampliar os convênios com 
o setor privado para que o 
setor de recursos humanos 
de empresas formalizem os 
pedidos de aposentadoria. 
Atualmente, fundos de pen-

são de grandes empresas en-
caminham conjuntamente ao 
INSS os documentos exigidos 
dos empregadores, aceleran-
do os processos. O governo 
quer estender o modelo a 
mais empregadores.

Simplificação 
O decreto a ser editado 

também simplificará a trami-
tação dos pedidos de benefí-
cios. O INSS passará a aceitar 
certidões antigas. O órgão 
vai verificar as súmulas ad-
ministrativas em que o INSS 
foi vencido no Judiciário para 
deixar de recorrer dos pedi-
dos dos benefícios em situa-
ções já pacificadas pela Jus-
tiça. O INSS também deixará 
de exigir a demonstração do 
vínculo quando o empregado 
e o empregador contribuam 
atualmente para a Previdên-
cia Social. Segundo Marinho, 
a medida acelerará princi-
palmente a aposentadoria de 
empregados domésticos. 

Segundo Marinho, desde 
meados do ano passado, o go-
verno está reduzindo o esto-
que de processos empoçados 
no INSS. O número de pedidos 
de benefício com mais de 45 
dias de atraso caiu de 2,3 mi-
lhões em julho do ano passado 
para 1,3 milhão atualmente. 

Leia mais sobre INSS na página 17
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Terapia

Hospital de Trauma de JP 
reabre a brinquedoteca 

Agulhas, médicos e ja-
lecos por todo lado, além 
de medicações. O ambiente 
hospitalar já é difícil para 
adultos, imagine para crian-
ças. Para aliviar o estresse 
que este cenário pode cau-
sar o Hospital Estadual de 
Emergência e Trauma Se-
nador Humberto Lucena, 
em João Pessoa, reabriu, na 
tarde da última segunda-
feira (13), a brinquedoteca 
da instituição, realizando 
um trabalho pioneiro com 
atendimentos diários de 
terapeutas ocupacionais e 
psicopedagogas.

Segundo a gerente 
multidisciplinar, Ingrid Vi-
lar, o objetivo da reaber-
tura da brinquedoteca é 
humanizar a assistência à 
saúde. “Sabemos que exis-
tem crianças que ficam in-
ternadas por um período 
longo, devido às gravidades 
das lesões, e nosso objeti-
vo é ofertar um ambiente 

acolhedor e tentar trazê-las 
para uma vida mais normal 
possível dentro do ambien-
te hospitalar”, frisou.

Além disto, de acordo 
com Ingrid Vilar, a brinque-
doteca tem como objetivo 
auxiliar na recuperação e 
amenizar os traumas psi-
cológicos. “Sabemos que o 
hospital é para a criança uma 
experiência muito difícil. Ela 
tem que viver a separação 
da família, precisa adaptar-
se aos ritmos e confiar em 
desconhecidos. É neste mo-
mento que entramos com as 
profissionais por meio de ati-
vidades lúdicas”, completou.

Para Isabela Cristina 
Ferreira, que está com seu 
filho de apenas cinco anos 
internado na unidade de saú-
de, vítima de atropelamento, 
foi uma surpresa saber que 
há atendimentos com esses 
especialistas num hospital 
público. “Ano passado, por 
conta de outro acidente no 

Recife, tivemos que interná
-lo num hospital particular e 
lá ele precisou de um acom-
panhamento com terapeuta 
ocupacional e não tinha. Foi 
preciso lutar na Justiça para 
conseguir, grata surpresa en-
contrar aqui”, salientou.

A psicopedagoga Mar-
cela Carvalho contou que 
a proposta é inovadora 
dentro da Pediatria. “Esta-
mos acostumados ver em 
outros hospitais esses pro-
fissionais atuando na parte 
neonatal, quando se precisa 
de estimulação precoce. Já 
na Pediatria, existe apenas 
o espaço físico da brinque-
doteca. Por isto, aprovei-
taremos o espaço lúdico 
para realizar trabalhos de 
coordenação motora fina e 
grossa, através de brinque-
dos pedagógicos. Elas vão 
adorar essa sala. É a possi-
bilidade de saírem do leito, 
como se não estivessem 
mais no hospital”, ressaltou.

Foto: Secom-PB

Chegou a vez dos fina-
listas do Programa Cente-
lha-PB de Campina Grande 
e região participarem do 
workshop com orientações 
para a Fase 3. O evento será 
realizado pela Fundação de 
Apoio à Pesquisa da Paraí-
ba (Fapesq) das 13h30 às 
17h30, no auditório do Se-
brae, em Campina Grande. 
Os finalistas que estão con-
correndo à fase final do Pro-
grama vão ter que desenvol-
ver um Projeto de Fomento. 

O workshop será 
aberto pelo presidente da 
Fapesq, Roberto Germano. 
Às 14h terá início a palestra 
com o diretor geral da Fun-
dação Parque Tecnológico 
da Paraíba (PaqTcPB), Nil-
ton Silva, que falará sobre 
Inovação Tecnológica. Às 
14h40 será realizada pa-
lestra com Millena Miranda 
Gondim Bernardo, consul-
tora do Sebrae, que falará 
sobre Modelagem de Negó-
cio - CANVAS.  A programa-
ção prossegue com palestra 
de Camila Fonseca, da Insi-
de Startup, que falará sobre 
como prestar contas e se 
legalizar sem complicações. 

Às 16h será realizada 
palestra com Carlos Eduar-
do (Novinho), da empresa 
Avati, que falará sobre Star-
tup na Prática: seu dever é 
vender o que o cliente preci-
sa. Em seguida, Patrícia Cos-
ta, do Setor de Programas 
e Projetos da Fapesq, apre-
sentará a metodologia do 
projeto de fomento da Fase 

3 do Programa Centelha-PB. 
O evento será encerrado 
com discussões e esclareci-
mentos aos participantes.

Sobre o Centelha-PB
Nessa terceira fase do 

programa o candidato vai 
desenvolver um projeto de 
fomento, com apresentação 
detalhada do orçamento e 
do planejamento de exe-
cução do projeto. Ao longo 
de todas as etapas são ofe-
recidas capacitações para 
auxiliar o empreendedor 
a aprimorar sua ideia e de-
senvolver seu negócio. Ao 
final, até 28 projetos serão 
contemplados, cada um 
com até R$ 60 mil em sub-
venção econômica, além de 
outros benefícios oferecidos 
por parceiros do programa. 
Ainda, durante seis meses, 
essas empresas passarão 
por um processo de pré-in-
cubação com suporte e ca-
pacitação para transformar 
suas ideias em negócios de 
sucesso. O Resultado Preli-
minar da fase 3 será divul-
gado no dia 4 de março  e 
a previsão é de publicação 
do resultado final em 26 de 
março.

Fapesq realiza 
workshop em CG
Lara Brito
larasbritos@gmail.com

Será disponibilizada, 
nesta quarta-feira (15), uma 
ferramenta de autoatendi-
mento para o PJe. Ela pode-
rá ser acessada na página 
inicial do Portal de Notícias 
do TJPB (www.tjpb.jus.br), 
na área de ‘Canais de Aten-
dimento’, onde constará o 
ícone ‘Autoatendimento PJe’, 
bem como na página de aces-
so ao Processo Judicial Ele-
trônico. A ferramenta consis-
te, basicamente, numa barra 
de pesquisa, onde o usuário 
poderá digitar sua dúvida 
e obter possíveis respostas 
sobre o tema, além da sina-
lização sobre a aprovação ou 
reprovação da resposta apre-
sentada.

De acordo com o diretor 
de Tecnologia da Informação 
do Tribunal de Justiça da Pa-
raíba, José Teixeira de Car-
valho Neto, no momento em 
que o usuário digitar sua dú-
vida em relação ao PJe, a fer-
ramenta tentará encontrar a 
resposta dentro de um rol de 
informações correlacionadas 
existentes em uma base de 
conhecimento.

“Representa um pri-
meiro canal de comunica-
ção, que oferece uma res-
posta imediata ao usuário. 
Caso ele não consiga um 
resultado satisfatório, po-
derá acessar um assisten-
te virtual, e, após algumas 
perguntas iniciais, será en-
caminhado a um atenden-
te, que vai interagir com o 
usuário em tempo real”, ex-
plicou o diretor de TI.

Ferramenta 
do TJPB vai 
melhorar 
atendimento  

Funesc abre marcação de pauta 
para o Teatro Santa Catarina

A partir desta quinta-feira 
(16), a Fundação Espaço Cultu-
ral da Paraíba (Funesc) abre o 
sistema de marcação de pautas 
para o Teatro Santa Catarina, 
em Cabedelo (Região Metropo-
litana de João Pessoa). As solici-
tações de pauta devem ser fei-
tas presencialmente no próprio 
teatro. O horário administrati-
vo é das 9h às 16h30.

Com a presença do go-
vernador João Azevêdo, foi em 
outubro do ano passado que 
a cidade de Cabedelo teve de 
volta um dos principais sím-
bolos de sua cena cultural: o 
Teatro Santa Catarina. Foram 
dois dias de programação de 
reabertura, com encenação do 
espetáculo ‘Alegria de náufra-
gos’, do grupo Ser Tão Teatro.

A solenidade prestou 
homenagem ao grupo Teatro 
Experimental de Cabedelo 
(Teca), criado no final da dé-
cada de 1970 e principal res-
ponsável pela reivindicação da 

construção do teatro em Cabe-
delo (construído na década de 
1980). Na época, a companhia 
era formada por mais de 30 
pessoas, e dirigida pelo tea-
trólogo e folclorista brasileiro 
Altimar Pimentel, falecido em 
2008.

Para Nézia Gomes, presi-
denta da Funesc (responsável 
pelo gerenciamento das ativi-
dades do teatro Santa Catari-
na), a entrega dessa reforma é 
demonstração de que o Gover-
no do Estado da Paraíba tem 
um compromisso para com a 
história e para com a cultura. 
Além disso, conforme Nézia, 
essa reforma faz com que a 
cidade de Cabedelo conte com 
mais uma ferramenta para a 
prática artística e, consequen-
temente, para a formação de 
espectadores.

Nas obras foram inves-
tidos aproximadamente R$ 5 
milhões (80% desses recursos 
foram aplicados em 2019). Os 

ambientes contemplados com 
a reforma são: hall de entra-
da, bilheteria, circulação hori-
zontal e vertical com inserção 
de plataforma elevatória para 
atender a acessibilidade, pla-
teia que passa a ter a capacida-
de para 161 pessoas.

Também foram reforma-
dos banheiros, palco, cabine 
de som e iluminação, sala de 
apoio, diretoria, camarote e 
área técnica. Além disso, foram 
construídos banheiros aces-
síveis masculino e feminino e 
camarins masculino e femini-
no com banheiros acessíveis. 
Na parte anexa ao teatro, fo-
ram construídos um refeitório 
e uma cozinha/cantina.

Os principais serviços 
foram: demolições, alvena-
ria, estrutura, revestimen-
to de fachada, cerâmico e 
acústico, mudança de pisos 
e pintura interna e externa, 
substituição na estrutura de 
coberta, entre outros.

A brinquedoteca realiza trabalho pioneiro com atendimentos diários de terapeutas ocupacionais e psicopedagogas

Ao final, até 28 
projetos serão 

contemplados, cada 
um com até R$ 60 
mil em subvenção 

econômica
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Ecologia e educação
Paraíba reduziu o número de crimes ambientais. No BPAmb, 
animais mortos de causas naturais ou vítimas de acidentes 
são taxidermizados para uso em ações educativas  Página 6 Fo
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Pedestres, que deveriam ter prioridade nas ruas, precisam enfrentar passeios desnivelados, com buracos e obstáculos

Calçadas irregulares em JP: 
um passo para um acidente

José Alves
zavieira2@gmail.com

Mesmo as leis de trânsito 
no Brasil dando prioridade ao 
pedestre, na prática, é difícil 
caminhar pelas ruas. Em João 
Pessoa, boa parte das calçadas 
é inadequada e insegura. Para 
diversos pessoenses que vão a 
pé ao trabalho, por exemplo, a 
situação dos passeios públicos 
em diversos bairros e também 
no Centro da cidade é precá-
ria e, muitas vezes, perigosa, 
especialmente para pedestres 
com dificuldades de locomoção, 
como idosos e cadeirantes.

A opinião dos pessoenses 
vai de encontro à pesquisa re-
cente do portal Mobilize Brasil, 
que colocou João Pessoa em pri-
meiro lugar entre as capitais do 
Nordeste no quesito condições 
ideais das calçadas. A realidade, 
no entanto, parece ser bem di-
ferente, pelo menos, aos olhos 
de quem anda pelas ruas.

Os consumidores que fre-
quentam o comércio de rua de 
João Pessoa, mais precisamente 
na rua Almi-
rante Barroso 
e no Parque 
Solon de Lu-
cena (Lagoa), 
reclamam das 
calçadas des-
niveladas e mal 
cuidadas. As 
reclamações 
partem princi-
palmente das 
pessoas idosas 
ou de pessoas que tenham algu-
ma deficiência física ou visual. 

Para Fátima Gomes, 50 
anos, andar nas calçadas das 
principais ruas do Centro de 
João Pessoa é uma verdadeira 
competição e você tem que olhar 
bem onde pisa. “Esse problema 
é antigo e nem a prefeitura nem 
os comerciantes tomam uma 
atitude para resolver”, lamen-
tou. Ela teve que acompanhar a 
cunhada, que é deficiente visual, 
para fazer a compra de um sofá. 
“Tenho que andar com ela com 
maior cuidado e bem devagar 
porque as calçadas daqui são 
terríveis, cheias de altos e bai-
xos”, afirmou a consumidora. 

Os próprios vendedores 
que trabalham nas lojas do 
Parque Solon de Lucena dizem 
que já presenciaram vários es-
corregões e tombos de pessoas 
nas calçadas da área. 

“Acho que a prefeitura de-
veria realizar um trabalho de 
acessibilidade junto aos comer-

ciantes da localidade, que servi-
ria muito para os cadeirantes e 
idosos, que por diversas vezes 
já escorregaram nessas calça-
das”, observou Isac Felipe, que 
estava acompanhando a mãe 
para fazer compras no comér-
cio da capital. Ele afirmou que 
o pessoal da maior idade tem 
que andar acompanhado, caso 
contrário, pode sofrer quedas. 

O taxista Carlos André 
Ferreira disse que as quedas de 
pessoas em calçadas da cidade 
são constantes, principalmen-
te nos dias de chuva. Para ele, 
a prefeitura da capital deveria 
apresentar um plano de mobi-
lidade urbana voltado para a 
questão da acessibilidade nas 
calçadas. Em diversos bairros, 
a exemplo do Pedro Gondim, 
condomínios foram construí-
dos com a entrada das garagens 
obstruindo as calçadas. 

“Algumas entradas de ga-
ragens ficaram tão altas que o 
pedestre é obrigado a descer 
da calçada para caminhar pelo 
asfalto. Acho que é uma obri-
gação e dever do poder públi-

co assegurar 
acessibilidade 
e segurança ao 
pedestre man-
tendo ruas e 
calçadas bem 
cuidadas”, disse 
André. 

Nas prin-
cipais ruas do 
Bairro do Gro-
tão, as calçadas 
não dão condi-

ções para o pedestre caminhar. 
Elas são totalmente irregulares 
e algumas com diferença de até 
um metro de altura com relação 
à calçada da casa do vizinho. O 
morador do bairro, Lucas As-
sunção, afirmou que não tem a 
mínima condição para alguém,  
seja jovem ou idoso, caminhar 
na calçada da Rua Adão Viana. 
“Imagine um idoso ou mes-
mo um cadeirante. Todos que 
passam por esta rua a pé são 
obrigados a arriscar a vida ca-
minhando lado a lado com os 
carros pelo asfalto”, enfatizou. 

O também morador do 
Bairro do Grotão, Vando An-
drade, explicou que as calça-
das são todas desiguais porque 
as casas foram construídas 
de forma desordenada, umas 
mais altas que as outras, e os 
proprietários construíram as 
calçadas conforme a altura 
do terraço de cada casa sem 
qualquer fiscalização ou orien-
tação da prefeitura. 

Afinal, de quem é a responsabilidade?
No que diz respeito às irregu-

laridades existentes nas calçadas 
das lojas do comércio do Centro da 
capital e de diversos outros bairros, 
a assessoria da Secretaria de Infra-
estrutura de João Pessoa informou 
que todas as calçadas são de res-
ponsabilidade dos proprietários de 
lojas e donos de residências e que 
a prefeitura se responsabiliza pelas 
calçadas dos prédios públicos e das 
praças da cidade.

Por outro lado, os comercian-
tes são conscientes da importância 
de oferecer acessibilidade aos 
clientes. Segundo o presidente da 
Câmara dos Dirigentes Lojistas de 
João Pessoa, Eronaldo Maia, todo 
comerciante deseja ter sua loja 
confortável e com fácil acesso aos 
clientes, e acredita que boa parte 
dos comerciantes deseja melhorar 
a acessibilidade para melhor aten-

der os clientes. Ele lamentou que 
ainda existam algumas calçadas 
danificadas e sem padronização no 
comércio da capital. 

Para o presidente da CDL, as 
calçadas niveladas melhorariam o 
acesso das pessoas e tornaria as 
calçadas mais seguras e confortá-

veis para os pedestres. “Seria ótimo 
que houvesse uma parceria da 
iniciativa privada com o município 
para possibilitar a padronização 
das calçadas em determinadas 
ruas da área comercial”, concluiu 
Eronaldo Maia.

Trajeto pode virar um desafio para o cidadão
No ranking das calçadas 

do país apresentado pelo portal 
Mobilize Brasil, a cidade de João 
Pessoa aparece com a melhor 
nota entre as capitais do Nor-
deste e a oitava no país. Porém, 
essa pontuação não é bem aceita 
por quem caminha pelas ruas em 
diversos bairros. 

“Ainda existe muito des-
respeito aos pedestres. Além 
da existência de muitas calça-
das desniveladas, outras têm o 
acesso reduzido por colocação 
de ferros para impedir estacio-
namento de veículos e também 
existem as calçadas que são to-
madas por comerciantes que co-
locam produtos à venda como se 
o espaço fosse privativo da loja”, 

afirmou Gilvandro Martins, que 
reside no bairro da Torre e utili-
za muito as calçadas da Avenida 
Beira Rio para chegar ao traba-
lho, no Centro da capital.

Segundo a representante do 
portal Mobilize Brasil, a arquiteta 
e urbanista Marília Hildebrand, 
mesmo que um terço dos deslo-
camentos nas cidades brasileiras 
seja feito a pé, os cidadãos que 
usam as próprias pernas ou uma 
cadeira de rodas em seus trajetos 
não são tratados com priorida-
de. Ela observou que caminhar 
é a forma mais natural, antiga e 
econômica de o ser humano ir de 
um lugar a outro. Ainda assim, a 
avaliação média dos equipamen-
tos necessários a uma jornada 

confortável e segura nas capitais 
brasileiras é de 5,71, quando de-
veria ser pelo menos oito. Isso 
quer dizer que a caminhabilida-
de qualitativa dos espaços para a 
circulação de pedestres está lon-
ge de ser considerada aceitável.

“Buracos, rachaduras, de-
graus, lixo e obstáculos diversos 
convertem o trajeto dos pedes-
tres em um calvário. E não raro 
provoca lesões muitas vezes gra-
ves. Ou seja, o levantamento feito 
pelo portal mostra que calçadas 
em más condições são constan-
tes em todo o país”, disse Marília 
Hildebrand, complementando 
que já é consenso entre estu-
diosos e ativistas que o espaço 
social, principalmente no que 

tange à mobilidade, não é justo. 
Ela afirmou ainda, que a 

finalidade do estudo foi fomen-
tar o debate sobre o assunto e 
pressionar os governos a imple-
mentarem políticas públicas que 
beneficiem o pedestre. Marília 
explicou que a caminhabilidade 
é tratada usualmente “como se 
fosse um sistema”, apoiado em 
padrões e referências técnicas, 
e não na realidade palpável à 
frente de lotes, residências e 
estabelecimentos comerciais. O 
desejável e essencial, segundo 
ela, é que se construam “cami-
nhos caminháveis” em trajetos 
livres, visto que as pessoas, em 
suas individualidades e circuns-
tâncias, precisam usar a cidade.

Calçadas de prédios privados são de responsabilildade dos proprietários, segundo a prefeitura

Fotos: Roberto Guedes

Em alguns bairros, as 
calçadas têm diferença de 
até um metro de altura 
de uma casa para outra, 
obrigando pedestres a 

andarem pela rua

Pedestres precisam utilizar as ruas por 
onde trafegam veículos porque as calça-
das são interrompidas ou desniveladas
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Segundo dados da polícia especializada, as apreensões de animais tiveram redução de 60% e os desmatamentos, de 50%

A Paraíba obteve uma 
redução importante no nú-
mero de crimes ambientais 
ano passado em relação 
aos dados de 2018, segun-
do informações do Bata-
lhão de Polícia Ambiental 
da Paraíba (BPAmb). Entre 
as infrações combatidas 
pela polícia especializada, 
a apreensão de animais 
teve queda de mais de 60% 
seguida dos desmatamen-
tos, que caíram mais de 
50%. A diferença pode ser 
percebida no valor total 
de multas aplicadas: se em 
2018 as infrações somaram 
mais de R$ 5,3 milhões, no 
ano passado o valor gerado 
foi de pouco mais de R$ 2,3 
milhões.

O número de animais 
apreendidos, que somou 
8.404 em 2018, caiu para 
5.669 no ano passado. Aves 
e crustáceos - a exemplo de 
caranguejo e lagosta - lide-
ram a lista. Em relação aos 
últimos, a captura cresce 
na época do defeso, quando 
deve ocorrer a paralisação 
temporária da pesca. “Nes-
se período, por exemplo, há 
sempre o combate à captu-
ra do caranguejo-uçá que 
passa por quatro períodos 
de defeso até março”, de-
talha tenente Aragão, che-
fe do setor de operações e 
planejamento do Batalhão 
Ambiental.

Fiscalizações de rotina 
e ações realizadas median-
te denúncia, feitas através 
do Ciope (190) e do próprio 
BPAmb, chegam todos os 
dias ao batalhão que possui 
um efetivo de 170 policiais 
militares distribuídos em 
três companhias - localiza-
das em João Pessoa, Campi-
na Grande e de Patos. Entre 
as maiores demandas estão 

Laura Luna 
lauraragao@gmail.com

Estado registra diminuição no 
número de crimes ambientais

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Renata Ferreira

Foto: Evandro Pereira

Soldado Francisco explica que as atividades de educação desenvolvidas pelo Batalhão de Polícia Ambiental da Paraíba são focadas nas crianças

as denúncias de perturba-
ção de sossego e poluição 
sonora, comércio e criação 
de animal silvestre de forma 
irregular, desmatamento 
e pesca irregular. Algumas 
denúncias feitas através 
da linha verde, do Ibama, 
também são encaminhadas 
para a Polícia Ambiental, 
que costuma realizar ações 
conjuntas com o órgão. “São 
crimes referentes à extra-
ção de minério, poluição de 
rios, desmatamentos, maus-
tratos a animais”, exemplifi-
ca o coronel Daniel Limeira, 
comandante do BPAmb. 

O comandante explica 
que há também um grupo 
tático ambiental para ações 
com maior iminência de ris-
co. “Muitos desses cenários 
de cometimento de crime 
ambiental há, inclusive, o 
envolvimento de criminali-
dade com uso de armas de 
fogo. São policiais que atuam 
em cenários que demandam 
uma força policial mais pre-
parada, unindo ação tática 
à repressão.” Apesar da re-
dução nos números, é alta 
incidência de crimes contra 
o meio ambiente sendo o 
efetivo ainda reduzido em 
relação à demanda. “São 
policiais que trabalham dio-
turnamente e que possuem 
uma característica marcante 
de amar o que fazem, essa é 
a grande diferença”, conta o 
comandante.

Em 2018, as multas 
aplicadas por infrações 
ambientais somaram 

R$ 5,3 milhões. No ano 
passado, esse valor caiu 

para R$ 2,3 milhões

Ações educativas da BPAmb são ampliadas
Mas não é só de fiscalização 

e repressão que vive o Batalhão 
de Polícia Ambiental da Paraíba 
(BPAmb). Muito pelo contrário, a 
educação tem lugar de destaque 
nas ações da tropa. As palestras e 
apresentações sobre a importância 
da preservação do meio ambiente 
saltaram de três para cerca de 
20 ao mês. Escolas, empresas e 
comunidades são visitadas pelo 
Núcleo de Educação Ambiental 
sempre que solicitados. No próprio 
Batalhão, localizado no Jardim 
Botânico Benjamim Maranhão (Av. 
Dom Pedro II, S/N, Bairro da Torre), 
existe um espaço reservado para a 
educação. “Nós falamos para toda 

a sociedade, mas focamos na base 
que são as crianças e que estão em 
formação”, conta soldado Francis-
co, que faz parte do núcleo. 

Cerca de 30 animais taxi-
dermizados (passam por uma 
espécie de embalsamento), mor-
tos por causas naturais ou ainda 
vítimas de acidentes, ajudam os 
oficiais a falar da importância 
que é a preservação da fauna 
e da flora no próprio contexto 
de sobrevivência da espécie hu-
mana. “Nosso intuito com esses 
animais é que as pessoas não os 
vejam só empalhados e sim que 
tenham a oportunidade de vê-los 
na natureza, por isso a educação 

é tão importante”, completa o 
soldado Francisco.

Ações do Ibama
A reportagem de A União es-

teve da sede da Superintendência 
estadual do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Na-
turais Renováveis (IBAMA), em João 
Pessoa, para coletar dados de ações 
do órgão realizadas no Estado, ano 
passado. A equipe não obteve as 
respostas e foi orientada a mandar 
e-mail para a sede nacional em 
Brasília, única autorizada a passar 
informações. O e-mail foi enviado 
mas até a conclusão da matéria 
nenhuma resposta havia sido dada.

Por meio de imagens de 
satélite de alta resolução e 
vistorias em campo, a Agên-
cia Nacional de Águas (ANA) 
tem acompanhado de per-
to os usos da água na bacia 
do Rio Piranhas-Açu (PB/
RN), especialmente no tre-
cho paraibano entre o Açude 
Coremas (PB) e o município 
de Jardim de Piranhas (RN). 
Nessa região, a ANA autuou 
101 usuários de água que 
estavam descumprindo o 
limite de 0,5 hectare para 
irrigação, conforme o termo 
de alocação de água dos açu-
des Coremas e Mãe d’Água 
2019/2020, vigente de julho 
de 2019 a julho de 2020. A 
Agência Executiva de Ges-
tão das Águas da Paraíba 
(AESA) e o Instituto de Ges-
tão das Águas do Rio Grande 
do Norte (IGARN) partici-
param, em conjunto com a 
ANA, de duas campanhas de 
fiscalização em outubro e 
novembro do último ano.

Desse total, 39 usuários 
foram multados no total de 

R$ 97,3 mil por não terem 
reduzido suas áreas irriga-
das, sendo que as multas 
poderão passar a ser diárias 
e chegar a R$ 10 mil por dia 
em caso de continuação do 
descumprimento da regra. 
Outros 22 irrigantes da re-
gião ficaram isentos de mul-
ta por terem voltado a cum-
prir o limite de 0,5 hectare 
irrigado, enquanto outros 
16 seguem sob o monitora-
mento da Agência Nacional 
de Águas por estarem redu-
zindo sua irrigação.

As notificações se refe-
rem ao descumprimento do 
limite de 0,5 hectare, o equi-
valente a meio campo de 
futebol, para irrigação por 
usuário. A determinação 
desta área máxima para irri-
gação busca assegurar água 
para abastecimento huma-
no, que é o uso prioritário 
em situações de escassez, 
segundo a Política Nacio-
nal de Recursos Hídricos. 
A restrição também busca 
assegurar a continuidade 

das atividades de irrigação, 
mesmo com menos água 
disponível. 

A situação na região 
permanece crítica, já que 
o Açude Coremas está com 
apenas 7,66% de sua capaci-
dade, que é de 56,99 bilhões 
de litros. No Açude Mãe 
d’Água a situação é ainda 
mais grave, já que o reser-
vatório acumula somente 
6,47% de seu volume total 
de 35,27 bilhões de litros. O 
Rio Piranhas-Açu continua 
em situação extremamente 
crítica devido à seca iniciada 
em 2013, que levou à queda 
do volume acumulado nos 
principais reservatórios 
da bacia, como o Coremas 
e o Mãe d’Água. A irrigação 
chegou a ser totalmente sus-
pensa em 2015 e o reserva-
tório Coremas atingiu seu 
volume morto em 2016.

Devido à criticidade da 
situação, a ANA continuará 
com o trabalho da equipe de 
fiscalização juntamente com 
a AESA e o IGARN durante o 

período chuvoso na região, 
que vai de janeiro a junho. O 
objetivo é estimular que to-
dos os irrigantes cumpram o 
limite de 0,5 hectare irriga-
do na região.

As equipes de fiscali-
zação da ANA, da Agência 
Executiva de Gestão das 
Águas da Paraíba (AESA) e 
do Instituto de Gestão das 
Águas do Rio Grande do 
Norte (IGARN) vêm percor-
rendo diferentes trechos do 
Rio Piranhas-Açu entre a 
barragem de Coremas (PB) 
e a localidade de Jardim de 
Piranhas (RN) para notificar 
usuários de água que este-
jam irrigando acima de 0,5 
hectare, conforme definido 
no termo de alocação de 
água dos açudes Coremas e 
Mãe d’Água. Este instrumen-
to de regulação é utilizado 
em regiões com escassez hí-
drica e conflitos pelo uso da 
água e estabeleceu as condi-
ções de uso de recursos hí-
dricos entre julho de 2019 e 
julho de 2020 na região.

O Rio Piranhas-Açu é 
gerido e fiscalizado pela 
ANA, por ser interestadual. 
A AESA e o IGARN geren-
ciam as águas subterrâneas 
e afluentes estaduais da ba-
cia hidrográfica. 

O superintendente de 
Fiscalização da ANA, Alan 
Lopes, destaca que esta 
iniciativa da ANA, AESA e 
IGARN tem o objetivo de 
assegurar água para o abas-
tecimento de aproximada-
mente 400 mil pessoas de 
cidades ao longo do Rio Pi-
ranhas-Açu e de estimular 
o uso consciente do recurso 
na região. “A fiscalização e 
as penalidades aplicadas 
têm como objetivo maior 
conscientizar e mudar o 
comportamento de uma 
parte dos usuários que ain-
da irrigam acima do permi-
tido”, destaca Lopes. 

Tanto a ANA quanto a 
AESA e o IGARN possuem 
um cadastro completo e 
georreferenciados dos 1.024 
usuários existentes ao longo 

do rio, sendo que mais de 
950 irrigantes já obtiveram 
outorga de direito de uso de 
recursos hídricos ou decla-
rações de regularidade do 
uso da água a partir desta 
base de dados detalhada, 
que foi desenvolvida a partir 
de campanhas de campo rea-
lizadas ao longo dos últimos 
três anos. O monitoramento 
por imagens de satélite é fei-
to continuamente pela equi-
pe de fiscalização da Agência 
Nacional de Águas.

Com o cadastro, regula-
rização e maior controle dos 
usuários, foi possível permi-
tir a irrigação de até 0,5ha 
por usuário, sendo que a 
área total irrigada atual-
mente é estimada em cerca 
de 590ha. Porém, ainda há 
usuários com áreas irriga-
das acima do que é permi-
tido atualmente e, por isso, 
os órgãos gestores estão 
trabalhando para coibir esta 
prática e estimular que os 
irrigantes cumpram o limite 
do termo de alocação.

Irrigações irregulares geram R$ 97 mil em multas
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Terminal integra bloco leiloado no ano passado e será administrado pela empresa espanhola Aena Desarrollo Internacional

Infraero transfere a gestão do 
aeroporto de Campina Grande

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Renata Ferreira

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 15 de janeiro de 2020

A partir de amanhã 
(16), a Infraero encerra a 
gestão das operações no 
Aeroporto Presidente João 
Suassuna, em Campina 
Grande.  O terminal passará 
a ser administrado pela em-
presa espanhola Aena De-
sarrollo Internacional, que 
arrematou os aeroportos do 
Bloco Nordeste de Conces-
sões, incluindo o terminal 
paraibano.

Inaugurado em 1963, o 
Aeroporto de Campina Gran-
de passou a fazer parte da 
Rede Infraero em 1980. Nos 
últimos dois anos, recebeu 
mais de R$ 6 milhões em in-
vestimentos. Entre outros, 
serviu para a instalação do 
Sistema Elo - equipamento 
que garante o atendimento 
às pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida e 
traz mais conforto aos via-
jantes que chegam ou par-
tem da cidade.

“A Infraero possui um 
histórico extremamente 
positivo na gestão do Aero-
porto Presidente João Suas-
suna. Foram quatro décadas 
a serviço da população, con-
tribuindo para o desenvolvi-
mento econômico da região”, 
afirmou o presidente da In-
fraero, Brigadeiro Paes de 
Barros.

O presidente da esta-
tal também aproveitou para 
agradecer o compromisso e 

empenho dos funcionários da 
Infraero na transferência das 
operações ao novo concessio-
nário, “garantindo que o pro-
cesso ocorresse da maneira 
mais fluida possível, sem 
qualquer impacto na quali-
dade dos serviços oferecidos 
aos passageiros”, reforçou.

Paes de Barros acres-
centou ainda que os demais 

aeroportos operados pela 
Infraero continuarão a ter o 
mesmo nível de performan-
ce até que as atividades se-
jam totalmente transferidas 
à iniciativa privada. A In-
fraero já finalizou as transi-
ções dos aeroportos dos blo-
cos Sudeste e Centro-Oeste, 
e segue a fase de Operação 
Assistida nos aeroportos 

do bloco Nordeste, que tem 
previsão de término em fe-
vereiro deste ano. “Segui-
remos contribuindo com a 
diretriz do Governo Federal, 
operando todos os termi-
nais com os mesmos níveis 
de qualidade e segurança 
até que as atividades sejam 
transferidas à iniciativa pri-
vada”, afirmou.

Sobre o aeroporto
Localizado no Agreste 

paraibano, distante cerca de 
seis quilômetros do centro 
de Campina Grande, o Aero-
porto Presidente João Suas-
suna tem capacidade para 
atender até 900 mil passa-
geiros por ano, e recebe uma 
média diária de seis opera-
ções, das empresas aéreas 

Gol e Azul, com destino às 
cidades de São Paulo (SP), 
Recife (PE). Em 2019, mais 
de 135 mil viajantes utiliza-
ram o terminal - uma média 
de 11,2 mil por mês.

O sítio aeroportuário 
ocupa área de 821 mil m². 
Nele, estão inseridos o ter-
minal de passageiros, com 
2,5 mil m², e pista de pouso e 
decolagens de 1.600mx42m 
de comprimento. O aeropor-
to conta também com sete 
estabelecimentos, entre lan-
chonetes, agências de turis-
mo e locadoras de veículos, 
além de oferecer aos usuá-
rios um estacionamento 
de veículos com 203 vagas, 
dentre carros e motos.

Além do terminal de 
Campina Grande, a em-
presa espanhola Aena 
arrematou, em março do 
ano passado, com o ágio 
de 1.010% em relação ao 
lance mínimo inicial de R$ 
171 milhões, os aeropor-
tos de Recife (PE), Maceió 
(AL), Aracaju (SE) e João 
Pessoa (PB). A previsão 
é que os terminais, que 
compõem o Bloco Nordes-
te de Concessões de Aero-
portos, recebam, ao longo 
dos próximos 30 anos, in-
vestimento de R$ 2,153 bi-
lhões, sendo que um terço, 
ou R$ 788 milhões, deverá 
ser aplicado nos próximos 
cinco anos.

Aeroporto Presidente João Suassuna tem capacidade para atender até 900 mil passageiros por ano e recebe diariamente seis operações das empresas Gol e Azul

Foto: Divulgação/Infraero

Educação Básica

UEPB concorre a editais 
para formar professores

A Universidade Esta-
dual da Paraíba vai apresen-
tar propostas para concorrer 
aos dois editais lançados 
em dezembro pela Capes, a 
Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal do Ensino 
Superior.  A Capes está ofere-
cendo mais de 60 mil bolsas 
para a formação de profes-
sores da Educação Básica. 
É o que informa o reitor da 
UEPB, Antônio Rangel Júnior.

“Nós, como universida-
de pública,  vamos participar, 
sim, dos dois editais, vamos 
concorrer, vamos apresentar 
propostas, nas duas modali-
dades de editais que foram 
publicados pela Capes. A 
modalidade do PIBID, que é 
o Programa Institucional de 
Incentivo à Docência, é um 
deles; e o Programa de Resi-
dência Pedagógica é outro”, 
salientou o reitor.

Segundo o reitor, o PI-
BID já existiu e foi suspenso e 
os dirigentes das universida-
des vinham lutando há mais 
de três anos pela sua  reaber-
tura, para lançamento de no-
vos editais. “Finalmente, no 
final do ano foram lançados 
os editais e nós já estamos 
trabalhando na perspectiva 
de concorrermos ao conjun-
to de bolsas do PIBID.

O reitor Rangel Júnior 

explica que, tanto o Progra-
ma de Iniciação à Docência, 
quanto o de Residência Pe-
dagógica, envolvem a forma-
ção de professores para a 
Educação Básica. “Tanto o PI-
BID quanto o de Residência 
Pedagógica, são programas 
que envolvem a formação 
de professores para a Edu-
cação Básica. Os estudantes 
de licenciatura deverão de-
senvolver atividades orien-
tadas por um professor ou 
professora da Universidade, 
mas vão desenvolver ativida-
des nas escolas e participar 
ativamente do cotidiano da 
escola”, ressaltou.

Atividades
Na avaliação do rei-

tor, para a pessoa que não 
conhece o funcionamento 
da escola, é como se fosse 
um estágio. “É um progra-
ma em que o estudante de 
graduação, de licenciatura, 
vai desenvolver atividades 
diretamente na escola. A 
Residência Pedagógica  tem 
duração de 18 meses, e o 
estudante desenvolverá ati-
vidades diretamente na es-
cola, mas com orientação do 
professor ou professora da 
Universidade, com a coorde-
nação de um docente orien-
tador e de um coordenador 
institucional que cuida de 
todo o programa. E tem um 
preceptor (ou preceptora), 

que vai acompanhar o esta-
giário (a), que seja bolsista 
da Residência Pedagógica”, 
explicou Rangel Júnior.

Programas
Os dois programas, 

de acordo com o professor 
Rangel Júnior, objetivam 
criar condição para o aluno 
de graduação que pretende 
ser professor, desenvolver 
atividades na escola. “Os 
dois programas são muito 
parecidos. Eles visam essen-
cialmente criar condições 
para que o aluno de gradua-
ção, desenvolva  atividades 
docentes. Não é nada dife-
rente do que já vinha sendo 
feito. Pode haver mudança 
de critérios, mas é muito 
semelhante ao PIBID que já 
vinha sendo executado há 
algum tempo”, disse.

Na avaliação do reitor, 
trata-se de uma boa notí-
cia. No entendimento dele, 
esses programas trarão es-
tímulos aos professores em 
todo o país. “É uma boa no-
tícia, depois de tanta notícia 
ruim, depois de tanto tem-
po. Faz três anos que a gen-
te vem tentando garantir a 
apresentação desses edi-
tais, e finalmente eles são 
apresentados agora, isso 
sem dúvida, trará um gran-
de estímulo à formação de 
professores e professoras 
no país inteiro”, frisou.

Chico José
chicodocrato@gmail.com

“Hospital Universitá-
rio 4.0: Inteligência Arti-
ficial no Apoio à Decisão 
Clínica” é o tema da pales-
tra que será realizada na 
sexta-feira (17), no Hos-
pital Universitário Lauro 
Wanderley (HULW-UFPB), 
filial da Empresa Brasilei-
ra de Serviços Hospitala-
res (Ebserh). A explana-
ção começa às 8h30, no 
Auditório Professor Lin-
dbergh Farias, e é aberta a 
todos os colaboradores do 
hospital.

O evento é uma ini-
ciativa conjunta da Gerên-
cia de Ensino e Pesquisa 
(GEP) e da Gerência de 
Atenção à Saúde (GAS), 
com o objetivo de levar co-
nhecimentos sobre Inte-
ligência Artificial (IA) aos 
colaboradores do HULW. A 
ação também visa a incitar 
o envolvimento de toda 
a equipe no sentido de 
apontar questões na ins-
tituição que possam ser 
resolvidas por meio de IA.

“A ideia é que possa-
mos trabalhar alguns pro-
blemas do hospital com 
soluções de Inteligência 
Artificial, tanto envolven-
do questões de gestão 
como assistenciais”, afir-
ma Analyane Braga, chefe 
da Divisão de Gestão do 
Cuidado. “Com essa pa-
lestra, esperamos clarear 
um pouco sobre o tema 
e trazer problemas, que 
não conseguimos resolver 

normalmente, para que o 
pessoal que trabalha com 
IA busque uma solução”.

A apresentação do 
tema será feita por Danilo 
Rangel, que é analista de 
Tecnologia da Informação 
no HULW. Ele tem gradua-
ção em Processamento 
de Dados (Asper), com 
especialização em Segu-
rança da Informação (I2P) 
e mestrado em Informá-
tica (UFPB). Atualmente, 
também é doutorando em 
Modelos de Decisão em 
Saúde, com ênfase em In-
teligência Artificial, e atua 
como docente na Uniesp.

“A proposta inicial é 
lançar os projetos que já 
estão em fase de planeja-
mento e trabalhar com a 
possibilidade de, futura-
mente, deixar nosso hos-
pital com a configuração 
4.0, aliando-se às tecnolo-
gias mais atuais de Inteli-
gência Artificial, Internet 
das Coisas e Big Data”, ex-
plica Danilo Rangel.

Durante a palestra, 
serão abordadas as princi-
pais aplicações da IA, espe-
cialmente na área de saú-
de, como ela pode integrar 
os processos de automa-
ção de hospitais, auxiliar 
no atendimento ao pacien-
te bem como ampliar o 
conhecimento da equipe, 
facilitando algumas toma-
das de decisão em relação 
à construção do diagnósti-
co do paciente.

Evento discute uso de 
tecnologias na Saúde

O Sebrae Paraíba 
está oferecendo uma pro-
gramação diversificada 
de capacitações para o 
mês de janeiro, na agên-
cia regional da instituição 
em Campina Grande.  A 
programação é compos-
ta por aulas curtas, de 
no máximo uma semana, 
que tem início na próxi-
ma segunda-feira (20) 
com o curso “Como aten-
der melhor seu cliente”. 
Ele será realizado no tur-
no da noite, abordando 
conceitos básicos sobre o 
que deve ser considerado 
para a realização de um 
excelente atendimento ao 
cliente e os passos prepa-
ratórios para as vendas.

Em seguida, nos dias 
24 e 25, será realizado o 
curso “Licitações e contra-
tos administrativos”, que 
tem como objetivo atuali-
zar os participantes sobre 
os procedimentos de licita-
ções e contratos adminis-
trativos, especialmente em 
relação à Lei nº 8.666/93 e 
suas respectivas alterações.

Informações sobre os 
demais cursos e as inscri-
ções estão disponíveis no 
site https://loja.sebraepb.
com.br/loja/. Para tirar 
dúvidas, o interessado 
pode entrar em contato 
pelo telefone 0800 570 
0800 e pelo Whatsapp 
(83) 99193-3372.

Sebrae 
divulga 
agenda de 
capacitações
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unidos pela cultura 
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Um giro de notícias com 
as principais informações 
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De segunda à sexta
Em duas edições às 0h e 8h 
Na Tabajara FM105,5 e AM1.110 
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‘Vênus Philipeia’ é o sexto álbum do cantor e compositor e será lançado no próximo domingo, na Casa da Pólvora
Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Em disco, Júnior Cordeiro faz 
homenagem a João Pessoa

Antenada 
Tabajara lança nova série de podcasts, desta 
vez para contar os bastidores das reportagens 
especiais veiculadas pela rádio.  Página 12
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Editoração: Ulisses DemétrioEdição: André Cananéa

A gênesis do município de 
João Pessoa será representada 
triplamente no próximo do-
mingo, quando será lançado o 
álbum Vênus Philipeia, do músi-
co Júnior Cordeiro, que realiza 
uma homenagem à cidade por 
quem sente tanto afeto. Dentro 
do projeto Pólvora Cultural, a 
Casa da Pólvora recebe o show, 
com entrada gratuita, às 17h. 

O músico, natural de São 
João do Cariri e graduado em 
História pela Universidade Es-
tadual da Paraíba, começou a 
compor ainda durante o curso 
e seu futuro como músico co-
meçou a ser definido através da 
sua monografia para conclusão 
de curso, na qual estudou os 
cantadores de viola nordestina. 

Seu sexto trabalho segue 
com a ideia de seguir um tema 
único, com introdução, desen-
volvimento e conclusão, bem 
como os discos anteriores. 
“Sempre procuro ver o disco 
como um livro, e sempre pro-
curo por um tema. O Vênus 
Philipeia é o menos temático 
de todos, mas segue com um 
tema que, na verdade, é uma 
homenagem à cidade de João 
Pessoa. É um álbum autobio-
gráfico, talvez de todos, o mais 
autobiográfico e mais solto, 
mais direto. Eu diluí um pouco 
os temas, deixei a melodia um 
pouco mais leve, mas a poesia 
mais densa. Foquei mais no 
campo poético do que no tema 
em si”, explica.

Streaming
Júnior Cordeiro confessa 

não ser muito adepto dos ser-
viços de streaming de música. 
Por isso, não disponibiliza toda 
sua discografia nas platafor-
mas, mas, por reconhecer que 
atualmente é a forma mais 
consumida da arte, ele dispo-
nibilizou seus quatro álbuns 
mais recentes. Além de 
Vênus Philipeia, dispo-
nível desde o dia 6 de 
novembro de 2019, 
podem ser encon-
trados Capa Preta 
(2013), Sonhos, Ser-
tão & Loucura (2016) e 
Céu, Hades e Outros Porvi-
res (2018).

Mas o artista não cos-
tuma ouvir músicas por 
meios digitais. Ele acredita 
que “perde um pouco do gla-
mour musical da arte”, e que 
um álbum deve ser apreciado 
pelo conjunto de encarte, capa 
e músicas. “Todas as capas dos 
meus discos são pinturas e elas 
são de extrema importância 
para entender o contexto da 
obra. Como se faz isso digital-
mente? A arte é como um todo. 
Um CD deve ser tateado, visto 
e escutado”, opina.

Ave, Vênus!: show terá participações especiais
A homenagem à cidade 

de João Pessoa, traduzida no 
show de lançamento do CD 
Vênus Philipeia, na Casa da 
Pólvora, no próximo domingo, 
contará com banda completa e 
participações especiais. 

Além de Júnior Cordeiro 
na voz e no violão, a banda 
é formada por Giordano Frag 
(guitarra), Moisés Freire (gui-
tarra), Max Dias (baixo), Cris 
Lima (teclados) e Kamillo Lima 
(bateria). 

O músico também convi-
dou Geffe Guimarães, Madu 
Ayá e Gustavo Queiroga, que 
farão participações especiais 
durante o evento.

Composição
O sexto álbum de Júnior 

Cordeiro surgiu de uma ma-
neira natural, consistindo em 
um processo de composição 
que não segue um ritual. 
“Às vezes eu escrevia em um 
quarto de hotel. Muitas vezes 
eu escrevia em bares. Tenho 
uma relação muito forte com 
o Atol Music Bar, inclusive 
tenho uma música que 
leva o nome do lugar, 
‘Atol Tambaú’. Fre-
quentei muito e con-

tinuo frequentando, conheci 
muita gente por lá. Não sigo 
nenhum ritual para compor. Às 
vezes eu faço tudo de uma vez, 
às vezes começo pela letra, 
outras pela música. Quando 
eu decido compor um disco, 
eu paro, sento e penso no 
tema que eu quero abordar”, 
responde. 

Influências
Júnior Cordeiro ouve des-

de artistas locais até o rock 
psicodélico e hard rock eu-
ropeus. Os seus gostos são 
traduzidos em composições 
que refletem uma identidade 
única nos discos, e no Vênus 
Philipeia não foi diferente. 

“Tenho muita influência da 
música nordestina, sobretudo 
do baião, e influência poética 
dos cordelistas e repentistas. 
Tenho uma ligação muito ín-
tima com a cantoria de violão 
nordestina, tanto que eu es-
crevi sobre o tema na época 
da graduação, e tenho bas-

tante influ-
ência dos 

poetas 
fran-
c e -

O artista não 
costuma ouvir músicas 
por meios digitais. Ele 
acredita que “perde 

um pouco do glamour 
musical da arte”.

ses também”. 
O músico começou ex-

plorando mais aspectos re-
gionais nas melodias de seus 
primeiros discos, e acabou 
se voltando para o rock com 
o tempo. 

“Acho que a pedra angular 
da minha música realmente 
está no rock. A partir do Capa 
Preta [terceiro disco, disponí-
vel nas plataformas digitais], 
que trabalha com ocultismo 
e misticismo, as músicas pe-
diam uma música mais pesa-
da. Foi quando comecei a me 
voltar mais para o universo 
do rock progressivo, hard 
rock e do blues, que é 
uma paixão minha”, 
completa, afirmando 
que suas maio-
res influências 
vem dos anos 

1970, como o grupo psicodéli-
co Ave Sangria e artistas como 
Lula Côrtes, Zé Ramalho, Al-
ceu Valença, Raul Seixas. 

Na lista, entram também 
bandas do rock progressi-
vo inglês, como Yes, Jehtro 
Tull, Gentle Giant, Rush, Led 
Zeppelin e Black Sabbath. 

“Tenho influência de mui-
ta coisa, mas não gosto de 
tratar dessa forma, porque 
parece que a gente precisa do 
crivo de alguma coisa. Quan-
do comecei a fazer música eu 
esqueci de ouvir, já para aju-
dar a tirar alguma coisa dife-
rente, porque a originalidade, 
o ineditismo dos meus temas  
é algo que eu sempre busquei, 
mas não tem como fugir das 
influências, de coisas que a 
gente gosta”, conta Cordeiro.

SERVIÇO 
n Show Ave, Vênus! Lan-
çamento do álbum ‘Vênus 
Philipeia’
n Quando: Domingo
n Horário: 17h
n Onde: Casa da Pólvora
n Endereço: Ladeira São 
Francisco, 152 - Centro, 
João Pessoa
n Entrada: Franca.

Capa do sexto álbum de Cordeiro, 
disponível em streaming e CD

Aponte a câmera do seu smartphone 
para o QR Code e ouça o disco ‘Vênus 
Philipeia’ na íntegra.

Júnior Cordeiro: “Tenho 
muita influência da músi-
ca nordestina e influência 
poética dos cordelistas e 
repentistas”

Foto: Zack Stencil/d
ivulgação



Olá! Meu nome é Gi Ismael 
e eu gostaria de compartilhar 
com você o mais incrível musi-
cal. Vencedor de nove prêmios 
Tony (o Oscar da categoria), 
incluindo o grand prix, ele está 
em cartaz desde 2011 no Eu-
gene O’Neill Theatre em Nova 
York e já tomou o lugar de Gre-
ase como o 15º espetáculo há 
mais tempo na Broadway. Hoje 
já é oficialmente reproduzido 
na Europa e Oceania e tem uma 
equipe dedicada a fazer tur-
nês mundiais. A peça é escrita 
por Robert Lopez, uma das únicas 15 pessoas no mundo a 
acumular troféus nas premiações do Oscar, Grammy, Emmy 
e Tony por canções que compôs para filmes, séries e musi-
cais (Frozen, Frozen 2 e Viva: A Vida é uma Festa são só al-
guns dos trabalhos dele). Sobre o que fala o tão conceitua-
do musical? Sobre religião e, devo dizer, de uma forma nada 
sacra. The Book of Mormon é uma comédia satírica escri-
ta e dirigida por Trey Parker e Matt Stone, os criadores de 
South Park, onde os personagens principais são um grupo 
de jovens mórmons em missão no país africano Uganda. 

Os primeiros minutos do musical se resumem a núme-
ros que dão umas alfinetadas aqui e acolá sobre a religião 
Mórmon, alguns princípios absurdos, a ingenuidade dos jo-
vens missionários americanos e a ansiedade pelas viagens 
mundo afora (contanto que estes sejam países ricos). Eles 
são mórmons mas poderiam ser de qualquer crença, na ver-
dade: a produção nos mostra que tudo é absurdo quando se 
visto com um microscópio (South Park é um exemplo de que 
é possível fazer comédia com quase tudo se feita de forma 
inteligente e crítica; não à toa, a série já está em sua 23ª tem-
porada). Não demora muito até que a trama vai para um lado 
bastante pesado e, como muitos gostam de falar, “politica-
mente incorreto”, com músicas de cair o queixo que direta-
mente xingam Deus de uma forma que eu nem posso colocar 
aqui e citam coisas como fome, AIDS, câncer, mutilação geni-
tal e diarreia. Sim, é uma comédia. Mas é necessário ver além 
disso, e até o final, para entender o propósito do espetáculo.

Isso porque The Book of Mormon alcançou -- e continua 
indo em frente -- o que alcançou porque foi inteligente sufi-
ciente para chocar e dar um tapa na cara do seu próprio pú-
blico, todos aqueles que riram da Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias (SUD), quando a mensagem ao final 

de tudo é mais ou menos essa: 
“eles, mesmo com essa religião 
aparentemente boba e sem 
sentido, possivelmente fizeram 
mais pela humanidade do que 
você”. Esse mote também apa-
rece no episódio 12 da sétima 
temporada de South Park, que 
serviu de embrião para a produ-
ção da Broadway (recomendo 
fortemente que você assista!). 

Enquanto admiram as 
posturas conservadoras esta-
dunidenses com a máxima de 
Trump de “make america great 

again”, muitos decidem ignorar as partes que lhes convém: 
as clínicas legais de aborto, quase todos os estados que per-
mitem o uso medicinal e recreativo da maconha e a liberda-
de de expressão da classe artística. Os Estados Unidos, com 
todos os defeitos e esquizofrenias, não são mais aquele país 
que em 1979 baniu em mais de 40 cidades o satírico A Vida 
de Brian, do grupo de comédia inglês Monty Python. Nos 
nossos atuais tempos sombrios de demonização da arte, 
como seria a recepção se acontecesse no Brasil a estréia 
do espetáculo O Livro Mórmon? Além de duvidar que ficas-
se em cartaz por mais do que uma semana, é difícil acredi-
tar que teria vencido tantos prêmios nacionais, esgotado 
constantemente as sessões e ainda sair em turnê mundial. 

Um dos grandes feitos da peça foi ter ido além dos palcos 
de uma forma que há 40 anos não acontecia, quando o álbum 
da trilha sonora original deu as caras no Top 10 da Billbo-
ard. Mas a cereja no bolo de toda essa história foi a reação 
da própria SUD. De uma forma geral, a resposta da Igreja foi 
comedida e ela aproveitou os ácidos limões para fazer uma 
doce limonada. Ela tem frequentemente anunciado nos play-
bills e nos locais onde o musical está em cartaz frases do tipo 
“o livro é sempre melhor” e “você viu o musical, agora, leia 
o livro”. Pessoas de diversas religiões foram assistir o espe-
táculo (em nossa sessão havia um grupo de judeus de quipá 
e tudo) e reação geral, a tendência, é perceber que aquilo é 
uma caricatura hilária e conseguir enxergar além dela. Você, 
eu e qualquer pessoa tem a liberdade de não gostar de algo, 
de se sentir ofendido. Mas aproveito a deixa para encerrar o 
texto com uma provocação: quando você leu essa coluna até 
o segundo parágrafo, assumiu de cara uma cegueira crítica 
ou procurou ler até o final livre de julgamentos, se informan-
do mais sobre o assunto, observando bem as entrelinhas? 

“Veja o sol dessa manhã tão cinza/ A tempes-
tade que chega é da cor dos teus olhos/ Castanhos/ 
Então me abraça forte / Me diz mais uma vez que 
já estamos/ Distantes de tudo.” (“Tempo perdido” 
Legião Urbana”, álbum Quatro Estações)

Nada do que vou tratar aqui consta nos mapas 
astrológicos, nos calendários oficiais, nos livros, 
nos almanaques, nos astrolábios... É tudo tão pes-
soal, minhas datas comemorativas particulares, 
que aqui vou dividir com vocês;

Primeiro vem a data do meu casamento, que 
marca também o dia em que vim morar em João 
Pessoa: 13 de janeiro de 1968. Eu morava em 
Campina Grande e tinha vinte e um anos. Meu 
noivo era estudante de Direito e eu fazia Letras. 
Estava no terceiro ano. Fazia tempo que namora-
va com a ideia de vir morar em João Pessoa, que-
ria morar perto da praia. E isso aconteceu numa 
noite de lua cheia, quando fizemos a viagem de 
Campina para João Pessoa. Uma noite linda, ilu-
minada pelo luar e pelos nossos sonhos juvenis, 
que se concretizavam.

Dois anos depois, em 1970, no dia 19 de janei-
ro, nascia o meu primogênito, Rodrigo, na Mater-
nidade Dr. Roberto Granville. 

Na época, morávamos em um primeiro andar, 
do lado oposto da Av. Epitácio Pessoa, num con-
domínio de bangalôs a que nos referíamos como 
“casinhas de pombo”. Ainda não existia a Av. Ruy 
Carneiro, mas era exatamente ali que morávamos. 
Do lado oposto, na Epitácio, moravam as irmãs 
Pessoa, filhas de Roberto e Mara, de quem logo 
me tornei amiga, por influência de uma amiga 
comum, Tânia Carneiro, que era minha colega na 
FAFI, a Faculdade de Filosofia, que era contígua ao 
Liceu Paraibano. Sônia fazia aniversário no dia 13 
de janeiro. Mais uma data a ser comemorada em 
janeiro. Sônia entrou neste texto por dois motivos: 
primeiro por fazer aniversário no dia 13 de janei-
ro e ontem eu me lembrei do fato de que era seu 
aniversário. O amigo Bob Záccara que lembrou da 
data, Depois, lembrei que quando estava grávida, 
Sônia atravessava a Epitácio Pessoa e vinha ficar 
comigo todas as noites, até meu marido voltar do 
trabalho. Rui dava aulas todas as noites, até as 22 
horas, e, devido ao meu adiantado estado de gravi-
dez, a amiga não achava conveniente que eu ficas-
se só em casa, numa época em que telefones fixos 
eram raros e ainda nem sonhávamos com a telefo-
nia celular.

Como os dormitórios ficavam todos no pri-
meiro andar, logo constatamos que não era nada 
prático, era até perigoso, transportar um bebê, 
escada acima, escada abaixo, a toda hora e saí-
mos em busca de um local mais conveniente para 
morarmos. Encontramos uma ótima casa que nos 
servia maravilhosamente bem, na Av. Coremas, 
muito oportuna para mim, pois ficava a poucos 
metros da FAFI, onde eu já estava trabalhando, 
como professora de inglês.  Lembro que come-
moramos os dois anos de Rodrigo naquela casa. 
Foram anos muito felizes de construção e concre-
tização de sonhos.

Todas essas lembranças me ocorrem hoje, 
tantos anos depois, a troco de quase nada:: eu só 
estava em busca de um tema para minha crônica 
semanal e de repente me dei conta da importância 
de fatos corriqueiros que determinaram a rota da 
minha existência. Hoje já é 14 de janeiro de 2020, 
Rodrigo não está mais conosco; desde 1996 que to-
mou o destino definitivo que compete a todos nós, 
mortais, mas, dentro de mim ainda vive, travesso e 
serelepe como o menininho da Av. Coremas.

Se vivo estivesse, Rodrigo estaria comemo-
rando 50 anos no próximo domingo, dia 19. E eu 
vou comemorar essa data a caráter, como se ele 
aqui ainda estivesse: Vou abrir um espumante em 
sua homenagem, cantar parabéns para ele, fazer 
tudo que faria se ainda estivesse aqui entre nós. O 
que não é de todo falso, pois ele nunca saiu do meu 
coração e continua vivo na minha memória. Bas-
ta que toque uma música do Legião Urbana para 
que ele surja diante de mim, com seu sorriso lar-
go, seus gestos exageradamente amplos, cantan-
do “Somos tão jovens”.... O líder da banda Legião, 
Renato Russo, também morreu muito jovem, em 
1996, depois de uma brilhante carreira, que co-
meçou em Brasilia e nunca acabou.;: suas canções 
continuam a tocar no rádio e a embalar jovens (e 
nem tão jovens assim) sonhadores, como eu.

Salve Rodrigo! Salve Renato! Pessoas que não 
nasceram em vão e deixaram um rastro de luz 
atrás de si quando partiram.

Comédia, religião e Broadway

Efemérides 
pessoais

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória
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Premiação

Lupita, Sandler e J-Lo estão entre 
os esnobados pelo Oscar deste ano

Passado o frisson dos 
anunciados ao Oscar 2020, as 
atenções se voltam aos esno-
bados pela Academia de Artes 
e Ciências Cinematográficas 
de Hollywood, que promove 
a premiação mais importante 
do cinema. A lista não é peque-
na. Só a Indiewire, publicação 
norte-americana voltada ao 
cinema e ao streaming, elen-
cou 27 filmes que não tiveram 
a devida atenção dos votantes 
da academia. E nessa lista, a 
própria publicação esnobou 
filmaços como Nós junto com 
o ótimo  desempenho da atriz 
Lupita Nyong’o, e O Farol, de 
Robert Eggers (diretor de A 
Bruxa). 

De modo geral, tanto a In-
diwire quanto outras publica-
ções reclamaram da esnobada 
em Adam Sandler, cuja per-
formance foi bastante louva-
da por Joias Brutas, mais uma 
produção da Netflix a ganhar 
a atenção da crítica (chega ao 
serviço dia 31 de janeiro). O 
ator chegou a brincar que, se 
não fosse indicado para prê-
mios por Joias Brutas, volta-
ria a fazer filmes horríveis “de 
propósito, para me vingar de 
vocês todos”. 

Também foi sentida a 
ausência de Jennifer Lopez, 
cotada para entrar no páreo 
por uma estatueta de Atriz 
Coadjuvante pelo filme As 
Golpistas. O desempenho de 
J-Lo no papel da líder de um 
grupo de strippers que come-

ça a roubar clientes ricos, lhe 
valeu duas indicações, uma 
no Globo de Ouro e outra, no 
Critics’ Choice Award, e essas 
pistas deixaram a imprensa 
na expectativa.

Outro nome que a im-
prensa lamentou foi o de Ed-
die Murphy, cujo papel de um 
ator de filmes blaxploitation 
em Meu Nome é Dolemite foi 
apontado pela crítica como 
digno do Oscar, bem como de 

Awkwafina, premiada com o 
Globo de Ouro por seu papel 
em The Farewell, esquecida 
na indicação para o prêmio de 
melhor atriz no Oscar. 

Outra ausência sentida 
em várias listas é do documen-
tário Apollo 11, do mesmo es-
túdio que fez Honeyland (indi-
cado tanto por Documentário 
em Longa-Metragem, quando 
Filme Internacional) e indica-
do ao Bafta de Melhor Filme. 

Outro documentário premia-
do, One Child Nation (já levou 
nove prêmios até aqui) tam-
bém foi rifado.

Outros filmes com potencial 
que também foram esnobados 
são Retrato de uma Jovem em 
Chamas, The Nightingale, Clemen-
cy, Uma Vida Oculta (indicado a 
Palma de Ouro em Cannes) e 
High Flying Bird (de Steven So-
derberghm vencedor do Oscar 
em 2001 por Traffic.

Foto: Divulgação

Fotos: Divulgação

Lupita Nyong’o, em ‘Nós’ (acima), e Adam Sandler em ‘Joias Brutas’: esquecidos pelos votantes da Academia

André Cananéa
andrecananea2@gmail.com



Cinema

E põe danado nisso! Deus, como afirmam por aí, 
é muito perspicaz e resolveu encher de qualidades 
três criaturas muito especiais. Não tivesse Ele a vir-
tude que citei acima, poderia ter colocado esses atri-
butos num grandalhão de dois metros e mais algu-
ma coisa de altura, só para ver se cabia tudo numa 
única pessoa, mas preferiu ser generoso com esses 
três baixinhos e os fez cada um com um talento di-
ferente, mas em troca deu aos meus pequeninos  a 
tarefa de fazer esse mundo melhor. Eles estão ten-
tando e olhem que isso é incumbência para gigantes. 
Eles o são, não em suas estaturas, mas nas atitudes.

Para que não pensem ter eu alguma deferência 
maior por um ou por outros, vou citá-los em ordem 
alfabética, evitando  desentendidos entre meus di-
letos leitores.

Comecemos pelo Augusto Moraes. É o paladi-
no de nossas artes. Notem que a palavra “arte” está 
no plural. Sim, o nosso pequenino número um é um 
guerreiro na defesa do nosso patrimônio artístico. 
Do sacro ao profano, lá está ele brigando para que 
não se apaguem pelo tempo, pelo descaso de nossas 
autoridades ou pelo esquecimento aquilo que nossos 
artistas produziram ou produzem. Pode estar pro-
movendo uma exposição de arte naif, organizando o 
lançamento de um livro ou brigando pela preserva-
ção do nosso patrimônio histórico. Tanto numa luta 
como noutras é um combatente incansável. Vencen-
do muitas batalhas, perdendo algumas, não desa-
nima. Sempre vendendo vitalidade nesse motor 7 
ponto 0 que não bate biela nem em ladeira íngreme 
nesses planaltos da vida. Pode ser visto caminhan-
do ligeiro pelo adro da Igreja de São Francisco com 
seu passo acelerado empunhando seu inseparável 
guarda-chuva. Dizem as más línguas, que por sinal 
não faltam nessas latitudes, que esse guarda-chuva 
é uma arma secreta e tão poderosa como aquelas 
que o melhor James Bond, o Sean Connery, usava nas 
fitas de 007. Que não se arrisquem os incautos a de-
safiá-lo. Pode ser fatal. Nossas artes devem muito ao 
nosso zero um. Eu aqui, modestamente, não posso 
esconder minha admiração.

O número 2 é o José Nunes. Para mim, sim-
plesmente, Zé Nunes (o “Zé” o faz mais próximo). 
O pequenino que Serraria exportou para o mun-
do é outro danado. Já disseram que nada é mais 
universal do que escrever sobre sua aldeia. Serra-
ria está para Zé Nunes, como Macondo está para 
Garcia Marques. A aldeia do Zé não saiu das en-
tranhas dele. Sua crônica é a poesia quase poema, 
arrancada do sol inclemente, do chão seco que 
renasce às chuvas benfazejas. “O brejeiro nunca 
perdeu a serenidade diante do quadro desolador, 
enquanto mistura ensinamentos antigos às crendi-
ces que mostram o panorama da natureza. Não se 
recolheu para esperar o solstício do verão chegar, 
mas preparou-se para o inverno da tardança”. É as-
sim a alma do pequenino Zé. Ultimamente anda se 
arriscando numas biografias. Quem sabe, um dia 
se lembre de mim. Quem sabe...Sempre que posso, 
perturbo nosso número zero dois. Digo que quan-
do Deus distribuiu altura, Zé não entrou na fila. 
Só não digo que quando Ele distribuiu talento, o 
baixinho entrou mais de uma vez.

Agora o zero três, o pequenino inoxidável, aque-
le que faz esculturas com chapas de aço. Sua arte 
está espalhada pela cidade, à porta de edifícios, nas 
praças, nos giradouros. Conheci Wilson Figueiredo 
numa exposição que fez na Livraria do Luiz. Telas, 
misturando aquarela (a tinta era essa?) e alto relevo 
em arame dando aspecto tridimensional. Ficamos 
encantados. Eu e aquela mulher que insiste em viver 
comigo. Apresentamo-nos e daí nunca mais deixei 
de acompanhar  muito do que esse baixinho faz. De 
certa feita, eu e a mulher, indo levar nossa filha à 
Universidade nos deparamos com aquela escultura 
do “Cavaleiro alado” (parece-me que esse é o nome) 
num dos giradouros. Comentei com a cara metade. 
Sabe quem é o artista que fez essa escultura? Não, 
disse ela. Aí revelei: aquele senhor, lembra-se daque-
les quadros com arame sobre tela? Então ela: mas 
ele é muito pequenino, como consegue fazer uma es-
cultura desse tamanho? Preciso explicar mais, caro 
leitor? Preciso desenhar? Wilson é outro danado, ou 
não é? Sua arte é única, não tem similar. Como não 
bastasse é um grande contador de causos quando 
aproveita para mentir um pouco (um pouco?)

Não sei se o trio de baixinhos vai ficar bravo 
comigo. Já viram mulher obesa gostar de ser cha-
mada de gorda? Os pequeninos devem ficar mais 
bravos ainda, porque a gorda pode fazer regime, 
mas esticar um baixinho, quem consegue? Mas o 
que eu queria mesmo era tornar pública minha ad-
miração pelo o que esses três fazem  para que esse 
nosso mundo fique um pouco mais colorido e mais 
suportável de viver. Era isso.

Três baixinhos 
muito danados

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva 
guthov@gmail.com
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Turma da Mônica: segundo filme 
começa a ser rodado em Minas

• Funesc [3211-6280] • Mag Shopping [3246-9200] • Shopping Tambiá [3214-4000] • Shopping Partage (83)3344.5000 • Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) 
[3246-3188] • Sesc - Campina Grande [3337-1942]  Sesc - João Pessoa [3208-3158] • Teatro Lima Penante [3221-5835 ] • Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] • Teatro 
Severino Cabral [3341-6538] • Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224] • Casa do Cantador  [3337-4646]

Serviço

Começaram ontem, em Poços de 
Caldas, Minas Gerais, as gravações de 
Turma da Mônica – Lições, segundo lon-
ga live-action da franquia iniciada em 
2019 com Turma da Mônica – Laços, 
que levou mais de 2 milhões de espec-
tadores ao cinema. O segundo filme 
inspirado nos personagens de Maurício 
de Sousa será rodado até 11 de feverei-
ro, sob a direção de Daniel Rezende, e 
a previsão é que ele chegue às telas no 
segundo semestre do ano.

Em Turma da Mônica – Lições, 
adaptação da graphic novel homôni-
ma, escrita e desenhada pelos irmãos 
Vitor e Lu Cafaggi, os amigos Mônica, 
Cebolinha, Cascão e Magali precisam, 
desta vez, encarar as consequências 
de um erro cometido na escola e os 
desafios da passagem da infância 
para a adolescência.  Para esta nova 
aventura, a turma ganha a companhia 
de mais personagens já conhecidos 
e queridos do universo clássico do 

Mauricio de Sousa. 
 “Preparem os lenços porque 

Turma da Mônica - Lições será um 
filme ainda mais lindo e emocionante 
que Laços. O sucesso do primeiro só 
demonstra que o brasileiro dá valor 
aos seus personagens e histórias. 
E é com muita alegria que elenco e 
equipe estão reunidos de novo para a 
sequência, que vai ter muitas surpre-
sas e vários personagens novos. E po-
dem esperar mais filmes do universo 
Mauricio de Sousa em breve porque 
não vamos parar por aqui”, revela Da-
niel Rezende, diretor de filmes como 
Bingo, o Rei das Manhãs e Ninguém Tá 
Olhando.

No elenco principal, os atores-
mirins voltam a se reunir: Giulia 
Benite como Mônica, Kevin Vechiat-
to interpretando Cebolinha, Laura 
Rauseo no papel de Magali e Gabriel 
Moreira na pele de Cascão. Também 
seguem no elenco Monica Iozzi, 

como Dona Luísa, e Paulo Vilhena, 
vivendo Seu Cebola. 

“Filmaremos durante cinco se-
manas, em Poços de Caldas, o nosso 
bairro do Limoeiro. Conseguimos 
encontrar todas as locações do filme 
na cidade. Dessa vez, as filmagens con-
centram-se em duas escolas lindas e 
na Praça. Um privilégio acharmos tudo 
aqui e contarmos com muitas parce-
rias locais”, explica a produtora Bianca 
Villar, da Biônica Filmes, que assima a 
produção em parceria com a Mauricio 
de Sousa Produções, Paris Entreteni-
mento, Paramount Pictures e Globo 
Filmes. A Paris Filmes e a Downtown 
Filmes assinam a distribuição.

“Se a emoção já foi grande com 
Laços, a expectativa só aumenta para 
Lições! Como todos os fãs da turmi-
nha, não vejo a hora de chegar de-
zembro de 2020!”, declara o próprio 
Mauricio de Sousa, em comunicado à 
imprensa.

Em cartaz

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: André Cananéa

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.

Indicado a seis prêmios Oscar, incluindo Melhor Filme, ‘Adoráveis Mulheres’ segue em cartaz em JP

Foto: Divulgação

Foto: Serendipity Inc/divulgação

‘Lições’: Magali, Cebolinha, Mônica e Cascão precisam encarar as consequências de um erro e os desafios da passagem da infância para a adolescência
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Emissora investe em nova série, na qual os repórteres darão detalhes da produção de reportagens especiais

Podcasts irão trazer bastidores 
de matérias da rádio Tabajara

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: André Cananéa

A Rádio Tabajara, pio-
neira da Paraíba e um veículo 
da EPC (Empresa Paraibana 
de Comunicação), segue se 
renovando e acompanhan-
do as novas tendências da 
comunicação. Um destes 
modernos dispositivos am-
plamente utilizados pela 
emissora é o podcast. 

Uma verdadeira febre 
nos meios digitais, o podcast 
é como se fosse um progra-
ma de rádio, mas sem hora 
e local definidos: através 
de plataformas ou sites na 
internet, é possível ouví-los 
em qualquer hora e local, a 
partir do seu smartphone, 
tablet ou PC.

Implantado pela Taba-
jara no segundo semestre 
de 2019, o banco de arqui-
vos digitais da emissora já 
possui algumas centenas 
de registros exclusivos. São 
produções especiais, como 
entrevistas, debates, apre-
sentações artísticas e, claro 
matérias e séries. As grandes 
reportagens com temáticas 
específicas, por sinal, são as 
grandes novidades dos pro-
dutos de podcast da Rádio 
Tabajara.

Além de disponibilizar 
na íntegra as séries de ma-
térias especiais produzidas, 
como o drama, superação e 
adaptação dos venezuelanos 
que migraram para a Paraíba, 

por exemplo, agora os ouvin-
tes poderão ter acesso a um 
conteúdo sobre os bastidores 
dessas produções. 

Repórteres contarão 
em detalhes, nos podcasts, 
as etapas de planejamento, 
dificuldades de execução e 
o envolvimento com as his-
tórias e personagens. 

Neste primeiro episódio 
do podcast sobre matérias es-
peciais (Tabajara Cast), Marcos 
Thomaz (Gerente de Jornalis-
mo da emissora) conversa com 
o repórter Mateus Silomar, que 
relata as suas experiências na 
série: “Rompendo Fronteiras: 
história dos refugiados vene-
zuelanos na Paraíba”.

Você pode acompanhar 
os nossos podcasts acessan-
do Rádio Tabajara nas prin-
cipais plataformas de strea-
ming como Spotify, Deezer, 
Google Cast, etc.

Em Areia

Dupla quer criar galeria de arte em comunidade

Transformar uma comuni-
dade rural na Paraíba - no caso 
a Chã de Jardim, localizada às 
margens da Rodovia PB-079, 
na cidade de Areia - em uma 
galeria de arte a céu aberto, 
no intuito de promover o seu 
desenvolvimento cultural, eco-
nômico e social. Esse é o gran-
de objetivo do projeto Galerias 
Arte em Comunidade, criado 
pelos artistas plásticos Gua-
taçara Monteiro e João Paulo 
Pessoa e que será realizado no 
período de 20 a 30 deste mês 
de janeiro, com as presenças de 
12 artistas oriundos de cinco 
estados do Brasil. 

Para financiar a iniciativa, 
a dupla abriu no Catarse uma 
campanha para arrecadação de 
recursos. Aberta em 17 de de-
zembro com meta de R$ 10 mil, 
a campanha vai se estender até 
o próximo dia 21 e quem ainda 
estiver interessado pode colabo-
rar doando quantias que variam 
de R$ 30 até R$ 500, ou mais.

Dentro da programação 
do projeto, no próximo mês 
de abril haverá o lançamento 
de documentário, para exibição 
gratuita nas redes sociais, con-
tendo um mosaico que inclui os 
registros de imagens das casas 
finalizadas e o processo de cria-
ção e interação dos artistas com 
a comunidade Chã de Jardim, 
além de depoimentos de artis-
tas e moradores. 

Turismo cultural
A ideia de criar o Galerias 

Arte em Comunidade surgiu 

nas cabeças de Guataçara Mon-
teiro e João Paulo Pessoa quan-
do ambos, percorrendo o Brasil, 
observaram a necessidade de 
levar artes plásticas a pessoas 
que têm dificuldade de aces-
so a museus e galerias. Então, 
tomaram a iniciativa aliando-a 
ao fato de possibilitar o desen-
volvimento de comunidades 
carentes por meio do turismo 
cultural. 

O objetivo é transformar 
as casas em obras de arte e a 
comunidade em uma galeria 
a céu aberto usando como te-
mas de inspiração a natureza e 
cultura nordestinas. O intuito 
é fortalecer culturalmente a 
região, colaborar com a aber-
tura de portas ao turismo e à 
economia local, incentivando 
o desenvolvimento sustentável 
da comunidade.

Além de um conjunto de 
residências, a galeria de arte a 
céu aberto vai incluir paradas 
de ônibus, postes e diferentes 
objetos encontrados no local, 
que receberão pinturas em téc-
nicas mistas.

“Imagina só ter a sua casa 
transformada em obra de arte! 
E toda a comunidade será uma 
grande galeria a céu aberto, 
com a ajuda de vários amigos 
artistas plásticos de diversas 
partes do País. Esse sonho pode 
se tornar realidade. Ajude a le-
var mais cor e alegria para esta 
comunidade tão especial”, con-
vida, em vídeo da campanha, 
Guataçara Monteiro. 

“O projeto vai acontecer 
em Areia, na comunidade rural 
Chã de Jardim, composta por jo-
vens que trabalham com desen-

Mateus Silomar narra a Marcos Thomaz sua experiência na série sobre os refugiados venezuelanos na Paraíba

Foto: Divulgação

Dia 21 sai 
nova fase 
do ‘Palco’

O maior programa de difu-
são da música autoral paraibana 
vai ganhar uma edição especial 
durante o caloroso verão da ca-
pital. O Palco Tabajara Ao Vivo 
- Verão já tem programado seis 
episódios entre os meses de 
janeiro e março deste ano (28 
janeiro; 11 e 18 de fevereiro; e 
3, 17 e 31 de março).

A programação completa e 
a divulgação das atrações serão 
apresentada durante um café da 
manhã na próxima terça-feira, 
às 10h da manhã na Sala Vladi-
mir Carvalho, na Usina Energisa, 
casa e grande parceira do Palco 
Tabajara desde 2018.

Para esta edição especial, 
a curadoria priorizou eventos 
tematizados por estilos e sin-
tonizados com o clima festivo 
desta época do ano (do mara-
catu ao samba, do ska ao reg-
gae, passando pelo regional e 
desembocando no samba rock). 

O programa seguirá o for-
mato original. A proposta res-
gata os tradicionais programas 
de auditório. São duas horas de 
duração, com duas atrações por 
episódio, sempre das 20h às 22h, 
ao vivo pelas ondas da  Tabajara 
FM 105,5 e retransmissão simul-
tânea nas redes sociais.

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Fotos: Reprodução/Facebook

João Paulo e Guataçara criaram uma “vaquinha virtual” na web para  transformar a comunidade rural de Chã de Jardim em galeria a céu aberto

volvimento sustentável através 
do ecoturismo”, acrescenta o 
outro mentor da iniciativa, João 
Paulo Pessoa. 

Ainda no vídeo que inte-
gra a campanha, vários artistas 
falam sobre o projeto. “É um 
trabalho de grande importância 
para a comunidade de Chã de 
Jardim. Estou feliz pelo convite”, 
confessou, por exemplo, o ar-
tista plástico paraibano Clóvis 
Júnior. Outro participante, que 
também é da Paraíba, Denis 
Mota admitiu ser a campanha 
“um desafio novo” para ele. 
“Mas espero contribuir e que 
esse projeto possa despertar, 
nas pessoas, a vontade de ex-
pressar sua cultura através da 
arte”, acrescentou o artista.

“A comunidade está super 
ansiosa para o início do projeto 

do artista Guataçara Monteiro, 
que transformará nossa comu-
nidade numa grande galeria de 
arte. Isso vai ser muito bom, 
porque nós sempre ficamos 
muito alheios a essas questões 
culturais. Muitos de nós nunca 
visitamos uma galeria e, através 
desse projeto, nossas casas se 
transformarão numa grande 
galeria e, assim, ganharemos 
culturalmente e ganharemos 
economicamente, porque so-
mos uma região turística e 
atrairemos maios visitantes 
para a nossa comunidade. Toda 
a comunidade será envolvida e 
nós, mais uma vez, proporcio-
naremos desenvolvimento sus-
tentável para esta região”, disse 
também a líder da comunidade 
Chã de Jardim, Luciana Balbino. 

Artistas de outros Esta-

dos também falam do projeto 
no vídeo da campanha. “Será 
um prazer desenvolver esse 
trabalho em parceria com a 
comunidade e, também, desen-
volver essa pesquisa em torno 
do imaginário sertanejo, que é 
tão presente na nossa cultura 
brasileira”, disse o o paulista 
Bruno Brito. 

SERVIÇO 
n Equipe e convida-
dos para o projeto:

Guataçara Monteiro 

(PA/SP)

Douglas Reis (PR/SP)

Perron Ramos (PE)

Clóvis Júnior (PB)

Dennis Mota (PB)

Vespa (SP)

Guilherme Mendicelli 

(SP)

Márcio Bizerril (PB)

Amanda Mello (PA/SP)

João Paulo Pessoa 

(PB/SP)

Walfredo de Brito (PB)

Aponte a câmera do seu smartphone 
para o QR Code acima para apoiar 
o projeto através do Catarse.

Aponte a câmera do seu smartphone para 
o QR Code acima e acesso o canal 
da Tabajara no Spotify gratuitamente.
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Desmatamento
Desmatamento na Amazônia cresceu 189% em dezembro, 
em comparação ao mesmo mês de 2018, segundo dados do 
Deter, do Inpe. Página 14 Fo
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Primeira parcela do ano do Fundo de Participação dos Municípios registra redução de 10,74% em comparação a 2019

Prefeitos vão ao Congresso por 
aumento nos repasses do FPM

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

O presidente da Federa-
ção das Associações dos Mu-
nicípios da Paraíba, George 
Coelho, iniciou o ano de 2020 
sendo obrigado a convocar e 
comandar mais uma mobili-
zação de prefeitos junto aos 
deputados e senadores em 
Brasília, desta vez em defesa 
do aumento de pelo menos 
1% no Fundo de Participação 
dos Municípios.

A iniciativa do presiden-
te da Famup foi provocado 
pelo verdadeiro choque so-
frido pelas Prefeituras de 
todo o país que na última 
sexta-feira começaram a ser 
notificadas sobre os depó-
sitos do FPM deste mês, o 
primeiro do ano, com uma 
redução de 10,74% em com-
paração ao último valor de 
2019.

“Ao aplicarmos os cál-
culos da inflação, o impacto 
negativo na conta das Prefei-
turas chega a 13,1 por cento”, 
explica George Coelho, ao 
anunciar que tem alertado 

previamente os prefeitos 
que ainda não tiveram os 
depósitos concretizados de 
que os municípios paraiba-
nos, assim como os de todo 
o país, estão iniciando o ano 
com essa notícia que não é 
muito boa.

“Isso vai afetar demais o 
trabalho de todos os prefei-
tos porque representa a re-
dução de um recurso que já 
não é suficiente para manter 
muitos serviços”, lamentou 
o presidente da Famup, ao 
informar que é por isso que 
novamente vai articular os 
da Paraíba para, juntamente 
com prefeitos de outros esta-
dos, pressionar as bancadas 
na Câmara e no Senado no 
sentido de buscar alternati-
vas para o problema.

Uma das alternativas 
dos prefeitos, segundo Geor-
ge Coelho, é cobrar do Con-
gresso Nacional a votação da 
PEC 391/2017, que aumen-
ta em mais 1% o Fundo de 
Participação dos Municípios, 
para com isso garantir trans-
ferência adicional.

Diferenças e distribui-

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: José Napoleão Ângelo

Foto: Famup

Mobilização paralela em curso
A Federação das Asso-

ciações dos Municípios da 
Paraíba também já havia 
iniciado outra mobilização 
junto à bancada federal pa-
raibana e ao Congresso para 
derrubar o veto do presiden-
te Jair Bolsonaro ao Projeto 
de Lei 4.489/2019. A matéria 
que estabelece como “técnico 
e singular” os serviços de ad-
vogados e contadores, modi-
fica o estatuto da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB).

A ação pela derrubada 
do veto conta com o apoio 
dos prefeitos, Confedera-
ção Nacional dos Municípios 
(CNM), Conselho Regional 
de Contabilidade da Paraíba 
(CRC-PB), Associação Parai-
bana de Contadores Públicos 
(APCP-PB) e a Associação Pa-
raibana de Advocacia Munici-
palista (Apam).

George Coelho explicou 
que o projeto não trata de 
dispensa de licitações como 
alega o veto presidencial. 

“Esse projeto é importante 
para os municípios e sua san-
ção é uma reivindicação dos 
prefeitos de todo o país. Ele 
não trata de dispensa do pro-
cesso de licitação como alega 
o motivo do veto do presi-
dente Jair Bolsonaro. Essa 
é uma pauta prioritária da 
CNM por um pedido da Paraí-
ba e vamos lutar pela derru-
bada desse veto no Congres-
so”, destacou.

O próprio Conselho Re-
gional de Contabilidade da Pa-
raíba defende a mobilização e 
esclarece que o trabalho do 
contador se assemelha ao dos 
advogados pelo modo orga-
nizado de desempenhar com 
perícia suas atividades.  “Po-
demos destacar particular-
mente as obrigações das duas 
profissões devido a destreza 
peculiar dos seus métodos de 
trabalho, tempo de estudos, 
da experiência, do aparelha-
mento necessário e equipe 
técnica, além de tantos outros 

atributos. E para que o nosso 
trabalho seja desempenhado 
junto aos municípios é fun-
damental a derrubada desse 
veto”, observa o presidente do 
CNC-PB, Brunno Sitônio.

A matéria acrescenta que 
os serviços profissionais de 
advogados e contadores são, 
por sua natureza, técnicos e 
singulares, quando compro-
vada sua notória especializa-
ção nos termos da lei. Além 
disso, o fato de considerar 
de notória especialização o 
profissional ou sociedade de 
advogados cujo conceito no 
campo de sua especialidade, 
decorrente de desempenho 
anterior, estudos, experiên-
cias, publicações, organiza-
ção, aparelhamento, equipe 
técnica, ou de outros requi-
sitos relacionados com suas 
atividades, permita inferir 
que o seu trabalho é essencial 
e indiscutivelmente o mais 
adequado à plena satisfação 
do objeto do contrato.

Depois do recesso

MPPB faz denúncia contra 
a ex-prefeita de Matinhas

Um dos processos que 
será pauta no Pleno do Tri-
bunal de Justiça da Paraíba 
logo depois do recesso é 
a denúncia do Ministério 
Público da Paraíba contra 
a prefeita do Município de 
Matinhas, Maria de Fátima 
Silva, suspeita de, em 2013, 
ter determinado a abertura 
de créditos adicionais suple-
mentares sem autorização 
legislativa, e, em 2015, fal-
sificado documento público.

A decisão, proferida du-
rante a última sessão ordiná-
ria do MPPB, seguiu o voto 
do relator da Notícia-Crime, 
juiz convocado Tércio Cha-
ves de Moura. O Ministério 
Público denunciou a prefeita 
por crime de responsabili-
dade, previsto no artigo 1º 
incisos XIV e XVII do Decreto 
Lei nº 201/1967, e por cri-
me de falsificação de docu-
mento público, previsto no 
artigo 297 do Código Penal 

Brasileiro. Conforme apurou 
a Comissão de Combate aos 
Crimes de Responsabilidade 
e à Improbidade Administra-
tiva do MPPB, Maria de Fá-
tima determinou, durante o 
exercício financeiro de 2013, 
a abertura de créditos suple-
mentares no valor de R$ 3,2 
milhões, sem autorização le-
gislativa, tendo utilizado R$ 
1,8 milhão, dos quais R$ 14,8 
mil não possuíam cobertura 
por fonte de recursos.

ção - A Paraíba receberá um 
total de R$ 110.253.810,15, 
valor inferior aos R$ 
123.440.033,32 repassados 
em janeiro de 2019. Do total 
que os 223 municípios vão re-
ceber, R$ 22.050.762,03 são 
do Fundeb, R$ 16.538.071,52 
para saúde, R$ 1.102.538,10 
para o Pasep, restando o valor 

líquido de R$ 70.562.438,50.
A primeira parcela do 

FPM de janeiro é parte da ar-
recadação dos Impostos de 
Renda e Sobre Produtos In-
dustrializados (IR e IPI) ob-
tida entre os dias 20 e 30 de 
dezembro. O repasse líquido 
para todos os municípios 
brasileiros R$ 2,8 bilhões.

Presidente da Famup  George Coelho está mobilizando todos os prefeitos 

O deputado estadual 
Lindolfo Pires, que é do Po-
demos e vice-líder da ban-
cada do Governo na Assem-
bleia Legislativa, anunciou, 
ontem, que uma das princi-
pais metas de trabalho para 
o próximo semestre legisla-
tivo é intensificar as ativida-
des da Frente Parlamentar 
em Defesa do Cooperativis-
mo da Paraíba.

“Trata-se de um setor 
fundamental da nossa eco-
nomia, contando atualmen-
te com mais de sessenta mil 
cooperados, e basta isso 
para que reconheçamos 
a necessidade de apoio e 
de todo incentivo possí-
vel”, afirmou Lindolfo que, 
no semestre passado, foi 
criador e eleito presidente 
da Frente Parlamentar do 
Cooperativismo.

“A nossa finalidade é 
dar visibilidade às coopera-
tivas que atuam em diversos 
segmentos na nossa econo-
mia. Pretendemos mostrar 
a força delas em todas as 
regiões do Estado e a po-
tencialidade que elas têm 
como forma de ser um in-
cremento importante no de-
senvolvimento econômico”, 
afirma Lindolfo, ao comple-
mentar que, no Congresso 
Nacional, também já existe 
uma Frente com o mesmo 
objetivo e que outro propó-
sito é fazer com que as duas 
trabalhem em sintonia”. 

Lindolfo acrescentou 
que a Frente Parlamentar 
do Cooperativismo vai atuar 
em sintonia também com 
sindicatos e com a Organiza-
ção das Cooperativas Brasi-
leiras do Estado da Paraíba.

Cooperativismo é
pauta da Assembleia 
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Segundo o Inpe, número de ocorrências vem aumentando de forma acentuada desde maio do ano passado

Desmatamento cresceu 189% 
em dezembro na Amazônia 
Phellippe Watanabe
Da Folhapress

O desmatamento na 
Amazônia cresceu 189% 
em dezembro, em compara-
ção ao mesmo mês de 2018, 
segundo dados do Deter 
(Sistema de Detecção de 
Desmatamento em Tempo 
Real), do Inpe.

O Deter tem a função de 
auxiliar as ações do Ibama no 
combate ao desmatamento, 
mas também pode ser usado 
para analisar as tendências 
de desmate. Ou seja, pode-se 
visualizar se a destruição da 
floresta está aumentando ou 
diminuindo. Além disso, os 
dados do Deter costumam 
subestimar os dados anuais 
consolidados de desmate 
(Prodes).

Segundo os dados do 
Inpe, o crescimento do des-
matamento (sempre em 
comparação com os mesmos 
meses de anos anteriores) 
tem sido constante. Desde 
maio de 2019, os aumentos 
têm sido acentuados, com ex-
ceção de outubro, que apre-
sentou crescimento menor, 
de cerca de 5%.

Em julho e agosto foram 
registrados os maiores au-
mentos do período, de 278% 
e 222% respectivamente. Os 
números de outros meses, 
mesmo menores, também 
foram expressivos, com no-
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vembro com 104% de cres-
cimento, setembro, 96% e 
junho com 90%.

Em novembro, foram 
divulgados os dados anuais 
de desmatamento, o Prodes, 
também do Inpe, que conta 
com maior precisão. Entre 
agosto de 2018 e julho de 
2019 foram devastados 9.762 

km² de Amazônia, o maior 
valor da última década.

O crescimento em 
relação ao ano anterior 
(2017/2018) foi de 29,5%, o 
maior crescimento percentu-
al em mais de 20 anos.

No anúncio dos dados, 
o ministro do Meio Ambien-
te Ricardo Salles afirmou 

que o crescimento ocorreu 
devido à “economia ilegal” 
na Amazônia.

Quando questionado so-
bre o assunto, Salles disse, 
em entrevista recente à Folha 
e ao UOL, que o desmatamen-
to ilegal zero não deve ser 
alcançado e que se o aumen-
to do desmate no próximo 

ano for menor do que 29,5% 
“será uma conquista”.

Na última semana, o mi-
nistro afirmou, sem apresen-
tar detalhes, que criaria uma 
Secretaria da Amazônia, em 
Manaus. Segundo a pasta, a 
ideia é “materializar a pre-
sença do Ministério do Meio 
Ambiente [MMA] na região”.

Dados divulgados pelo Inpe referentes a 2019 revelam que o desmatamento na Amazônia cresceu 29,5% em relação a 2018, o maior em 20 anos

Foto: Lalo de Almeida/Folhapress

 O presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) anun-
ciou ontem que o governo 
fará um novo reajuste do sa-
lário mínimo para recompor 
integralmente a inflação. A 
partir de fevereiro, o valor 
será de R$ 1.045.

Após reunião com o mi-
nistro Paulo Guedes (Econo-
mia), o presidente afirmou 
que enviará uma nova MP 
(Medida Provisória) ao Con-
gresso para substituir a pro-
posta enviada em dezembro, 
que reajustava o piso sala-

rial do país de R$ 998 para 
R$ 1.039.

O valor anterior esti-
pulado em dezembro, que 
levou em conta a inflação de 
janeiro a novembro de 2019 
mais uma estimativa para 
dezembro, acabou ficando 
abaixo da inflação oficial, di-
vulgada na última semana.

“Nós tivemos uma in-
flação atípica em dezembro, 
não esperávamos que fosse 
tão alta assim, mas foi tudo 
basicamente da carne”, afir-
mou o presidente.

O novo reajuste do sa-
lário mínimo foi tratado em 
reunião de abertura do ano 

com secretários na segun-
da-feira (13).

O IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Es-
tatística) divulgou o INPC 
(Índice Nacional de Preços 
ao Mercado) de 2019, que 
ficou em 4,48%.

O percentual veio acima 
dos 3,86% estimados no fim 
de dezembro pelo governo 
ao determinar o valor de R$ 
1.039 para o mínimo.

Levando em conta o 
cálculo usado pela equipe 
econômica, que parte de 
R$ 999,91 ao considerar 
um resíduo de inflação de 
2018, o valor chegaria a R$ 

1.044,70 usando o INPC in-
tegral de 2019.

Como a cifra é arredon-
dada ao entrar em vigor, o 
salário mínimo em 2020 de-
veria ser de R$1.045.

Pelos cálculos da equi-
pe econômica, para cada 
R$ 1 de aumento no salário 
mínimo, os gastos públicos 
federais são elevados em R$ 
319 milhões.

Isso ocorre porque o 
governo amplia despesas 
atreladas ao mínimo, como 
benefícios previdenciários, 
abono salarial, seguro-de-
semprego e benefícios as-
sistenciais a idosos e de-

ficientes. O valor também 
considera um pequeno au-
mento de arrecadação.

O jornal Folha de S.Pau-
lo mostrou na semana pas-
sada que, se o governo Jair 
Bolsonaro optasse por não 
elevar o mínimo para R$ 
1.045, a economia poderia 
ser de até R$ 1,9 bilhão em 
gastos públicos neste ano.

Até 2019, vigorava uma 
lei que definia a política de 
reajuste do salário mínimo 
no Brasil. Pela regra, nos anos 
em que a inflação oficial ficas-
se maior do que a estimativa 
do governo, essa diferença se-
ria incorporada no cálculo do 

reajuste do ano seguinte.
Neste ano, porém, essa 

regra não tem mais valida-
de. Em governo anteriores, 
houve incentivo de reajustes 
acima do índice de preços.

Para Guedes, um reajus-
te do salário mínimo acima 
da inflação no momento atual 
poderia gerar desemprego 
em massa.

Em 2019, o  governo 
Bolsonaro interrompeu uma 
política pública que permitiu 
25 anos de ganhos reais aos 
trabalhadores. Ou seja, com 
aumentos que consideravam 
a inflação mais o crescimento 
da economia.

Salário mínimo passará a R$ 1.045 em fevereiro
Gustavo Uribe
Da Folhapress

O juiz federal Rodrigo 
Bentemuller, da 15ª Vara 
Federal em Brasília, rejei-
tou  ontem uma denúncia 
do Ministério Público Fe-
deral contra o presidente 
da OAB (Ordem dos Ad-
vogados do Brasil), Felipe 
Santa Cruz, acusado de ter 
caluniado o ministro da 
Justiça, Sergio Moro.

Bentemuller também 
negou o pedido do MPF 
para afastar Santa Cruz do 
comando da entidade.

A acusação foi por 
causa de uma entrevista 
de Santa Cruz à Folha de 
S.Paulo na qual o presi-
dente da OAB disse que 
Moro “banca o chefe da 
quadrilha ao dizer que 
sabe das conversas de 
autoridades que não são 
investigadas”.

Na ocasião, Santa 
Cruz comentava uma re-
portagem anterior da Fo-
lha que revelou que Moro 
telefonou para autorida-
des que teriam sido alvo 
de hackers anunciando 
que destruiria as conver-
sas de Telegram obtidas 
pelos invasores.

Os hackers foram 
presos em julho de 2019 
na Operação Spoofing, 
deflagrada pela Polícia 
Federal, que é ligada ao 
ministério comandado 
por Moro.

Para o juiz federal 
Bentemuller, Santa Cruz 
extrapolou suas funções 
ao dar a declaração sobre 
Moro, emitindo uma opi-
nião pessoal, e não insti-
tucional. “Contudo, mes-
mo com uma fala mais 
contundente, não vislum-
bro a intenção de o de-
nunciado imputar falsa-
mente crime ao ministro 
da Justiça Sergio Moro”, 
considerou o juiz.

Juiz rejeita  
denúncia 
contra 
Santa Cruz

Aceleração das vendas

Projeto de privatização sai em fevereiro

BRASÍLIA - O secretário 
especial de Desestatização 
do Ministério da Economia, 
Salim Mattar, afirmou ontem 
(14) que o projeto que visa 
criar atalhos para privatiza-
ções está pronto, com previ-
são de envio para fevereiro.

O projeto do chamado 
“fast track” trará mecanis-
mos para acelerar a venda e 
terá uma lista de empresas 
que o governo quer passar 
para a iniciativa privada.

De acordo com Mattar, 

sem a aprovação do novo 
sistema, o governo não terá 
condições de bater a meta 
para este ano de desestatizar 
e desinvestir R$ 150 bilhões.

Em 2019, o Executivo 
não conseguiu avançar nas 
vendas de empresas. A saí-
da do controle acionário da 
Eletrobras, que já estava no 
Congresso antes de Jair Bol-
sonaro assumir a presidên-
cia, segue travada no Con-
gresso.

Por outro lado, o gover-
no acelerou a venda de ati-
vos que estavam nas mãos 

de estatais. No ano passa-
do, o resultado ficou em R$ 
105,4 bilhões. A Petrobras 
responde a quase metade 
desse total, tendo se desfeito 
de R$ 50,4 bilhões em ativos.

O secretário explicou 
que as companhias que 
exigirem outras mudanças 
específicas na legislação te-
rão projetos separados para 
tramitar simultaneamente. 
As outras poderiam ser ven-
didas pelo governo sem exi-
gência de um novo aval do 
Congresso.

O “fast track” reduzirá 

prazos para a modelagem 
das privatizações. As con-
tratações de consultorias, 
escritórios de advocacia e 
bancos serão feitas em tem-
po mais curto. O projeto 
também vai prever que os 
processos de venda possam 
ir direto para o Programa 
Nacional de Desestatização, 
sendo dispensada a inclu-
são das empresas no PPI 
(Programa de Parcerias de 
Investimentos).

Mattar não revelou 
quais estatais estarão na lis-
ta, mas mencionou a inten-

ção do governo de vender a 
Casa da Moeda, a Hemobras, 
os Correios e a Eletrobras.

Embora esteja nos pla-
nos da equipe econômica, os 
Correios não serão privati-
zados neste ano, informou o 
secretário. “Os Correios não 
poderão ser privatizados 
neste ano, tem uma com-
plexidade. Vai dar um pouco 
mais de trabalho, tem 100 
mil funcionários, é empresa 
maior. Está sendo contrata-
da uma consultoria para ava-
liar as melhores alternativas 
para a União”, disse.

Reynaldo Turollo Jr.
Da Folhapress

Folhapress



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

Organização anunciou plano contra doença que já contagiou dezenas de pessoas na China e causou uma morte

OMS prepara hospitais no 
mundo contra vírus chinês
Da Agência Brasil

A Organização Mundial de 
Saúde anunciou ontem um pla-
no para preparar os hospitais 
de todo o mundo para um novo 
vírus que já contagiou dezenas 
de pessoas na China, provocan-
do uma morte. O anúncio foi 
feito depois que uma pessoa 
fora da China foi diagnosticada 
com o mesmo vírus misterioso.

“Estamos nos preparando 
para a hipótese de contágios 
em massa. Por isso, estão sen-
do tomadas medidas de pre-
venção e controle de infecções 
para que todos os hospitais 
do mundo apliquem as pre-
cauções habituais”, informou a 
diretora interina do Departa-
mento de Doenças Emergen-
tes da Organização Mundial de 
Saúde, Maria Van Kerkhove.

As declarações surgem 
depois de a agência de notícias 
oficial da China ter divulgado 
que uma mulher chinesa que 
viajou para a Tailândia trans-
portou consigo o vírus e foi co-
locada em quarentena.

A mulher, que voou da 
cidade chinesa de Wuhan, 
onde o surto teve origem em 
dezembro, foi hospitalizada 
depois de ter chegado a Ban-
gkok e acabou por ser colo-
cada em quarentena.

De acordo com a agência 
de notícias chinesa, a mulher 
chegou à Tailândia em 8 de 
janeiro e nenhum outro pas-
sageiro do avião em que se-
guia foi infectado.

Coronavírus
Até agora, o novo vírus 

já provocou a morte de uma 
pessoa e afetou outras 41, 
que registram sintomas se-
melhantes aos de uma pneu-
monia. Dos 41 casos confir-
mados na China, seis estão 
em estado grave e outros sete 
já tiveram alta, disse a porta-
-voz da OMS, Tarik Jasarevic.

O vírus está sendo en-
quadrado na família dos co-
ronavírus, responsáveis por 
infeções respiratórias. Os 
coronavírus podem causar 
variadas doenças, desde sim-
ples constipações até doen-
ças respiratórias fatais.

Ainda nessa terça-feira, a 
Organização Mundial da Saú-
de mencionou a possibilida-
de de o vírus ser transmitido 
“de forma limitada de pessoa 
para pessoa”, apesar de “ser 
cedo e ainda não existir um 
quadro clínico claro”.

“A experiência com a sín-
drome respiratória aguda e 
grave (Sars) ou a síndrome 
respiratória do Médio Oriente 
(Mers) nos preparou para esta 
situação, a comunidade global 
vem tomando medidas pre-
ventivas e todos os sistemas 
estão preparados para serem 
ativados”, garantiu a OMS.

Editoração: Lênin BrazEdição: Carlos Vieira

Independência

Boris rejeita novo pedido
de referendo na Escócia

Livro sobre o celibato causa
grande polêmica no Vaticano 

O primeiro-ministro 
britânico, Boris Johnson, 
rejeitou formalmente o pe-
dido do governo escocês 
para a realização de um 
novo referendo, em 2020, 
sobre a independência da 
Escócia.

Em uma carta dirigida 
à chefe do governo autô-
nomo, Nicola Sturgeon, di-
vulgada hoje, Johnson lem-
brou que ela e o antecessor, 
Alex Salmond, prometeram 
que o referendo de 2014 
seria uma oportunidade 
“única no espaço de uma 
geração”.

Na consulta pública 
realizada há cinco anos, 
55% dos eleitores votaram 
contra a independência.

“O governo britânico 
vai continuar a respeitar 
a decisão democrática do 

povo escocês e a promessa 
que fizeram. Por essa razão, 
não posso aceitar o pedido 
de transferência de poderes 
que levaria à realização de 
mais referendos sobre a in-
dependência”, justifica.

Nicola Sturgeon apre-
sentou em dezembro uma 
proposta formal para que 
o primeiro-ministro bri-
tânico autorize um novo 
referendo sobre a indepen-
dência da Escócia do Reino 
Unido em 2020, alegando 
que os resultados do Par-
tido Nacionalista Escocês 
(SNP) nas eleições de 12 
de dezembro, nas quais 
conquistaram 48 dos 59 
assentos eleitos na região, 
representam um “mandato 
democrático” para realizar 
um segundo referendo no 
final de 2020.

“A Escócia deixou mui-
to claro, na semana passa-

da, que não quer que um 
governo conservador, li-
derado por Boris Johnson, 
nos tire da União Europeia 
(UE)”, argumentou então 
a também líder do Partido 
Nacionalista Escocês (SNP).

No referendo de 2016, 
quando 52% dos eleitores 
britânicos votaram a favor 
do Brexit, 62% dos escoce-
ses manifestaram-se pela 
permanência do Reino Uni-
do no bloco.

A via legal para rea-
lizar um novo referendo 
implica a tannsferência, 
pelo governo britânico, 
para o Executivo escocês 
dos poderes contidos na 
chamada Seção 30 da lei 
sobre a autonomia da Es-
cócia, o que daria ao Par-
lamento escocês a auto-
nomia para convocar um 
referendo, tal como foi 
ocorreu em 2012.

Bento XVI não teria apro-
vado a publicação do livro 
escrito em conjunto com o 
cardeal Robert Sarah, no qual 
o celibato dos sacerdotes é 
defendido, disseram fontes 
próximas ao papa emérito a 
veículos de comunicação.

Uma guerra interna tra-
vou-se no Vaticano na noi-
te passada, quando alguns 
meios de comunicação, in-
cluindo o Corriere della Sera, 
publicaram uma versão de 
alguém que não quis se iden-
tificar, mas se disse próximo 
do papa emérito, afirmando 
que Bento XVI não teria es-
crito o livro “a quatro mãos” e 
que se trata de uma operação 
editorial midiática a que ele é 
totalmente alheio.

A mesma fonte explicou 
que o papa emérito “apenas 
disponibilizou a Sarah um 
texto sobre o sacerdócio que 
estava escrevendo” e que 
“não sabia nada sobre a capa 
de um livro, nem o aprovara”.

Essas declarações pro-

vocaram uma reação dura do 
cardeal prefeito da Congrega-
ção para o Culto Divino, que 
afirmou no Twitter que acusá
-lo de mentir era “difamação 
de extrema gravidade”.

“Hoje à noite, eu com-
provei a minha estreita cola-
boração com Bento XVI para 
escrever este texto a favor do 
celibato. Falarei amanhã, se 
necessário”, acrescentou Sa-
rah, que publicou as fotos de 
três cartas que Bento XVI lhe 
enviou.

As cartas confirmam que 
o papa emérito enviou um 
texto sobre o sacerdócio e o 
autorizou a publicar “da ma-
neira que pretendia”, mas não 
especificam em nenhum mo-
mento se é um livro, com uma 
introdução e uma conclusão 
assinada por ambos.

A polêmica no Vatica-
no surgiu no domingo (12), 
quando foi anunciado um 
novo livro assinado por 
Bento XVI e Sarah - um dos 
principais líderes da ala con-
servadora que critica as posi-
ções do papa Francisco -, no 

qual o celibato é defendido, 
diante da decisão que terá de 
ser tomada pelo papa argen-
tino sobre a proposta de or-
denar homens casados, feita 
no Sínodo da Amazônia.

Trechos do livro foram 
publicados domingo no site 
do jornal francês Le Fígaro.

A obra, em francês, tem 
como título “Das profunde-
zas dos nossos corações” 
(Des profondeurs de nos 
coeurs) e chegará às livra-
rias esta semana, enquanto o 
papa encerra a sua exortação 
apostólica após o Sínodo da 
Amazônia. Para muitos, esse 
é um movimento para pres-
sionar Francisco.

Assim, surgiram nova-
mente acusações de que Rat-
zinger, 92 anos, que há anos 
se limita a breves aparições 
gravadas ou fotografadas 
por um jornalista ou amigo 
que o visitou, nas quais qua-
se nunca faz declarações e se 
percebe que fala com grande 
dificuldade, pode estar a ser 
manipulado pela área mais 
conservadora da Igreja.

Foto: Agência Brasil
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Premiê britânico Boris Johnson lembrou que, há cinco anos, 55% dos escoceses rejeitaram a independência

A experiência com a 
síndrome respiratória 
aguda e grave (Sars) 

ou a síndrome 
respiratória do Médio 

Oriente (Mers) nos 
preparou para esta 

situação

Os adolescentes da 
América Latina precisam 
ser reconhecidos como ato-
res nas reformas sociais 
em seus países. A opinião 
é do professor de Direito 
Internacional Público da 
Universidade de Valência 
e ex-integrante do Comitê 
dos Direitos da Criança das 
Nações Unidas, Jorge Car-
dona. Ele participou ontem 
da conferência Infância e 
Juventude frente à Crise e 
Conflitos Sociais na América 
Latina e no Caribe – Balanço 
e Perspectivas, que aconte-
ceu na Cidade do México.

Para Cardona, os ado-
lescentes da América Latina 
estão se sentindo cansados 
e revoltados, pois os gover-
nos de seus países “não os 
escutam e nada muda”.

“Acho fundamental di-
zer que os adolescentes são 
vítimas da violência, sendo 
utilizados pelo narcotráfico, 
gangues, crime organizado. 

São vítimas da exclusão so-
cial, da criminalização. A de-
sigualdade e a violência não 
melhoram. A participação 
dos jovens mudou [através 
de redes sociais e outros sis-
temas de participação] nos 
protestos em todos os con-
tinentes e, muito particular-
mente nos países da Améri-
ca Latina, como no México, 
Peru, Bolívia, Chile, Argen-
tina. Mas há um sentimen-
to de cansaço, de rebeldia, 
pois não os escutam e nada 
muda”, disse o professor.

A conferência é or-
ganizada pela Rede Lati-
no-americana e Caribenha 
pela Defesa dos Direitos 
das Crianças e Adolescen-
tes (Redlamyc) e pela or-
ganização Tecendo Redes 
Infância (Tejiendo Redes 
Infancia); e contou com a 
participação de outros dois 
especialistas, a equatoriana 
Sara Oviedo e o argentino 
Norberto Liwski, ambos 
ex-membros do Comitê dos 
Direitos da Criança das Na-
ções Unidas.

Conferência debate o 
papel de jovens na AL
Marieta Cazarré
Da Agência Brasil  

Iniciativas positivas
Para a especialista Sara Oviedo, a 

região tem vários exemplos de iniciativas 
positivas. “A América Latina está regada de 
iniciativas positivas, de [organizações não 
governamentais] ONG’s e organismos de 
cooperação que implementam programas 
e projetos de defesa e proteção das crianças 
e adolescentes. No Equador, fizemos uma 
coalizão nacional contra o abuso sexual. 
Está contemplado o combate ao abuso 
sexual no sistema educativo, nas famílias, 
nas igrejas. Os abusos acontecem nos es-
tabelecimentos onde se ensina esportes, 
música, ginástica, etc. Realmente é um tema 
muito preocupante e aqui no Equador tem 
bastante visibilidade neste momento”.

Sara lembrou que, nos últimos 20 
anos, diversas manifestações no Chile, por 
exemplo, tiveram início por iniciativa dos 
estudantes do país: “Os primeiros antece-
dentes foram em 2001, no processo auto-
denominado mochilazo, quando através de 
mobilizações, os estudantes protestaram 
contra as tarifas de transporte. Em 2006, 
o movimento pinguino – que tinha este 
nome pela forma e cor dos uniformes dos 
alunos –, começou com uma manifestação 
de colégios. Eles demandavam melhores 
condições de infraestrutura de ensino. Em 
2011, os estudantes novamente voltaram às 
ruas, para demandar mudanças no sistema 
educacional”.

A especialista conta que os estudantes 
que participaram das manifestações de 
2001, 2006 e 2011 hoje já estão mais ve-
lhos e sabem que as mobilizações levam a 
uma mudança de estruturas: “Eles ocupam 
cargos diversos em instituições públicas e 
privadas e isso permite que deem apoio aos 
estudantes de hoje”. Para ela, a participação 
dos adolescentes é uma participação políti-
ca, que luta pela mudança da atual situação 
de desigualdade que existe na região.

Para Sara, a sociedade chilena reco-
nhece os estudantes como os que lideraram 
processos de mudança, no entanto, denun-
ciou a violência com que foram tratados 
durante os protestos deste ano, “sendo ata-
cados, presos, torturados e massacrados”.



Militares já admitiram que derrubaram a aeronve por engano e o governo é acusado de ter omitido o fato

Líderes iranianos enfrentam 
revolta após queda de avião
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Líderes do Irã estão en-
frentando a indignação do 
público, devido ao ataque 
de militares do país que 
derrubou um avião de pas-
sageiros ucraniano.

A aeronave caiu nas 
proximidades de Teerã na 
quarta-feira passada (8), 
matando todas as 176 pes-
soas a bordo. Os militares 
iranianos inicialmente ne-
garam qualquer envolvi-
mento, mas posteriormente 
admitiram que derrubaram 
por engano o avião.

Entretanto, a medida 
foi vista por muitos como 
uma tentativa da lideran-
ça de encobrir a verdade, e 
desencadeou protestos em 
todo o país. As manifesta-
ções continuaram na se-
gunda-feira (13). Policiais 
armados foram enviados ao 
centro de Teerã.

Acredita-se que as au-
toridades estejam tentando 
controlar informações, uma 
vez que a internet está fora do 
ar em algumas partes do país.

Rumores se espalha-
ram na internet, dizendo 

O avião da Ucrânio caiu nas proximidades de Teerã, capital do Irã, matando todas as 176 pessoas que estavam a bordo

Foto: Agência Brasil

O presidente irlandês, 
Michael Daniel Higgins, dis-
solveu ontem o Parlamento e 
convocou eleições legislativas 
antecipadas para 8 de feve-
reiro, a pedido do primeiro-
ministro, Leo Varadkar.

“Temos um acordo para 
o Brexit que garante que não 
vai haver fronteiras físicas, os 
direitos dos cidadãos vão ser 
protegidos e a Área de Circu-
lação Comum [anglo-irlande-
sa] vai permanecer em vigor. 
A Assembleia e o Executivo 
da Irlanda do Norte reuni-
ram-se novamente”, explicou 
Varadkar, num discurso, an-
tes de se deslocar ao palácio 
presidencial.

No entanto, lembrou que 
o processo de saída do Reino 
Unido da União Europeia não 
está resolvido, pois falta um 
acordo de comércio livre en-
tre a UE, incluindo a Irlanda, 

e o Reino Unido, “que proteja 
empregos, empresas, comu-
nidades rurais e economia”.

Políticas para as áreas da 
saúde, habitação, ambiente 
e reforma fiscal dependem 
dessas negociações, que o 
governo britânico quer con-
cluir até ao final do ano, disse 
Varadkar. “Há uma janela de 
oportunidade para a realiza-
ção de eleições nacionais e a 
formação de um novo gover-
no antes da próxima reunião 
do Conselho Europeu, em 
março, com um mandato for-
te para se concentrar nessas 
negociações no verão e no 
outono”.

Varadkar deslocou-se 
depois ao palácio presiden-
cial, Áras an Uachtaráin, onde, 
juntamente com Higgins, for-
malizou a dissolução do par-
lamento irlandês (Dáil), ini-
ciando um período máximo 
de 30 dias para a realização 
das eleições legislativas.

Irlanda marca nova
eleição para fevereiro 

que manifestantes foram fe-
ridos por tiros. A polícia di-
vulgou declaração, afirman-
do que não disparou contra 
ninguém, e que está agindo 
com comedimento.

Punição
O presidente do Irã, 

Hassan Rouhani, disse on-
tem que vai “punir” todos 
os responsáveis pela que-
da do avião civil ucraniano, 
atingido por um míssil nos 

arredores de Teerã no últi-
mo dia 8.

“Para o nosso povo, é 
muito importante que qual-
quer responsável por um 
ato de negligência seja le-
vado à Justiça”, disse Roha-
ni em discurso transmitido 
pela televisão em Teerã.

De acordo com a Asso-
ciated Press, as autoridades 
iranianas fizeram deten-
ções, suspostamente rela-
cionadas à queda do avião.

O governo da Repúbli-
ca islâmica acabou por re-
conhecer que o avião das 
linhas aéreas da Ucrânia, 
com 176 pessoas a bordo, 
foi abatido “por erro” por 
um míssil balístico irania-
no, na quarta-feira passa-
da.

O anúncio da responsa-
bilidade das Forças Arma-
das do Irã no acidente cau-
sou choque e uma onda de 
indignação em Teerã.
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Adiado para hoje
Vice-presidente Hamilton Mourão reinaugura hoje a Estação 
Comandante Ferraz, na Antártica. Brasil é um dos 29 países 
com base de pesquisa no continente gelado. Página 18 Fo

to
:A

gê
nc

ia
 B

ra
si

l

Portaria publicada ontem confirma ainda que o teto do instituto passou de R$ 5.839,45 para R$ 6.101,06 

Reajuste dos benefícios do 
INSS vai de 1,22% a 4,48%

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Nara Valuska

Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com

SÃO PAULO - O Governo 
Federal confirmou ontem os 
índices de reajustes das apo-
sentadorias, pensões e de-
mais benefícios pagos pelo 
INSS.

A portaria publicada no 
Diário Oficial da União deter-
mina que os benefícios acima 
de um salário mínimo con-
cedidos até janeiro de 2019 
sejam reajustados em 4,48% 
neste ano.

A correção salarial cor-
responde à variação da in-
flação medida de janeiro a 
dezembro de 2019 pelo INPC 
(Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor), apurado pelo 
IBGE, que indica o aumento 
no custo de vida das famílias 
com renda mensal de um a 
cinco salários mínimos.

Rendas previdenciárias 
concedidas ao longo de 2019 
recebem uma correção pro-
porcional à inflação do pe-
ríodo entre a data de início 
do benefício e o final do ano.

Essa reposição propor-
cional variou de 1,22%, que 
será o reajuste aplicado às 
rendas concedidas em de-
zembro, até 4,48%, índice de 
correção para segurados que 
se tornaram beneficiários em 
janeiro ou antes.

A publicação oficial da 
Secretaria Especial de Pre-
vidência e Trabalho também 
confirmou que o teto do INSS 
passou de R$ 5.839,45 para 
R$ 6.101,06.

Esse será o valor máximo 
pago aos beneficiários neste 
ano e também é a referência 
para calcular o desconto nos 
salários dos trabalhadores 
com remunerações iguais ou 
acima do teto previdenciário.

Para os beneficiários que 
recebem salário mínimo, o 
valor da renda aumenta de 
R$ 998 para R$ 1.039. Para 
calcular o novo salário míni-
mo, o governo estimou uma 
inflação de 4,11% para 2019.

Cerca de 70% dos be-
neficiários da Previdência 
recebem um salário mínimo.

De acordo com o INSS, 
cerca de 35 milhões de apo-
sentados e pensionistas esta-
rão na folha de pagamentos 
da Previdência em 2020.

Fila de espera: plano será anunciado hoje

BRASÍLIA, DF - O Ministério da 
Economia prevê que, após tomar 
medidas para reduzir a fila de 
espera por aposentadorias e pen-
sões, devam ser desembolsados 
R$ 9,7 bilhões neste ano.

O INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social) não tem consegui-
do responder aos pedidos dentro 
do prazo legal - 45 dias.

A demora em uma resposta 
prejudica, por exemplo, idosos à 
espera da aposentadoria. Em mé-
dia, 900 mil novos requerimentos 
entram por mês no INSS.

Em novembro, 2,3 milhões 
de pedidos de benefícios sociais 
e previdenciários compunham o 
estoque. Esse número vem sendo 
reduzido lentamente.

Para combater os atrasos, o 
governo prepara mais uma força-

tarefa, já que a lançada em agosto 
não atingiu o objetivo de zerar a 
fila em dezembro.

O novo plano deve ser apre-
sentado hoje, segundo o secretá-
rio especial de Previdência e Tra-
balho do Ministério da Economia, 
Rogério Marinho.

As ações precisam de recursos 
do Orçamento e mudanças na es-
trutura organizacional e, por isso, 
segundo Marinho, é necessário 
um respaldo técnico e jurídico 
para a força-tarefa.

Do lado do INSS, a ideia é 
reforçar o quadro de funcionários 
para analisar os pedidos de bene-
fícios. Está em estudo a contrata-
ção de servidores temporários, a 
ajuda de militares em reserva ou 
mesmo a realocação de pessoal 
de outros órgãos, como a Infraero 
(estatal que cuida da gestão de 
aeroportos).

O plano do governo é acelerar 

o processo para que o sistema de 
concessão de aposentadorias seja 
logo ajustado de acordo com a 
reforma da Previdência, em vigor 
desde novembro.

É um desafio colocar o sistema 
para funcionar com as novas re-
gras de concessão de aposentado-
rias, pensões e outros benefícios.

A Dataprev (empresa pública 
que cuida do sistema da Previdên-
cia Social) ainda não se adaptou 
à reforma, apesar de a reformula-
ção nas regras ter sido aprovada 
pelo Congresso em outubro. Ain-
da não há prazo para completar 
essa atualização.

Já foram duas tentativas frus-
tradas de zerar a fila do INSS.

A primeira foi ainda em 2018, 
durante o governo do ex-presiden-
te Michel Temer (MDB) .

A mais recente apresentada 
pela atual gestão do INSS em 
agosto passado- também falhou. 

Cerca de 70% dos 
beneficiários do INSS 
recebem um salário 
mínimo e tiveram 
reajuste de 4,11%

SERVIÇO 
n Confira abaixo os índices de correção conforme o 
mês da concessão:

INÍCIO DO BENEFÍCIO   REAJUSTE (%)
Janeiro de 2019   4,48
Fevereiro de 2019   4,11
Março de 2019    3,55
Abril de 2019    2,76
Maio de 2019    2,14
Junho de 2019    1,99
Julho de 2019    1,98
Agosto de 2019   1,88
Setembro de 2019    1,76
Outubro de 2019   1,81
Novembro de 2019   1,77
Dezembro de 2019    1,22

A folha de pagamento da Previdência em 2020 terá cerca de 35 milhões de aposentados e pensionistas, segundo dados divulgados pelo INSS

Foto: Igor do Vale/Folhapress
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A engenharia na poesia e vice-versa

nnn ”Pourquoi je 
vis, pourquoi je meurs / 
Pourquoi je ris, pourquoi 
je pleure / Voici le S.O.S / 
D’un terrien en détresse”. 
Este é o início da letra 
de uma das mais belas 
canções compostas e gra-
vadas na França no início 
deste século. 
nnn Trata-se de “S.O.S. 
d’un terrien en détresse”. 
Traduzindo: “S.O.S. de um 
terrestre em desespero”. 
No início da letra: “Por 
que eu vivo, por que eu 
morro? Por que eu rio, 
por que eu choro? Eis o 
S.O.S. de um terreno em 
desespero. Jamais tive 
os pés sobre a Terra. 
Gostaria mais de ser um 
pássaro [seria melhor ser 

um pássaro]. Estou mal 
na minha pele.
nnn  Ironicamente, o 
seu intérprete, Grégory 
Lemarchal (foto), vítima 
de fibrose cística, morreu 
quinze dias antes de com-
pletar 24 anos, em 30 de 
abril de 2007. Afirmo sem 
temor de errar: Grégory 
Lemarchal se firmaria 
como um dos melhores 
intérpretes da música na 
França, ao nível de um 
Charles Anazvour.
nnn Disse o urba 
nista Albert Cortina: 
“As máquinas podem 
chegar à inteligência 
artificial e, como um fil-
ho adolescente, querer 
emancipar-se de seus 
criadores, os humanos”.

Geléia geral

brasileira, “Morte e vida Severina”, que Chico 
Buarque musicou e transformou-se em ban-
deira, durante e depois da ditadura.

Tímido, João Cabral disse numa entre-
vista: “Eu não sou auditivo”. Não gostava de 
música, mas nos deixou a maior das músi-
cas: sua fidelidade à raça humana, à nature-
za, à liberdade, à cultura.

nnnnnnnnnn

A vida de João, como a de todos os 
grandes do mundo, foi um poema, como sua 
própria morte, em 1999; estava rezando 
com sua mulher, deu um suspiro profundo, 
jogou a cabeça para trás e, num discreto 
movimento, se foi.

João Cabral foi premiado com algo 

mais do que um Nobel de Literatura: 
“Morte e vida Severina” já foi encenado 
com trabalhadores do campo, sem os 
refletores dos palcos que confirmam o 
êxito na mídia.

Quando um autor consegue estar 
tanto junto ao povo - assim como foi 
Maiakovski na Rússia -, não precisa do 
Prêmio Nobel de Literatura.

Para João Cabral, morrer era o fim de 
tudo. Para os milhares de leitores seus, 
não houve fim. 

Cada vez que se lê João Cabral, há 
um novo recomeço. É só experimentar.

nnnnnnnnnn

Conhecido como “poeta engenheiro”, João 
Cabral fez parte da terceira geração modernista 
no Brasil, conhecida como Geração de 45.

Nesse momento, os escritores estavam 
mais preocupados com a palavra e a forma, 
sem deixar de lado a sensibilidade poética. 
De maneira racional e equilibrada, se desta-
cou por seu rigor estético.

“Morte e Vida Severina” foi, sem dú-
vida, a obra que o consagrou. Além disso, 
seus livros foram traduzidos para diversas 
línguas (alemão, espanhol, inglês, italiano, 
francês e holandês) e sua obra é conhecida 
em diversos países.

Depois que Jean-Paul Sartre ganhou - e 
recusou - o Prêmio Nobel de Literatura, a 
grand’inteligência brasileira ficou um tem-
po sem querer que a algum dos grandes 
nossos fosse destinada a honraria. Afinal, 
era uma época em que ainda predominava 
a influência intelectual francesa e Sartre 
era divino e maravilhoso.

Quando veio a anistia, o Prêmio 
Nobel de Literatura voltou a ser sonhado 
pela grand’inteligência brasileira, espe-
cificamente para nosso mais conhecido 
escritor no Exterior: Jorge Amado.

Nunca deixei de admirar Jorge Amado, 
desde que li “Os velhos marinheiros”, mas 
torci sempre para que o Nobel de Lite-
ratura fosse dado a João Cabral de Melo 
Neto (foto), de cuja poesia, como declarou 
Caetano Veloso, numa das faixas do disco 
“Estrangeiro”, veio a música do baiano de 
Santo Amaro da Purificação. “Minha mú-
sica vem da poesia de um poeta João, que 
não gosta de música”.

Certa vez, João Cabral disse que não 
gostava de música, que o fazia dormir. 
Na vida inteira, só abriu exceção para 
o frevo de Pernambuco e o flamenco de 
Andaluzia.

Fina ironia, pois João Cabral escreveu 
um dos mais vigorosos momentos da poesia 
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Inicialmente prevista para ontem, solenidade foi adiada por causa do mau tempo. Vice-presidente representará o país

O vice-presidente da Re-
pública, Hamilton Mourão, 
reinaugura hoje a Estação 
Comandante Ferraz, base de 
pesquisa do Brasil na Antár-
tica. O mau tempo impediu a 
chegada de Mourão e das au-
toridades que vão participar 
da cerimônia, inicialmente 
prevista para ontem (14), às 
17h. A informação foi confir-
mada pela Marinha.

O novo prédio, que fica 
na ilha Rei George, na Baía do 
Almirantado, foi erguido ao 
lado da atual base, que tem 
estrutura provisória. O even-
to vai ser transmitido ao vivo 
pela TV Brasil e pelas redes 
sociais da Empresa Brasil de 
Comunicação (EBC).

A Estação Comandante 
Ferraz foi criada em 1984, 
mas em 2012 sofreu um in-
cêndio de grande proporções. 
Na ocasião, dois militares 
morreram e 70% das suas 
instalações foram perdidas. 
O Governo Federal investiu 
cerca de US$ 100 milhões 
na obra, e a unidade recebeu 

Pedro Rafael Vilela e 
Maurício de Almeida 
Da Agência Brasil

Brasil inaugura nova estação 
de pesquisa na Antártica hoje 

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Nara Valusca

os equipamentos mais avan-
çados do mundo. No local, 
pesquisadores vão realizar 
estudos nas áreas de biologia, 
oceanografia, glaciologia, me-
teorologia e antropologia.

“[A estação]  vai dar me-
lhores condições de trabalho 

aos nossos pesquisadores, 
vai manter nossa presença 
no trabalho que está sendo 
feito pela comunidade cientí-
fica internacional, de buscar 
respostas e avanços no co-
nhecimento, na tecnologia, 
outras áreas que são pesqui-

sadas lá. Ao mesmo tempo, 
permite que a Marinha faça 
um adestramento em termos 
de logística, em termos de 
deslocamento em águas, que 
não são tão tranquilas assim. 
Nós, do governo Bolsonaro, 
vemos com extrema satisfa-

ção este momento de reinau-
gurarmos a Estação Coman-
dante Ferraz e darmos uma 
nova roupagem ao trabalho 
de pesquisa que está sendo 
realizado lá”, afirmou o vice-
-presidente, em entrevista 
exclusiva à EBC.

Com 4,5 mil metros quadrados, o novo prédio da 
estação de pesquisas do Brasil na Antártica terá 17 
laboratórios e poderá hospedar até 64 pessoas

Foto: Alan Arrais/Agência Brasil

A Secretaria de 
Saúde de Pompéu (MG), 
a cerca de 170 quilôme-
tros de Belo Horizonte, 
informou ontem que 
uma mulher internada 
em um hospital da ci-
dade com sintomas da 
síndrome neufroneural 
– que a Polícia Civil atri-
bui ao consumo da cer-
veja pilsen Belorizonti-
na, da Backer –, morreu 
no dia 28 dezembro.

A Secretaria Muni-
cipal trata o caso como 
mais uma ocorrência 
de intoxicação de con-
sumidores da cerveja 
pela substância tóxica 
o dietilenoglicol, uti-
lizada em sistemas de 
refrigeração devido a 
suas propriedades an-
ticongelantes. A subs-
tância já foi encontrada 
em três lotes da cerveja 
Belorizontina.

Em nota, a Secreta-
ria Municipal afirma que 
a mulher, cujo nome não 
foi divulgado, esteve em 
Belo Horizonte entre os 
dias 15 e 21 de dezem-
bro. Segundo parentes 
da vítima, ela teria con-
sumido a cerveja Belo-
rizontina, da Backer, du-
rante este período.

Síndrome
Se confirmado que 

a morte está associada 
à ingestão da cerveja, 
este será o segundo 
óbito decorrente da 
intoxicação pela be-
bida. Além disso, tra-
ta-se da segunda mu-
lher a apresentar os 
sintomas da síndrome 
nefroneural – insufi-
ciência renal aguda de 
evolução rápida (ou 
seja, que leva a pessoa 
a ser internada em até 
72 horas após o surgi-
mento dos primeiros 
sintomas) e alterações 
neurológicas centrais e 
periféricas que podem 
provocar paralisia fa-
cial, embaçamento ou 
perda da visão, altera-
ção sensorial, paralisia, 
entre outros sintomas.

Consultada pela re-
portagem, a Secretaria 
de Estado de Saúde de 
Minas Gerais afirma que 
ainda não foi oficialmen-
te notificada da ocorrên-
cia. Por isso, segue con-
tabilizando apenas uma 
morte entre os 17 casos 
de internação já notifi-
cados. A Secretaria de 
Saúde de Pompéu afirma 
que já notificou o caso ao 
Centro de Informações 
Estratégicas em Vigilân-
cia em Saúde (Cievs-MG).

Cerveja de 
MG: morte 
de mulher é 
investigada

Alex Rodrigues
Da Agência Brasil

Andreia Verdélio
Da Agência Brasil

Cientistas da Fiocruz vão trabalhar na base
Ocupando uma área de 4,5 

mil metros quadrados, a estação 
poderá hospedar 64 pessoas, se-
gundo a Marinha. O novo centro 
de pesquisas vai contar com 17 
laboratórios. Cientistas da Fiocruz, 
por exemplo, estão entre os pri-
meiros a trabalhar na nova esta-
ção, desenvolvendo pesquisas na 
área de microbiologia, a partir da 
análise de fungos que só existem 
na Antártica, e no poder medici-
nal desses micro-organismos. A 
Agência Internacional de Energia 
Atômica (Aeia) também já confir-
mou que vai desenvolver projetos 
meteorológicos na base brasileira.

Para ficar acima da densa 
camada de neve que se forma 
no inverno, o prédio recebeu 

uma estrutura elevada. Os pila-
res de sustentação pesam até 70 
toneladas e deixam o centro de 
pesquisa a mais de três metros 
do solo. Os quartos da base, com 
duas camas e banheiros, abriga-
rão pesquisadores e militares. A 
estação também tem uma sala de 
vídeo, locais para reuniões, aca-
demia de ginástica, cozinha e um 
ambulatório para emergências. 

Em todas as unidades da 
base foram instaladas portas 
corta-fogo e colocados sensores 
de fumaça e alarmes de incêndio. 
Nas salas onde ficam máquinas e 
geradores, as paredes são feitas 
de material ultrarresistente. No 
caso de um incêndio, elas con-
seguem suportar o fogo durante 

duas horas e não permitem que 
ele se espalhe por outros locais 
antes da chegada do esquadrão 
anti-incêndio. 

A estação tem ainda uma 
usina eólica que aproveita os 
ventos antárticos. Placas para 
captar energia solar também 
foram instaladas na base e vão 
gerar energia, principalmente no 
verão, quando o sol na Antártica 
brilha mais de 20 horas por dia.

O projeto de reconstrução 
da estação é todo brasileiro e co-
meçou a ser executado em 2017 
pela empresa China Electronics 
Import and Export Corporation, 
que venceu a licitação do gover-
no. A companhia de engenharia 
precisou dividir a obra em três 

etapas, porque entre os meses de 
abril e outubro é impossível reali-
zar qualquer atividade externa na 
Antártica devido ao frio intenso, às 
tempestades de neve e aos ventos 
fortes. Por causa disso, os chineses 
construíram os módulos na China 
durante o inverno e transportaram 
para a Antártica nos verões de 
2017, 2018 e 2019, a fim de fazer 
a instalação. 

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 conti-
nente gelado.

Viagens ao Brasil

EUA decidem elevar alerta de segurança

O Departamento de 
Estado dos Estados Unidos 
elevou o nível de alerta para 
turistas que viajam para o 
Brasil e para aqueles que 
visitam determinadas áreas, 
como favelas, áreas de fron-
teira e algumas regiões ad-
ministrativas do Distrito Fe-
deral. A medida foi tomada 
devido ao aumento do risco 
de crimes.

De acordo com as re-
comendações de viagem 
divulgadas ontem, o alerta 
de segurança para o Brasil é 
nível 2, em que é recomen-
dado aumentar cautela. Os 
níveis vão de 1 a 4. No caso 
das áreas especificadas, o 

nível sobe para 4, em que o 
governo norte-americano 
não recomenda a viagem. 
Funcionários do governo 
dos Estados Unidos também 
só podem visitar esses locais 
com autorização prévia.

O comunicado aconse-
lha aos turistas a não visi-
tarem “empreendimentos 
informais de habitação (co-
mumente referidos no Brasil 
como favelas, vilas, comuni-
dades e/ou conglomerados) 
a qualquer hora do dia devi-
do a crimes”, nem mesmo em 
uma visita guiada. De acordo 
com o órgão, mesmo nessas 
comunidades que a polícia 
ou os governos locais con-
sideram seguros, a situação 
pode mudar rapidamente e 
sem aviso prévio. A cautela 

também se estende às áreas 
próximas, já que “ocasional-
mente, os combates entre 
gangues e os confrontos com 
a polícia ultrapassam os li-
mites dessas comunidades.”

Distrito Federal
Segundo o Departa-

mento de Estado, também 
não é aconselhado a ida de 
turistas para as regiões ad-
ministrativas (conhecidas 
como cidades satélites) de 
Ceilândia, Santa Maria, São 
Sebastião e Paranoá, todas 
no Distrito Federal, durante 
a noite.

A orientação também 
vale para regiões a me-
nos de 150 quilômetros da 
fronteira do Brasil com a 
Venezuela, Colômbia, Bolí-

via, Guiana, Guiana France-
sa, Peru, Suriname e Para-
guai. O alerta não se aplica, 
entretanto, a viagens ao 
Parque Nacional de Foz do 
Iguaçu e ao Parque Nacio-
nal do Pantanal.

Ainda de acordo com 
o comunicado, no Brasil 
“crimes violentos, como as-
sassinato, assalto à mão ar-
mada e roubo de carros, são 
comuns nas áreas urbanas, 
dia e noite. A atividade de 
gangues e o crime organiza-
do é generalizada. Assaltos 
são comuns. Os funcioná-
rios do governo dos EUA 
são desencorajados a usar 
ônibus públicos municipais 
em todas as partes do Brasil 
devido ao risco elevado de 
assalto e agressão a qual-

quer hora do dia e, especial-
mente, à noite”.

Caso o turista decida 
viajar para o Brasil, o ór-
gão orienta, por exemplo, 
a estar atento ao entorno e 
ter mais cuidado em áreas 
isoladas; não resistir a ten-
tativas de assalto; não cami-
nhar nas praias depois de 
escurecer; não exibir sinais 
de riqueza, como relógios 
ou joias caras; ser extrema-
mente vigilantes em bancos 
ou caixas eletrônicos; e ter 
cuidado no transporte pú-
blico, especialmente à noite. 
“Os passageiros enfrentam 
um risco elevado de roubo 
ou assalto usando transpor-
te público de ônibus munici-
pal em todo o Brasil”, diz a 
recomendação.



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 15 de janeiro de 2020

Desempenho positivo, com alta de 1,2%, contraria cenário nacional, que registrou recuo de 0,1% no mesmo período

Bernardo Caram
Folhapress

Setor de serviços na PB tem 
3o maior crescimento do país 

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Nara Valusca

Contrariando o cenário 
nacional, o volume de serviços 
da Paraíba registrou o tercei-
ro maior crescimento do País 
em novembro, na comparação 
com o mês anterior, segundo a 
Pesquisa Mensal de Serviços, 
divulgada ontem pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

Em novembro, a Paraíba 
apresentou alta de 1,2%, fi-
cando atrás apenas dos esta-
dos de Roraima (5,2%) e do 
Piauí (1,6%), enquanto o país 
registrou uma leve queda de 
0,1% no indicador.

No Brasil
Em 16 das 27 unidades 

da Federação, o volume de 
serviços contrariou o indica-
dor da Paraíba, ao registrar re-
cuo, com destaque para Mato 
Grosso (-5,7%), Minas Gerais 
(-1,1%), Pernambuco (-3,0%), 
Santa Catarina (-1,8%) e Espí-
rito Santo (-3,5%) que apre-
sentaram as maiores baixas.

O resultado de novembro 
pode ser explicado pelo recuo 
no setor de transportes, in-
fluenciado pela dificuldade no 
setor industrial, que acompa-
nhou queda no transporte ro-
doviário de cargas, no Brasil.

As taxas que elevaram 
o índice foram positivas em 

outros serviços (1,7%) e nos 
serviços profissionais, admi-
nistrativos e complementa-
res (0,1%).

Para o gerente da pes-
quisa, Rodrigo Lobo, a leitu-
ra do mês mostra um saldo 
positivo para o setor no ano. 
“É uma acomodação dos últi-
mos dois resultados. Tivemos 
setembro com alta de 1,5% 
e outubro com alta de 0,8%, 
acumulando 2,2% no perío-
do. Se analisamos de julho a 
novembro, o volume de ser-
viços cresceu 2,9%”, expli-
ca, lembrando que o volume 
de serviços ainda está 9,8% 
abaixo do recorde alcançado 
em novembro de 2014.

No índice acumulado de 
janeiro a novembro de 2019, 
frente a igual período de 2018, 
o setor de serviços avançou 
0,9%, com expansão em qua-
tro das cinco atividades: servi-
ços de informação e comuni-
cação (3,3%), outros serviços 
(5,2%), serviços prestados 
às famílias (3,3%) e serviços 
profissionais, administrativos 
e complementares (0,5%). A 
única influência negativa do 
acumulado de janeiro a no-
vembro de 2019 ficou com o 
segmento de transportes, ser-
viços auxiliares aos transpor-
tes e correio (-2,6%). Brasil enfrenta queda na produção industrial

A produção industrial recuou 
em 11 dos 15 locais pesquisa-
dos pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
na passagem de outubro para 
novembro de 2019. Segundo a 
Pesquisa Industrial Mensal, di-
vulgada ontem, a maior queda 
foi observada no Paraná (-8%).

Outros locais que tiveram 
queda acima da média nacional 
(-1,2%) foram o Espírito Santo 
(-4,9%), Pernambuco (-4,1%), 
a Bahia (-3,5%), Minas Gerais 
(-3,4%), São Paulo (-2,6%), Goiás 

(-2,1%), o Pará (-1,8%) e Rio 
Grande do Sul (-1,5%). Também 
tiveram queda a região Nordeste 
(-1%) e Santa Catarina (-0,4%).

Por outro lado, três estados 
tiveram alta na produção no 
período: Rio de Janeiro (3,7%), 
Ceará (3,4%) e Mato Grosso 
(2,7%). O Amazonas manteve 
o mesmo nível de produção nos 
dois meses.

Outras comparações
Na comparação com novem-

bro de 2018, houve queda em 

dez locais, com destaque para 
o Espírito Santo (-24,3%). Cinco 
locais tiveram alta. Os maiores 
crescimentos na produção foram 
registrados no Rio de Janeiro 
(13,3%), Amazonas (11,5%) e em 
Goiás (10,3%).

No acumulado de 12 me-
ses, foram registradas quedas 
em oito locais. O Espírito Santo 
também foi o destaque negativo 
nesse tipo de comparação, ao 
recuar 13,5%. Sete locais tive-
ram alta, com destaque para o 
Paraná (5%).

Com a proximidade 
da volta às aulas, a Autar-
quia de Proteção e Defesa 
do Consumidor da Paraí-
ba (Procon-PB) orienta os 
pais sobre como garantir a 
economia na hora da com-
pra do material escolar. No 
site do Procon-PB (procon.
pb.gov.br) o consumidor 
pode encontrar as pesqui-
sas e se basear nos preços 
praticados no mercado.

Segundo a superinten-
dente do Procon-PB, Kés-
sia Cavalcanti, pesquisar  
“é a melhor maneira para 
escolher aonde comprar 
com economia sem abrir 
mão dos itens que as crian-
ças e adolescentes necessi-
tam”. Ela ainda ressaltou 
a importância de saber 
quais itens a escola pode 
solicitar para que os pais 
comprem.

De acordo com a Lei 
12.886/2013, não podem 
ser incluídos na lista ma-
teriais de uso coletivo, hi-
giene e de limpeza, bem 
como taxas para suprir 

despesas com água, luz, 
telefone, impressão e fo-
tocópia. A escola também 
não pode determinar mar-
cas ou indicar locais de 
compras, exceto as aposti-
las específicas.

Confira dica
nÉ importante que o 

consumidor fique de olho 
nas embalagens, já que 
desde fevereiro de 2015, 
alguns materiais escola-
res só podem ser vendidos 
com a certificação do In-
metro. É considerada abu-
siva a cobrança da taxa 
de material escolar sem a 
apresentação de uma lis-
ta; a opção entre comprar 
os produtos solicitados 
ou pagar pelo pacote ofe-
recido pela instituição de 
ensino, quando houver, é 
sempre do consumidor.

nAlgumas lojas conce-
dem descontos para com-
pras em grandes quantida-
des. Portanto, sempre que 
possível, os pais devem 
reunir um grupo de con-

Procon-PB ajuda pais a economizar 
na hora de comprar material escolar

sumidores e discutir sobre 
essa possibilidade com os 
estabelecimentos. Antes de 
sair às compras, conversem 
com seus filhos, expliquem 
a situação financeira fami-
liar e limite o valor da com-
pra. Também é importante 
ensinar que nem sempre o 
material mais sofisticado é 
o de melhor qualidade ou o 
mais adequado.

nAlém disso, juntem 
o material escolar do ano 
anterior e vejam a possi-
bilidade de reutilizá-lo. 

Conversem com outros 
pais sobre a possibilida-
de de compra, venda ou 
troca de produtos usados 
que podem ser uma alter-
nativa para economizar. 
Exijam a nota fiscal e ao 
recebê-la verifiquem se 
os produtos estão devida-
mente descritos, recusem 
quando estiverem relacio-
nados apenas aos códigos 
dos itens, pois dificulta a 
identificação. 

Outras dúvidas e 
orientações ligar 151.

É importante conversar com os filhos sobre as opções mais baratas

Foto: Agência Brasil

O Ministério da Eco-
nomia revisou para cima 
as projeções do PIB (Pro-
duto Interno Bruto) de 
2019 e 2020.

A expectativa para o 
avanço da atividade eco-
nômica em 2019, que es-
tava em 0,9% em boletim 
divulgado em novembro, 
avançou para 1,12%. O 
dado fechado do ano pas-
sado ainda não foi divul-
gado pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística).

Para 2020, o Minis-
tério da Economia espe-
ra um avanço do PIB de 
2,40%, ante projeção an-
terior de 2,32%. As esti-
mativas foram divulgadas 
ontem pela Secretaria de 
Política Econômica.

As projeções econô-
micas servem de base 
para as avaliações do an-
damento da política fiscal. 
Com uma expectativa me-
lhor para a atividade, por 
exemplo, a equipe econô-
mica deve ampliar as esti-
mativas de arrecadação de 
impostos.

Esses cenários são 
levados em conta nas ava-
liações bimestrais que 
servem de base para que o 
governo decida se precisa 
cortar ou não verbas de 
ministérios.

“Os indicadores de em-
prego e atividade têm apre-
sentado um cenário consis-
tente para a retomada da 
economia em 2020”, diz o 
relatório da secretaria.

Em relação a 2019, 

o secretário especial de 
Fazenda, Waldery Rodri-
gues, afirma que o resulta-
do fiscal do setor público, 
que inclui União, estados 
e municípios, deve fechar 
o ano próximo a R$ 70 bi-
lhões de déficit, com folga 
em relação à meta estabe-
lecida de rombo de R$ 132 
bilhões.

“Em função de diver-
sos movimentos ao longo 
de 2019, como as receitas 
extraordinárias ligadas ao 
leilão da cessão onerosa, 
vamos ter um resultado 
primário bem melhor do 
que esperávamos”, disse.

Rodrigues afirmou 
ainda que a dívida bruta 
do governo deve inter-
romper uma trajetória de 
alta, atingindo estabilida-
de sem chegar ao patamar 
de 80% do PIB.

O secretário ponde-
rou que as contas públi-
cas ainda operam em dé-
ficit e que é necessário 
seguir com a agenda de 
reformas.

“Nem metade do es-
forço para equilibrar as 
contas públicas da União 
foi feito ainda”, afirmou.

Projeção do PIB é 
elevada para 2,40%

As contas públicas, no 
entanto, ainda operam 

em déficit, segundo 
o Governo Federal, 

sendo necessário dar 
prosseguimento à 

agenda de reformas

O segmento de transporte teve influência negativa no indicador nacional, prejudicado pela dificuldade no setor industrial, provocando recuo de 0,1%

Foto: Wilson Dias/ABr
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Antônio Marcos Filho, Aurílio 
Estrela, Chico Bonfim,Diego 
tavares de Albuquerque, Evandro 
Nóbrega, Heloisa Helena Lyra 
Pereira da Silva, Iarley Maia, 
Jerusa Barreto, João Geraldo 
Teixeira de Carvalho, Jordy 
Ribeiro, Leonardo Fontes Silva, 
Marta Coutinho, Risalva Amorim 
Oliveira, Ruth Augusta Tavares 
Moura e Simone Vieira

. Nesta quarta-feira, 15, tem jazz de 
qualidade no Café da Usina Cultural 
Energisa, a partir das 21h.
. Tem ensaio do Bloco Cafuçu, 
desta vez no bar e restaurante 
Cheirinbom, dia 26 próximo, no 
bairro dos Bancários, com a banda 
Axé do Yuri.
. Nesta quinta-feira, 16, no Apetito 
Vino Musicale, em Tambaú, o grupo 
Tropical Jazz faz uma apresentação 
a partir das 21h. Reservas pelo 
telefone 3226 – 6634.
. Dias 29,30 e 31 tem Prova Fora de 
Estrada para os jipeiros no município 
de Areia. Contatos para participação 
pelo telefone 9 9654-1289.

Parabéns

Romance 

Galerias

Matrículas abertas

Carlinhos Maia

Primeiro romance da cientista Delia Owens, 
livro ‘Um lugar bem longe daqui’ ganhou as 
páginas de um dos mais importantes jornais 
do mundo, o The New York Times com um feito 
notável: teve mais de 4,5 milhões de exempla-
res comercializados nos Estados Unidos, em um 
ano e meio. A autora é bióloga aposentada, tem 
70 anos, vive reclusa e certamente, não espera-
va um sucesso tão grande. Lançado em 2018 
nos Estados Unidos, com tiragem inicial de 28 
mil exemplares, em apenas um mês ultrapas-
sou a marca de 1 milhão de cópias vendidas e 
virou um fenômeno. No Brasil o livro tem o selo 
da Editora Intrínseca. A expectativa é de que o 
sucesso aumente: a atriz Reese Witherspoon ad-
quiriu os direitos de adaptação cinematográfica 
e vai produzir o filme com a Fox 2000.

Um projeto muito legal vai acontecer, de 
20 a 30 deste mês, na comunidade rural de 
Chã de Jardim, em Areia. O Projeto Galerias, 
criado por Guataçara Monteiro e João Paulo 
Pessoa, vai transformar a comunidade em uma 
galeria de arte a céu aberto. Nada menos que 
12 artistas de cinco estados brasileiros farão in-
tervenções lá. A Comunidade Chã de Jardim é 
um modelo de economia criativa que deu certo, 
tendo à frente a jovem estusiasta Luciana Balbi-
no, que já está dando palestras sobre o modelo 
implantado na comunidade, com a produção 
de produtos e serviços, entre eles o Restaurante 
Rural Vó Maria e atividades turísticas.

O Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Jurídicas da Universidade Fede-
ral da Paraíba assinou convênio de coo-
peração com a universidade de Coimbra, 
uma das mais renomadas do mundo, em 
Portugal, para mobilidade internacional 
de professores e alunos, entre as duas 
universidades. O intercâmbio faz par-
te de uma série de ações da UFPB que 
envolve o Programa CAPES-Print de in-
ternacionalização. A coordenadora da 
Pós-Graduação em Ciências Jurídicas, 
professora Maria Creusa de Araújo Bor-
ges, ressaltou que o convênio vai possi-
bilitar que os alunos de doutorado ob-
tenham a dupla titulação, da UFPB e da 
Universidade de Coimbra.

O influencer digital e humorista Car-
linhos Maia faz apresentação em João 
Pessoa dia 8 de fevereiro com o espetá-
culo inédito “Acredita colega”. Ele é mais 
um caso de quem fazia graça na internet 
e ficou super famoso, com milhares de 

seguidores. A apresentação será realiza-
da no Teatro Pedra do Reino, a partir das 
20h.Os ingressos estão sendo vendidos 
na Loja Herrero (Shopping Tambiá), Loja 
Cia dos Pés (Mangabeira e Manaíra Sho-
pping) ou no site GuicheWeb.com.

Da maior importância a ins-
talação e funcionamento do Polo 
do Uniesp Faculdades  Campina 
Grande. A professora Anna Mit-
chielle, a reitora geral do Uniesp, 
professora Érika Marques, e a dire-
tora acadêmica da instituição, Iany 
Barros estão antenadas no avanço 
desse progresso. São inicialmente 
cinco cursos que irão funcionar na 
modalidade semipresencial: as au-
las são semanais, aos sábados, e 
contando com o material didático 
completo e módulos online.

Alda Luna e a amiga Thereza Madalena

Rosana Bezerra, Alda Luna e Helena Moura

Alda Luna, num close de Osmar Santos

Fotos: Osmar Santos

Bacana

Boa campanha

VumBora Em campina

Curtas

O reitor da Universidade Estadual da 
Paraíba, professor Rangel Junior se reuniu, 
com o presidente da Fundação Desenvol-
vimento da Criança e do Adolescente, Fun-
dac, Noaldo Belo de Meireles, para fazer 
uma parceria entre as instituições.  O con-
vênio entre eles vai permitir estágios para 
os alunos dos cursos de Pedagogia, Psico-
logia, Educação Física e Direito da UEPB 
nas unidades socioeducativas vinculadas à 
Fundac, e curso de formação para os pro-
fissionais que atuam no sistema socioedu-
cativo. A reunião aconteceu no Gabinete 
da Reitoria, no Campus de Bodocongó, em 
Campina Grande, e contou também com 
a presença do pró-reitor de Extensão da 
Universidade, professor José Pereira; do 
diretor do Lar do Garoto, Antônio Luiz de 
Sousa, além de assessores. 

O segundo ano da campanha ‘Meu 
corpo não é sua folia’, que utiliza o período 
dos festejos de Carnaval para conscientizar 
a população paraibana sobre os crimes de 
importunação sexual (Lei no 13.718/18), foi 
tema de reunião no Ministério Público Esta-
dual. A coordenadora 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.

Falta menos de um mês para a saída do Bloco Vumbora, no dia 14 
de fevereiro, quando o cantor baiano Bell Marques estará puxando milha-
res de foliões pela Avenida Epitácio Pessoa, até o Busto de Tamandaré. A 
concentração será no Posto 99, em Miramar, a partir das 18h. Segundo a 
organização as vendas estão aceleradas. Os abadás estão sendo vendidos 
online (ingresso nacional) e em lojas físicas (AppShop dos shoppings Man-
gabeira, Manaíra e Mag). São quatro mil abadás, sendo 1,2 mil destinados 
à meia-entrada (estudantes, idosos e deficientes e seus acompanhantes). A 
retirada dos abadás acontece entre os dias 12 e 14 de fevereiro, em local a 
ser divulgado no perfil do bloco nas redes sociais. 

rosacdaguiar@gmail.com
Por Rosa Aguiar

Editoração: Lênin BrazEdição: Rosa Aguiar

Alda Luna e o marido, André Luiz, ela comemorando aniversário
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Atacante declarou que sua preferência é o Flamengo e que as negociações estão bem adiantadas com a Inter
Da Redação 

Gabigol recusa proposta  
inglesa e se aproxima do Fla

Mistério no Belo
Após alguns amistosos, o técnico do Botafogo, Evaristo Piza, 
diz que ainda não sabe qual será o time titular para a 
estreia no Campeonato Paraibano.  Página 24 Fo
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Edição: Ivo Marques Editoração: Ulisses Demétrio

O Flamengo deseja mon-
tar um elenco forte visando a 
temporada deste ano. Por isso, 
além de contratar reforços im-
portantes, o Rubro-Negro pro-
cura manter o time titular de 
2019. O Fla negocia com Gabriel 
Barbosa, em busca de contratar 
o atacante em definitivo, e as 
partes estão próximas de um 
desfecho positivo.

Prova disso, é que, de 
acordo com o portal do Globo 
Esporte, Gabigol recebeu pro-
posta de um clubes inglês, mas 
recusou. Sem mencionar o nome 
da equipe, o site ainda informou 
que o atacante não se agradou 
pelo nível de competitividade, 
rejeitando assim a oferta.

Flamengo se reuniu com 
o estafe de Gabriel Barbosa no 
último domingo (12), se aproxi-
mando de um acerto. O acordo 
financeiro quanto ao salário 
do atacante está por detalhes 
a ser selado, restando apenas 
pequenos ajustes. Internamente, 
o Rubro-Negro trata o assunto 
com bastante otimismo.

Após acertar 100% com o 
jogador, o Flamengo irá voltar a 
negociar com a Inter de Milão, da 
Itália. O Rubro-Negro tentará re-
ativar o acordo que tinha, ainda 
em 2019, de 16 milhões de euros 
(cerca de R$ 73 milhões). Porém, 
a diretoria carioca está ciente 
de que, talvez, seja necessário 
aumentar a oferta.

Gabriel Barbosa é bastan-
te identificado com a torcida do 
Flamengo. Além da simpatia 
fora das quatro linhas, o ata-
cante correspondeu dentro de 
campo. Artilheiro do Rubro-Ne-
gro em 2019, ele disputou 59 
jogos, marcou 43 gols e deu 12 
assistências. O acordo entre Fla 
e jogador será de quatro anos.

Carioca
Com uma situação financei-

ra estável e grandes projeções 
orçamentárias para 2020, o Fla-
mengo pediu à Rede Globo de 
Televisão a quantia de R$100 
milhões para a transmissão dos 
jogos da equipe pelo Campeo-
nato Carioca. A informação foi 
divulgada pelo jornalista Cosme 
Rímoli, que ressaltou o ‘não’ da 
Globo e uma possível oferta em 
torno de R$30 milhões, o dobro 
do valor que será pago aos rivais 
Botafogo, Fluminense e Vasco.

Ainda segundo o jornalista, 
a Rede Globo interpretou o pe-
dido da diretoria rubro-negra 
como ‘blefe’. Todavia, Cosme ga-
rantiu que o Mais Querido não 
está ‘brincando em serviço’. Ou a 
emissora paga os R$100 milhões, 
ou não poderá transmitir as par-
tidas disputadas pelo Mengão. 
No entanto, vale lembrar que 
a estreia do Fla na competição 
está próxima. A partida contra o 
Macaé será no próximo sábado 
(18), e nenhum posicionamento 
foi dado pela emissora.

Enquanto o assunto trans-
missão não é resolvido, a Maior 
Torcida do Mundo já sabe que não 
verá seu time principal em campo 
pelo Estadual. A Taça Guanabara 
será disputada pelos jogadores 
da equipe sub-20, que já inicia-
ram os treinamentos. A equipe 
titular, por sua vez, aproveita 
seus últimos dias de férias e se 
reapresenta no dia 27 de janeiro.

Palmeiras 
reduz a 
folha de 
pagamento 

Além de reformular o 
elenco por questões espor-
tivas, o Palmeiras decidiu li-
berar alguns de seus atletas 
para enxugar a folha salarial. 
Depois de ser a mais cara do 
país na temporada passada, 
a ideia agora é diminuir os 
custos ao máximo.

Só com as saídas de Fer-
nando Prass, Edu Dracena, 
Thiago Santos, Miguel Bor-
ja, Antônio Carlos, Hyoran e 
Carlos Eduardo, a redução é 
de R$ 1,4 milhão de salários 
registrados em carteira.

A lei impõe que ao me-
nos 60% do vencimento 
total de cada atleta esteja 
sob as normas CLT (Conso-
lidação das Leis do Traba-
lho). Ou seja, essa economia 
chega perto de R$ 2 milhões 
por mês considerando direi-
tos de imagem e luvas. Em 
uma temporada, a redução 
ultrapassa os R$ 20 milhões.

Mesmo com a soma 
dos salários dos jovens que 
foram promovidos, a eco-
nomia ainda é substancial. 
Somando os vencimentos 
de Gabriel Veron (ainda 
sob o contrato de menor 
de idade), Pedrão, Angulo, 
Patrick de Paula, Wesley e 
Vinícius, o total não chega a 
R$ 300 mil por mês. A conta 
tem um ligeiro aumento com 
Lucas Esteves, Alan e Gabriel 
Menino.

As saídas de outros três 
atletas que estão procurando 
um novo clube para 2020 ali-
viariam ainda mais a folha sa-
larial. Deyverson, Jean e Ale-
jandro Guerra estão fora dos 
planos e, juntos, significam 
um gasto mensal de R$ 830 
mil registrados em carteira. 
Com a fatia dos direitos de 
imagem, o total pode chegar 
a R$ 1,1 milhão.

Foto: Ascom/Flamengo

Jogador está perto de acertar com 
o Flamengo, mas ainda negocia 
detalhes do salário

Danilo Lavieri
UOL/Folhapress

Vasco da Gama

Lucas Santos se vê mais maduro 
após passagem pelo futebol russo

A aposta do Vasco 
para o início da tempora-
da 2020 será nos Meninos 
da Colina. A maior parte 
do atual elenco é formada 
nas categorias de base do 
clube e um deles retornou 
ao Cruzmaltino neste mês 
de janeiro: o meia-atacan-
te Lucas Santos. Após um 
período de empréstimo ao 
CSKA, da Rússia, o jogador 
retornou e reforça o elen-
co comandado pelo técnico 
Abel Braga. Ele falou um 
pouco sobre a passagem 
pela Europa e como evoluiu 
nos últimos meses.

“A experiência que eu 

tive na Rússia foi super 
importante para o meu 
amadurecimento no fute-
bol profissional. Ano pas-
sado eu demorei um pouco 
para amadurecer e surgiu 
a oportunidade do emprés-
timo ao CSKA. Fui, fiquei 
um tempo, morei sozinho 
e isso me ajudou bastante. 
Me ajudou demais, aprendi 
muito no futebol europeu 
e acredito que esse ano vai 
ser muito diferente do ano 
passado”, disse Lucas, que 
pretende ter um ano de 
afirmação no Vasco:

“Espero ter sequência 
e me firmar com a camisa 
do Vasco. O grupo tem mui-
ta qualidade, temos joga-

dores competentes aqui e 
a briga vai ser boa. Espero 
ajudar e quero conquistar 
meu lugar no time. Creio 
que será um ano bom, leve 
e com a chegada do profes-
sor Abel vai ficar melhor 
ainda.”

Lucas Santos ainda fa-
lou sobre a molecada que 
está em grande número no 
elenco profissional. Todos 
eles foram companheiros 
do meia nas categorias de 
base e isso vem facilitando 
o jogador nesta readapta-
ção ao futebol brasileiro.

“Quando eu voltei, no 
primeiro dia de treino, eu 
vi muitos amigos do Sub-
20. Fiquei muito feliz, ver 

jogadores da base que bri-
garam comigo desde cedo. 
Espero e torço para que to-
dos consigam seu espaço e 
suas metas no profissional 
e possam dar seguimento 
na carreira aqui no Vasco 
ou em outros clubes”, ex-
plicou.

Site do Vasco

Ao retornar ao Vasco, 
o atacante Lucas 
Santos encontrou 
vários amigos das 

categorias de base no 
time profissional

Lucas Santos está muito feliz com seu retorno ao Vasco e acha que com o técnico Abel Braga a garotada vai surpreender no Carioca

Foto: Ascom/Vasco
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Em 2016, o português Paulo Gonçalves se atrasou numa prova para ajudar rival que tinha sofrido um acidente
Brunno Carvalho
Folhapress

Piloto morto no Rali Dakar 
já havia sido condecorado

Edição: Ivo Marques Editoração: Ulisses Demétrio

Morto no domingo (12) 
durante a disputa do Rali 
Dakar 2020, o português 
Paulo Gonçalves era conhe-
cido no mundo da velocida-
de como um piloto ético e 
sempre disposto a ajudar um 
rival, não importando se isso 
afetasse suas chances de tí-
tulo. Foi assim na edição de 
2016, quando voltou para 
auxiliar Matthias Walkner, 
que quebrara o fêmur em 
uma queda na sétima etapa.

Gonçalves deixou a 
chance de vencer de lado 
e parou para ajudar o aus-
tríaco. Ele permaneceu por 
mais de 10 minutos ao lado 
de Walkner até a equipe 
médica chegar e cuidar do 
piloto ferido. O português 
voltou ao seu país como um 
herói, condecorado com o 
“Prêmio Ética no Desporto”, 
do Instituto Português do 
Desporto e Juventude.

“Não sou um herói, sou 
um ser humano com respei-
to pelos outros. Fiz aquilo 
que me cabia. Se fosse ao 
contrário, acredito que fa-
riam o mesmo por mim. A 
nossa vida vale mais do que 
qualquer vitória”, disse Gon-
çalves, na época.

Além da condecoração 
recebida em Portugal, a or-
ganização do Dakar decidiu 

devolver os 10 minutos e 53 
segundos perdidos por Gon-
çalves na classificação. Ape-
sar de ter vencido uma das 
etapas de 2016, ele acabou 
não conseguindo completar 
todo o percurso do rali.

O auxílio a Walkner era 
algo lembrado até os dias de 
hoje. Em uma emotiva men-
sagem em suas redes sociais, 
o austríaco teceu elogios ao 
português e revelou ter re-
cebido diversos conselhos de 

Gonçalves no início de sua 
carreira.

“Isso é terrível. Os re-
sultados e a luta por um 
lugar no topo, de repente, 
passam para segundo pla-
no. Paulo foi o primeiro que 

parou para me ajudar depois 
do meu grave acidente em 
2016. Ele era incrivelmente 
bacana, prestativo e ético - 
todo mundo gostava dele. 
Há alguns dias, ele tinha me 
dito que essa seria sua úl-

Foto: Divulgação

Paulo Gonçalves, que morreu no domingo depois de um acidente na sétima etapa do Rali Dakar, era considerado um piloto ético e disposto a ajudar os companheiros

Preparação

Árbitros brasileiros de Judô fazem 
reciclagem antes das Olimpíadas

Na reta final de prepa-
ração para os Jogos Olím-
picos de Tóquio, a Federa-
ção Internacional de Judô 
realiza, nesta semana, em 
Doha, no Catar, o Seminário 
Internacional de Arbitra-
gem, Esporte e Educação. 
O evento, realizado anual-
mente, reuniu treinadores, 
árbitros e atletas de diver-
sos países para discutir as 
regras do judô, visando a 
padronização dos critérios 
de arbitragem. O Brasil foi 
representado no Seminário 
pelos árbitros FIJ A Laed-

son Godoy, Jeferson Vieira, 
André Mariano e Edison 
Minakawa, Coordenador 
Nacional de Arbitragem.

Representantes de 
90 países estiveram pre-
sentes para a debater os 
rumos dos regulamentos 
esportivos e educacionais 
do judô paras as próximas 
competições IJF.

Com a ajuda da tecno-
logia, através da apresenta-
ção de vídeos com situações 
de lutas dos eventos da FIJ 
em 2019, uma grande varie-
dade de regras foi ilustrada 

e analisada, buscando pro-
porcionar aos árbitros uma 
alta taxa de acerto em suas 
decisões, para que se atinja 
o resultado correto.

“Nos últimos três dias, 
estivemos preparando o 
programa para incluir mui-
ta discussão e padronizar 
ainda mais os critérios para 
todas as regras. O judô é 
sempre complicado, mas 
faremos o nosso melhor. A 
preparação para nossos fu-
turos árbitros olímpicos é 
muito difícil, mas o nível de 
arbitragem em Tóquio, nos 

Jogos Olímpicos, deve ser 
excelente”, declarou Juan 
Carlos Barcos, diretor de 
arbitragem da FIJ.

Além da discussão 
acerca dos métodos de ar-
bitragem, no segundo dia 
de evento (12), os con-
vidados participaram de 
uma série de palestras da 
comissão de educação so-
bre assuntos como ética, 
antidoping e a regra 50 de 
Tóquio - regra que proíbe 
os atletas de realizarem 
manifestações políticas 
durante a competição.

Foto: Ascom/CBJ

Laedson Godoy, Jeferson Vieira, André Mariano e Edson Minakawa representaram o Brasil no Seminário Internacional de Arbitragem

Parceria deve apoiar 
o futebol americano

A Confederação Brasi-
leira de Futebol America-
no (CBFA) apresenta para 
a comunidade, uma das 
maiores parcerias voltadas 
para o desenvolvimento 
esportivo da modalidade 
no Brasil. Em colabora-
ção com a Fellowship of 
Christian Athletes Brasil 
(FCA Brasil), a CBFA vai 
possibilitar o acesso 100% 
gratuito a todos os técnicos 
de futebol americano do 
Brasil à maior plataforma 
de conhecimento tático e 

técnico da modalidade, a 
Glazier Vault. 

Para ter livre acesso 
através da FCA Brasil, é 
necessário acessar o site 
transformarpeloesporte.
com.br, ir  na área de “Trei-
namentos” e preencher o 
formulário disponibilizado 
para o Programa de Fute-
bol Americano. 

Após isso é só aguar-
dar a liberação da plata-
forma com mais de 11.500 
conteúdos que possibili-
tarão o desenvolvimento 
do programa esportivo dos 
interessados.

CBFA

tima temporada”, escreveu.
O episódio marcante 

com Walkner não foi o único 
de Gonçalves nos 13 anos em 
que disputou o Rali Dakar. 
Em 2012, Gonçalves voltou 
para ajudar Cyril Despres, 
concorrente direto dele na 
briga pela vitória na etapa, 
que havia ficado com a moto 
presa no barro. O caso, po-
rém, causou polêmica pela 
atitude tomada pelo francês.

Ao sair do lamaçal, Des-
pres seguiu viagem, deixan-
do Gonçalves preso no barro 
sem auxiliá-lo. O português 
acabou perdendo mais de 
15 minutos em relação ao 
adversário.

O acidente
Paulo Gonçalves morreu 

no domingo (12) depois de 
um acidente na sétima eta-
pa do Rali Dakar, que neste 
ano está sendo disputado na 
Arábia Saudita. O português 
de 40 anos caiu no quilôme-
tro 276 da prova e estava in-
consciente quando o auxílio 
médico chegou. Ele chegou a 
sofrer uma parada cardíaca 
e não pode ser reanimado.

O piloto deixa um le-
gado vitorioso dentro de 
Portugal e um expressivo 
segundo lugar conquistado 
no Rali Dakar de 2015. Para 
os brasileiros, ele pode ser 
lembrado por ter vencido o 
Rali dos Sertões de 2013.

Atletas lesionados
A Confederação Brasileira de Futebol 

Americano publicou no último dia 9 o primei-
ro ofício do ano de 2020. O documento dis-
põe sobre os procedimentos de atendimento 
em campo a atletas lesionados. A publicação 
reforça determinações já existentes no livro 
de regras da IFAF e tem como objetivos 
orientar coachs, atletas, staff, gestores e pro-
fissionais de saúde quanto aos procedimen-
tos a serem adotados mediante lesões em 
campo, reforçar o papel dos árbitros durante 
lesões, apresentar novas determinações para 
temporada 2020. 

Para o presidente da CBFA, Ítalo Mingo-
ni, o documento demonstra para a comuni-
dade, a preocupação da Confederação com 
os jogadores brasileiros. “Por meio da nossa 
Comissão de Saúde, estamos trabalhando 
para diminuir o agravamento de lesões 
dentro de campo. Nosso objetivo com isso é 
tornar o nosso esporte cada vez mais seguro 
para os praticantes”.
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Técnico já vinha na corda bamba, sofrendo muitas críticas, e não resistiu à derrota para o Atlético de Madrid

Barcelona demite Valverde 
após queda na Supercopa 
Folhapress

Ernesto Valverde que-
brou uma escrita esta sema-
na (13). Desde o holandês 
Louis van Gaal, em 2003, 
o Barcelona não trocava o 
treinador no meio da tem-
porada. Mas a derrota para 
o Atlético de Madri na se-
mifinal da Supercopa da 
Espanha, na última quinta 
(9), foi a gota d’água. O pre-
sidente Josep Maria Barto-
lomeu o chamou para uma 
reunião e avisou que teria 
de demiti-lo.

Quique Setién, 61, ex-
técnico do Real Bétis, foi 
anunciado como substituto 
de Valverde. Ele sempre se 
declarou fã do estilo de jogo 
do Barcelona, considera o 
holandês Johan Cruyff (ídolo 
barcelonista) uma inspira-
ção e já foi flagrado pedindo 
camisa para o volante Bus-
quets após uma partida.

Dos últimos cinco jogos, 
o Barcelona ganhou apenas 
um sob o comando de Val-
verde (4 a 1 sobre o Alavés), 
mas também perdeu só uma 
vez (para o Atlético de Ma-
dri na Supercopa). Teve três 
empates pelo Campeonato 
Espanhol, torneio que lidera 
ao lado do Real Madrid, com 
40 pontos.

Valverde não foi demi-
tido por causa dos resulta-
dos recentes. Na Champions 
League, por exemplo, o time 
terminou o Grupo F em pri-

meiro e vai enfrentar o Na-
poli nas oitavas de final. Há 
queixas sobre a qualidade 
do futebol mostrado pela 
equipe e de que Valverde 
não conseguiu fazer um 
ataque com Messi, Suárez 
e Griezmann render como 
o esperado.

O problema, para ele, é 
que a régua usada para me-
dir os treinadores no time 
catalão é Pep Guardiola, 
que, depois de vencer duas 
Champions League (em 
2009 e 2011), foi embora em 
2013 para dirigir o Bayern 
de Munique (ALE).

Valverde se despede do 
Barcelona com dois títulos 
da liga espanhola (2018 e 
2019) e uma Copa do Rei 
(2018), troféus que seriam 
suficientes para manter seu 
emprego em outros grandes 
clubes da Europa. Mas sua 
passagem pelo Camp Nou 
foi manchada por duas eli-
minações traumáticas na 
Champions League.

A equipe parecia ga-
rantida na decisão do ano 
passado depois de golear o 
Liverpool na Espanha por 3 
a 0, na primeira semifinal. 
Ninguém no clube esperava 
pela derrota por 4 a 0 que 
aconteceu na Inglaterra. 
Doze meses antes, o Barce-
lona parecia ter vantagem 
sossegada sobre a Roma. 
Havia vencido em casa por 
4 a 1. Perdeu a volta por 3 a 
0 e acabou eliminado.

Craques dizem que a culpa não foi do técnico
“O que aconteceu não foi culpa 

de Ernesto. Não teve nada a ver 
com ele”, disse Lionel Messi após a 
queda em Liverpool.

Foi algo parecido com o que 
afirmou Luis Suárez depois da 
derrota para o Atlético na semana 
passada. Antes da partida disputada 
na Arábia Saudita, a diretoria perce-
beu que seria difícil ele continuar. O 

anúncio do nome de Valverde pelo 
sistema de alto falantes despertou 
vaias em uma torcida que aplaudia 
todos os demais jogadores.

Mesmo o presidente Josep 
Maria Bartomeu percebeu ser uma 
batalha perdida. Ele era o maior 
apoiador de Valverde e segurou o 
treinador no cargo mesmo quando 
as críticas foram mais fortes nos dias 

depois das eliminações diante de 
Roma e Liverpool.

O técnico nunca foi unanimida-
de dentro do clube, mas ao mesmo 
tempo, havia dúvida sobre a con-
veniência de mudar o comandante 
com a temporada em andamento.

Setién estreará no próximo do-
mingo (19), contra o Granada, em 
casa, pela liga nacional.

Foto: Divulgação

O filho do craque

Jordi Cruyff aceita convite e 
é o novo técnico do Equador

O holandês Jordi Cruy-
ff foi anunciado oficial-
mente como novo técnico 
da seleção do Equador e, 
com um contrato de três 
anos, comandará um proje-
to de renovação planejado 
pela federação do país.

A contratação de Cruy-
ff, filho de Johan Cruyff, um 
dos maiores nomes da his-
tória do futebol holandês, 
foi anunciado em um even-
to realizado na Casa da Se-
leção em Quito, capital do 
país. O evento contou com 
a presença do presidente 
do Equador, Lenín Moreno.

O presidente da Fede-
ração Equatoriana de Fute-
bol (FEF), Francisco Egas, 
disse que a contratação 
de Cruyff faz parte de um 
plano para reformar todas 
as divisões e seleções do 
futebol nacional.

“Temos muito que 
melhorar na construção 
do talento e aproximar os 
torcedores da nossa sele-
ção. Uma transformação 
para dar sustentação a to-
dos os aspectos que podem 
fortalecer nosso futebol”, 
afirmou o dirigente.

O projeto vem sendo 

elaborado desde o ano 
passado. O Equador terá 
um novo centro de trei-
namento e elaborará uma 
nova forma de conceber 
o futebol, contratando 
profissionais do primeiro 
escalão e adotando novos 
métodos de gestão. Hoje, a 
federação já apresentou o 
novo escudo que será usa-
do pela seleção.

A escolha de Cruyff, 
segundo Egas, tem como 
objetivo obter mais dos 
resultados, mas sim es-
tabelecer um “processo 
formativo” de novos joga-

dores do país. Cruyff disse 
estar muito satisfeito em 
fazer parte do projeto no 
qual terá como primeiros 
desafios a Copa América de 
2020 e a classificação para 
a Copa do Mundo de 2022, 
no Catar.

Da redação

O meio-campista 
Bruno Fernandes, do 
Sporting, está na mira 
do Manchester United. 
Segundo informações da 
BBC Sport, representan-
tes dos clubes se encon-
traram na tarde desta se-
gunda-feira para discutir 
a negociação. 

O português, avalia-
do em R$ 323 milhões, 
já havia sido especulado 
pelo clube na última ja-
nela de transferências.

Conforme foi noti-
ciado pelo portal inglês, 
Bruno quer deixar o 
Sporting, mas as partes 
ainda não entraram em 
acordo quanto ao valor. 
Após a vitória sobre o 
Norwich City, o treinador 
do United se recusou a 
falar sobre as negocia-
ções com o meia e dei-
xou claro que, apesar de 

Paul Pogba e Scott Mc-
Tominay estarem lesio-
nados, o clube não vai se 
precipitar para achar um 
reforço.

O Manchester é o 
atual quinto colocado 
no Campeonato Inglês. 
Mesmo que não tenha en-
grenado na competição, 
os Diabos Vermelhos es-
tão apenas cinco pontos 
atrás do Chelsea, último 
time dentro da zona de 
classificação para a Liga 
dos Campeões.

M. United de olho 
em meia português

Bruno Fernandes é 
o antigo desejo do 
Manchester United 
e agora deverá se 
transferir para o 

clube inglês

Bruno Fernandes atravessa uma grande fase no Sporting

Foto: Divulgação

O técnico Ernesto Valverde vinha sofrendo muitas críticas de que o time não estava correspondendo às expectativas e foi demitido no meio de uma temporada

Muller deixa futuro em aberto
e já admite a saída do Bayern 

Um dos principais joga-
dores e referência do Bayern 
de Munique nos últimos anos, 
Thomas Muller pode estar 
de saída da Baviera após 20 
anos. Em entrevista à rádio 
Sport1, o atacante admitiu 
uma possível saída em julho.

“Estou totalmente foca-
do em ter sucesso esta tem-
porada. No verão, irei falar 
com o clube e ver as minhas 
opções. Depois veremos o 
rumo das coisas”, começou 
por afirmar.

“Ambas as partes têm de 
falar sobre o que desejam, 
temos de ver se consegui-
mos chegar a um acordo”, 
finalizou.

Muller tem contrato com 
o Bayern de Munique até ju-
nho de 2021. Aos 30 anos, o 
atacante já conquistou oito 
vezes a Bundesliga, cinco ve-
zes a Copa da Alemanha, cin-
co Supercopas da Alemanha, 
uma Uefa Champions League, 
um Mundial de Clubes e uma 
Supercopa Europeia. Após 20 anos de Bayern, Muller deve deixar o clube na próxima temporada

Foto: Bayern

Jordi Cruyff é filho 
do lendário Johan 

Cruyff, o maior 
jogador holandês de 

todos os tempos
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Treinador despista e afirma que o time titular para a estreia no Paraibano pode não ser o mesmo que vem jogando

Evaristo Piza faz mistério e  
diz que Belo está indefinido

Edição: Ivo Marques Editoração: Ulisses Demétrio

Após os amistosos de pré-
temporada, o Botafogo começou 
ontem a fase final de treinos para 
a estreia no Campeonato Paraiba-
no de 2020, que será no próximo 
domingo, às 16h, no Almeidão, 
contra o São Paulo Crystal. Se-
gundo o técnico Evaristo Piza, ele 
ainda não sabe o time que deverá 
entrar em campo neste jogo.

“Nós temos uma base é cla-
ro, que vinha jogando. Mas, fize-
mos uma série de experiências, 
pudemos ver em ação todos os 
atletas, e agora nesta semana, 
vamos decidir com quem deve-
mos começar a partida. Depende 
muito também da forma de jogar 
do adversário”, disse o treinador.

Por falar no adversário, o 
São Paulo Crystal, Evaristo disse 
que tem algumas informações, 
mas gostaria de conhecer me-
lhor a equipe de Cruz do Espí-
rito Santo. 

“Nossa comissão técnica 
esteve presente no jogo de do-
mingo, quando o São Paulo en-
frentou o Central em Caruaru, e já 
nos passou algumas informações, 
mas gostaríamos de ter imagens 
para analisar melhor e mostrar 
aos atletas. Às vezes, a equipe tem 
um posicionamento diferente na 
bola parada por exemplo. Alguma 
jogada ensaiada, etc. Mas nossos 
jogadores estão preparados para 
qualquer situação, tanto para um 
jogo com uma marcação alta, 
como uma posição reativa usando 
a velocidade, ou com mais posse 
de bola. Tudo depende do que va-
mos enfrentar, acrescentou Piza.

Indagado se Mário Sérgio 
ganhou mesmo a posição de 
titular no ataque e vai começar 
jogando no domingo, o treinador 
botafoguense desconversou.

“Olha, escalamos aí o Mário 
Sérgio, que foi bem, mas o Lohan 
também foi bem nos jogos mar-
cando gols e temos também a 
possibilidade de aproveitar o 
Kelvin enfiado entre os zagueiros 
fazendo este papel do número 9. 
Isto eu vou decidir nos últimos 
treinos desta semana, o mais im-
portante é que todos estão prepa-
rados e aquele que for escalado 
tenho certeza que fará um bom 
trabalho”, argumentou.

Sobre a necessidade de vitó-
ria por jogar em casa, Piza disse 
que não só este de domingo, mas 
todos os jogos são importantes e 
é preciso vencer. “Os jogadores 
estão cientes dos nossos objetivos 
e o maior deles é chegar à Série 
B. Mas tudo está interligado. Para 
chegar lá, é preciso estar bem no 
Paraibano, na Copa do Brasil e na 
Copa do Nordeste. O trabalho é 
uma sequência, e é preciso estar 
bem em todas as competições.

O Botafogo vai disputar 
três campeonatos ao mesmo 
tempo, com uma maratona de 
jogos que começa neste final de 
semana. É a mesma situação do 
ano passado, mas o treinador 
Piza disse que não vai adotar a 
mesma estratégia.

“No ano passado, eu che-
guei a mudar a equipe inteira 
em algumas partidas. Este ano 
não vou fazer isto, porque mexe 
com a organização do time. Vou 
manter uma base e fazer um 
rodízio de acordo com as con-
dições físicas dos atletas. Nosso 
departamento de fisiologia vai 
me informar aqueles atletas que 
correm mais riscos de contusão, 
e aí nós faremos as substituições 
necessárias”, concluiu o treina-
dor botafoguense.

Campinense

Canindé aprova a exibição da Raposa

O Campinense foi o últi-
mo time paraibano a fechar 
a fase de amistosos na pré-
temporada após o confronto 
diante do Santa Cruz-PE na 
última segunda-feira (13). 
Jogando no estádio Amigão, 
em Campina Grande, a equi-
pe empatou sem gols diante 
dos pernambucanos e agora 
irá focar todas as suas aten-
ções na última semana de 
preparação para enfrentar o 
Sport Lagoa Seca na estreia 
do Campeonato Paraibano, 
no próximo domingo (19), às 
16h, no mesmo local da parti-
da contra o tricolor de Recife.

Antes da estreia, a equi-
pe ainda corre para tentar 
regularizar todos os atletas 
contratados e tem tido difi-
culdades para finalizar esse 
processo, além disso, com a 
chegada, nos últimos dias, 
de atletas como Zé Paulo e 
jogadores que só agora se 
recuperam de lesão como 
Gabriel, o time não deverá 
estar com 100% de suas 
forças para a partida diante 
do Sport. A situação preo-
cupara o treinador Oliveira 
Canindé, mas ele afirma que 

terá um time pronto e forte 
para enfrentar a equipe de 
Lagoa Seca no primeiro de-
safio oficial do ano.

“Nossa confiança é que 
teremos um time qualifica-
do para o próximo jogo na 
estreia do estadual e que 
no decorrer do campeonato 
chegaremos no nível que o 
nosso elenco pode chegar. 
Seremos muito competitivos 
no estadual. A certeza que 
nós temos de forma absolu-
ta é que nós vamos chegar 
onde queremos”, afirmou o 
treinador.

Falando ainda sobre 
o amistoso contra o Santa 
Cruz, Canindé considerou 
a partida como um teste 
positivo para a sua equipe 
mesmo o jogo terminan-
do empatado em 0 a 0. A 
afirmação dele possui lógi-
ca, afinal o time recifense 
possui investimento mais 
elevado e disputa a Série C, 
enquanto a Raposa segue na 
quarta divisão. Além disso, 
ele ressaltou o fato de mais 
uma vez a equipe ter saído 
de campo sem sofrer gols 
e se disse contente com as 
oportunidades criadas, mas 
o time segue com dificulda-
des na conclusão de jogadas, 

O técnico do Botafogo, Evaristo Piza, faz os últimos ajustes no time para a estreia domingo contra o São Paulo Crystal e diz que só definirá os titulares no último treino da semana

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Dirigente do SP Crystal elogia projeto

Recém promovido para 
a Primeira Divisão do Cam-
peonato Paraibano, o São 
Paulo Crystal chega, pela 
primeira vez em sua his-
tória, para disputar a elite 
do futebol local e, já nessa 
estreia no topo do futebol 
da Paraíba, poderá se be-
neficiar com os recursos 
oriundos do “Incentiva Es-

porte”, através do programa 
“Paraíba Esporte Total” que 
destinará R$ 3 milhões aos 
clubes de futebol do estado. 
O programa ainda liberará 
recursos na ordem de R$ 1 
milhão para equipes de ou-
tras modalidades. 

Como novato na compe-
tição, o atual vice-campeão 
da Segunda Divisão poderá 
ter acesso a cerca de R$ 170 
mil, cota mínima que será 
repassada às equipes desde 

que esses apresentem toda a 
documentação que será soli-
citada, além de um planeja-
mento para o uso e aplicação 
dos recursos, incluindo uma 
contrapartida social por par-
te do clube que poderá ser 
revertida em escolinhas de 
futebol e outras atividades 
esportivas e educativas.

O diretor executivo do 
São Paulo Crystal, Eduardo 
Araújo, esteve presente ao 
lançamento do programa 

e comentou a importância 
desse recurso extra para 
o clube recém promovido. 
Segundo ele, por se tratar 
de uma equipe equilibrada 
e com suas obrigações em 
dia, não haverá dificuldades 
para o recebimento da cota e 
ela será muito bem vinda ao 
longo da competição.

“Nós estivemos até aqui 
trabalhando sem esse tipo 
de ajuda e tínhamos um pla-
nejamento para seguir dessa 

forma, então, quando surge 
uma proposta como essa 
que visa auxiliar as equipes 
de futebol, assim como de 
outros esportes, ficamos feli-
zes, especialmente por saber 
que o São Paulo Crystal está 
com toda a sua documenta-
ção em dia e poderá acessar 
esse valor sem grandes difi-
culdades. É um recurso que 
chega em boa hora e que irá 
potencializar nossas ações”, 
explicou.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

essas podem ser solucio-
nadas com a melhoria da 
condição física e entrada e 
definitivo no time titular de 
atletas como Fábio Júnior e 
Zé Paulo.

“Enfrentamos um gran-
de time em uma partida 
muito truncada e dura, mas 
ainda assim a nossa equipe 

soube se comportar adequa-
damente e medir forças sem 
deixar de praticar um bom 
futebol. Faltou o gol e sem-
pre quando ele não acon-
tece, nós saímos de campo 
com a sensação de que po-
deria ter sido melhor. Por 
outro lado, passamos mais 
uma partida sem sofrer gols 

e diante disso a minha ava-
liação desse último amistoso 
foi positiva. Nossa confiança 
é que teremos um time qua-
lificado para o próximo jogo 
na estreia do estadual e que 
no decorrer do campeonato 
chegaremos ao patamar que 
o torcedor deseja e merece”, 
comentou.

Oliveira Canindé disse que o teste contra o Santa Cruz foi muito positivo e espera um time qualificado na estreia

Foto: Ascom/Campinense

Foto: Edson Matos

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Doente e alquebrado, Antônio Silvino veio morar em terras paraibanas, onde morreu sereno em 28 de julho de 1944

Campina Grande abriga o
túmulo do 1o rei do cangaço
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Nascido no Pajeú pernambucano, 
com apenas 23 anos de idade, em 1898, 
Antônio Silvino foi o primeiro “rei do 
cangaço”. Líder de um grupo de bando-
leiros, por meia década reinou absoluto 
nas caatingas, promovendo assaltos a 
povoações, fazendas, feiras e estradas 
desertas, com uma frequência e mobi-
lidade tão intensa que o imaginário po-
pular o alçou ao patamar de mito.

Ao longo de sua trajetória, Antônio 
Silvino demonstrou atitudes cavalhei-
rescas e gestos de generosidade, ad-
quirindo fama de vingador justiceiro, 
cortês e comedido. Em suas atividades, 
poupava adversários valentes, prezava 
amizades, respeitava damas, donzelas, 
velhos, crianças, devotava profunda 
honra às mulheres casadas e distribuía 
entre os pobres boa parte do dinheiro e 
mercadorias resultantes de suas pilha-
gens.

Seu modo operante era mandar pe-
dir dinheiro aos mais abastados para 
a mantença do grupo e fazer a arreca-
dação na data marcada, geralmente de 
modo pacífico, pois só agia com violên-
cia quando a solicitação lhe era nega-
da ou se tivesse contas a acertar com o 
alguém.

Constantemente perseguido pela 
polícia, suas façanhas ocupavam man-
chetes nos jornais e eram assuntos na 
literatura de cordel, meios que o tor-
naram lendário. Segundo comentava-
se, o líder cangaceiro tinha o poder 
de encantamento, sumia do nada, se 
transformava em árvores e troncos 
e até as volantes acreditavam nessas 
histórias. Para uns, ele tinha trato com 
o demônio, para outros era proteção 
divina.

Antônio Silvino nunca ousou inva-
dir a cidade de Campina Grande, que 
era muito bem protegida por uma força 
do exército, mas na região do município 
suas atuações e ousadias eram constan-
tes, até que em novembro de 1914 as-
saltou a povoação de Pocinhos, fez sua 
coleta de dinheiro e quando se evadia, 
passando nos arredores da Fazenda Ca-
beça de Boi, de Christiano  Lauritzen, 
prefeito de Campina Grande, a quem 
havia mandado pedir dois contos de 
réis e lhe fora negado, invadiu a fazen-
da para vingar a desfeita, mas como a 
fazenda estava sem gente, mandou ma-
tar os animais, inclusive um imponente 
boi Zebu, de altíssimo valor financeiro, 
foi atacado a tiros de rifle.

Porém, aconteceu um fato inusi-
tado, o animal resistiu aos tiros e por 
um bom tempo acompanhou a marcha 

dos bandidos, berrando com o sangue 
esguichando, e chegando junto a Antô-
nio Silvino, soltou um mugido longo e 
sofrido, e tombou morto.

Supersticioso, o cangaceiro viu na-
quilo um agouro e, coincidência ou não, 
dias depois, uma grande ação policial 
cercou o grupo de Antônio Silvino que, 
atingido gravemente na região torácica, 
se entregou mediante garantia de vida 
e, desse modo, a temida fera do Sertão 
foi cumprir pena de cinquenta anos na 
Casa de Detenção de Recife por seus 
crimes ao longo de dezesseis anos de 
cangaço.

Todavia, depois de cumprir 23 anos 
de pena, em 1937 o presidente da Re-
pública, Getúlio Vargas, lhe concedeu 
alvará de soltura por bom comporta-
mento e, aos 65 anos, Antônio Silvino 
recomeçou sua vida no Rio de Janeiro, 
agora uma vida honesta.

Quando mais velho, andou pelos 
sertões revendo velhos amigos e visi-
tando diversos lugares por onde per-
correu durante sua vida bandida, até 
1944, quando, doente e alquebrado, o 
velho cangaceiro veio morar na casa 
de uma prima sua em Campina Grande, 
onde morreu sereno em 28 de julho de 
1944. 

Centenas de pessoas se acotovela-
ram no cemitério para um último adeus 
àquele que, apesar de bandido, foi justo 
e bondoso com muita gente pobre. Em 
ataúde humilde, seu corpo frio desceu 
ao túmulo e uma singela cruz de madei-
ra foi plantada sobre a cova. Até hoje os 
restos mortais desse lendário cangacei-
ro jazem na terra que nunca assaltou, 
no Cemitério do Monte Santo, onde um 
simplório monumento fúnebre foi er-
guido em sua memória.

Feminicídio

Aforismo
“(...) suas entranhas se dilaceraram em pranto, 

como no primeiro dia. Pois se eterniza o primeiro 
dia, para a mãe que perde o seu filho. É uma 

dor que não envelhece. Por mais que as roupas 
do luto se gastem e percam a cor, o coração 

permanece em negro.”

(Victor Hugo)

1919 — Rosa Luxemburgo, filósofa
e revolucionária polonesa

# Ataque de abelhas – O aposentado Raul 
Diniz, de 80 anos, morreu após ter sido ata-
cado por abelhas, em uma fazenda no mu-
nicípio de Bonfim, região norte de Roraima. 
A tragédia ocorreu quando a vítima estava 
no enterro do próprio filho, Rui Diniz, de 45 
anos. Durante o sepultamento, um enxame 
de abelhas atacou o aposentado que não 
resistiu aos ferimentos. Outras pessoas que 
estavam presentes também foram picadas.

Simone Ferreira
5/1/2020 – Aos 34 
anos, em Porto Ale-
gre (RS). Morreu após 
ser golpeada com uma 
bomba de chimarrão 
(utensílio utilizado para 
tomar a água do malte). O ex-marido é 
apontado pelo crime. Ele foi preso e, se-
gundo os vizinhos, o casal tinha um rela-
cionamento conturbado e o homem não 
aceitava a separação.

Fernanda Pires da Silva
11/1/2020 – Aos 93 
anos. Proprietária do 
Grupo Grão Pará, em 
Portugal, responsável 
por negócios na área 
do turismo, imobiliária 
e construção civil, destacando-se pela 
construção do Autódromo do Estoril 
(inaugurado em 1972), recebendo o 
‘Grande Prémio de Portugal de Fórmula 
1’ entre 1984 e 1996. Nascida em Lis-
boa, veio morar no Brasil em 1974. Re-
gressou a Portugal no final da década de 
1970.

Raquel Taraborelli
12/1/2020 – Aos 63 
anos, em Votorantim 
(SP). Pintora impressio-
nista nascida em Avaré 
(SP). Engenheira por 
formação, optou por fa-
zer da pintura, hobby que descobriu aos 
17 anos, em seu ofício. Em 1987, o então 
diretor do Museu de Arte de São Paulo 
Assis Chateaubriand (Masp), Pietro Ma-
ria Bardi, como jurado no Salão de Ar-
tes Plásticas de Piedade, concedeu-lhe 
medalha de ouro. A fonte de inspiração 
de seus trabalhos vinha da natureza, da 
beleza das flores e dos impressionistas, 
especialmente Claude Monet.

Jaime Humberto 
Hermosillo
13/1/2020 – Aos 77 
anos. Cineasta, um dos 
principais nomes do 
novo cinema mexicano, 
dos filmes ‘La Tarea’, 
‘Naufrágio’ e ‘María de mi corazón’. Com 
mais de quatro décadas de trajetória, 
obteve destaque como diretor, mas foi 
também editor, roteirista, produtor e até 
mesmo trabalhou com atuação. Foi pro-
fessor na Escola de Artes Audiovisuais 
da Universidade de Guadalajara e fun-
dou a Mostra de Cinema Mexicano em 
Guadalajara, um festival importante na 
América Latina.

Amanda Pereira 
Francisco
7/1/20202 – Aos 21 anos, 
em Paranavaí (PR). Mor-
ta com um tiro na cabeça 
efetuado pelo ex-marido, 
Fabiano da Silva Porto, de 
25 anos, que também morreu três dias de-
pois do crime. Ele ficou internado depois 
de atirar na própria cabeça.

Anita da Rocha Lopes
7/1/2020 – Aos 42 anos, 
em Ouro Preto do Oeste 
(RO). Evangélico identifi-
cado como José Rocha, de 
pouco mais de 60 anos, 
matou a mulher a facadas e 
depois se suicidou por meio de enforcamen-
to. Os corpos foram encontrados pelos três 
filhos do casal, com 7, 9 e 13 anos. O casal era 
membro da Igreja Assembleia de Deus.

Juscilene Cavalcante 
Bezerra
9/1/2020 – Aos 21 anos, 
em Puxinanã (PB). A mu-
lher e um homem identi-
ficado por Jonas Mariano 
da Costa, de 29 anos, fo-
ram encontrados mortos em uma casa. O 
marido da mulher encontrou os corpos um 
ao lado do outro. Também foi encontrada 
uma arma de fogo ao lado das vítimas. A 
polícia acredita que Juscilene teria tentado 
terminar o relacionamento, mas o amante 
não teria aceitado e cometeu o feminicídio 
seguido de suicídio.

Shirley Simões
9/1/2020 – Aos 31 anos, 
em Guarapari (ES). Bal-
conista foi assassinada 
com pelo menos seis tiros 
pelo ex-companheiro. Foi 
atingida a tiros quando 
seguida em uma motocicleta. O caso está 
sendo tratado como feminicídio.

Foto: Reprodução

Foto: Sapo

Foto: Facebook

Foto: AFP

Foto: Reprodução

Foto: Gospel Contei

Foto: Reprodução

Foto: Divulgação

Maria Caroline
Damascena da Costa
12/1/2020 – Aos 38 anos, 
em Campo Maior (PI). 
Morta a tiros pelo compa-
nheiro, José Roberto Costa 
dos Anjos. O casal estava 
junto há cinco anos, mas vivia brigando e se 
separando. O homem tinha muito ciúmes da 
mulher. A polícia informa que o assassino já 
matou pelo menos outra pessoa no estado do 
Maranhão.

Foto: Reprodução

Mortes na História

Breves e curtas

Obituário
Roselane Cândida da Silva
11/1/2020 – Aos 45 anos, 
em Canela (RS). Manoel 
Adelar da Silva, de 63 anos, 
entrou em um supermer-
cado e baleou Roselane 
nas costas, que morreu no 
hospital. Manoel fugiu do local e se suicidou 
com um tiro na cabeça. O caso é tratado como 
feminicídio. A mulher havia efetuado regis-
tro contra Manoel no final de 2019, alegando 
que não sabia o motivo do homem estar lhe 
perseguindo.

Foto: Arquivo Pessoal

Vanderley de Brito
Especial para A União

Antônio Silvino  liderou um
grupo de cangaceiros

e por meia década
reinou nas caatingas

Fotos: Divulgação



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020
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 03 de Fevereiro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de Empresa para fornecimento 
de material de limpeza para manutenção das atividades das diversas Secretarias da Prefeitura 
Municipal de Areia -PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Lei Federal nº. 10520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com. 

Areia - PB, 15 de Janeiro de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO DE PRAZO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO N° 00007/2019, PREGÃO PRESEN-
CIAL 00006-2019, PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PBE JOSINALDO PEREIRA DA SILVA, 
CPF nº 265.408.558-93OBJETO: ALTERAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL. FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL: ART 57, II, § 2º DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. SIGNATÁRIOS: João 
Francisco Batista de AlbuquerqueeJosinaldo Pereira da Silva. DATA DA ASSINATURA: 13/01/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo nº 01 ao Contrato 00005/2018 decorrente do PREGÃO 
00001/2018. PARTES: Prefeitura Municipal de Areia/PB e ELMAR – PROCESSAMENTO DE 
DADOS EIRELI – EPP, CNPJ nº 09.164.369/0001-04, OBJETO: Alteração de Valor contratual. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 65, I, b, §§1°; 2º da Lei Federal N° 8.666/93, e suas alterações. 
SIGNATÁRIOS: João Francisco Batista de Albuquerque e ELMAR – PROCESSAMENTO DE DADOS 
EIRELI – EPP. DATA DA ASSINATURA:13/01/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
AVISO DE CANCELAMENTO DO EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00008/2020
A Prefeitura Municipal de Areia/Pb., através de sua Comissão Permanente de Licitação, no uso 

de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, oCANCELAMENTOda 
licitação divulgada através do edital doPREGÃO PRESENCIAL N.º 00008/2020, tendo por objeto: 
Aquisição de Medicamentos destinado a atender as demandas do Hospital Dr. Hercilio Rodrigues, 
Farmácia Básica, Programa Melhor em Casa (SAD) e CAPS - Areia/PB; devido à alteração no 
conteúdo do Edital. Assim sendo, será publicado novo edital oportunamente divulgado através do 
Diário Oficial do Município, DOE, DOU e Jornal de Grande Circulação. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis no seguinte endereço: Rua Epitácio Pessoa, S/N - Centro 
- Areia - PB,. Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com

Areia/Pb., 15 de janeiro de 2020.
Marcos Aurélio Bernardo de Lima

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020
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 04 de Fevereiro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para prestação 
de serviços de locação de banheiros químicos para atender às necessidades da Secretaria de 
Turismo - 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, 15 de Janeiro de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 10001/2019

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 10001/2019, que objetiva: CONS-
TRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: CONSTRUTORA SF EIRELI - R$ 238.306,68.

Alagoa Grande - PB, 10 de Janeiro de 2020
ANDRÉ FERNANDES DA SILVA

Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de 

Preços nº 10001/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alagoa Grande e de convênio: 
02.070 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 02.070.10.303.0918.1781 
- CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DE GINÁSTICA - 4490.51.00.00 - OBRAS E INS-
TALAÇÕES. RECURSOS DOS CONVÊNIOS N.º 17698.7530001/18-001 E 17698.7530001/18/002 
- GOVERNO FEDERAL.. VIGÊNCIA: até 10/05/2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal 
de Saúde de Alagoa Grande e: CT Nº 10002/2020 - 10.01.20 - CONSTRUTORA SF EIRELI - R$ 
238.306,68.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2019

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00043/2019, que objetiva: Aquisições 
Parceladas de Combustíveis, para abastecer a frota de veículos pertencentes e/ou locados a esta 
edilidade; ADJUDICO o seu objeto a: CAVALCANTE E SILVA LTDA - R$ 1.173.840,00.

Arara - PB, 13 de Janeiro de 2020
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2019

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00043/2019, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Combustíveis, para abastecer a frota de veículos pertencentes e/ou locados a esta edilidade; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CAVALCANTE E SILVA 
LTDA - R$ 1.173.840,00.

Arara - PB, 14 de Janeiro de 2020
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2019

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00043/2019, que objetiva: Aquisições 
Parceladas de Combustíveis, para abastecer a frota de veículos pertencentes e/ou locados a esta 
edilidade; ADJUDICO o seu objeto a: CAVALCANTE E SILVA LTDA - R$ 1.173.840,00.

Arara - PB, 13 de Janeiro de 2020
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02.2020.

Tornam público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial do Município e Equipe de Apoio, 
no Auditório Central do Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Alagoinha, à Rua Dr. João Pequeno, 
39 - Centro – Alagoinha – PB, às 13h00min, do dia 28.01.2020, licitação modalidade PREGÃO, na 
forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para contratações de empresas dos ramos perti-
nentes para prestações de serviços Médicos especializados como plantonistas nas especialidades 
de “(GINECOLOGISTA, PEDIATRIA, NEUROLOGISTA, REUMATOLOGISTA, DERMATOLOGISTA, 
PSIQUIATRIA, CARDIOLOGISTA, UROLOGISTA, OTORRINOLARINGOLOGISTA, ORTOPEDISTA 
e realizações de exames de ULTRASSONAGRAFIA), juntos ao Fundo Municipal de Saúde de 
Alagoinha/PB, exercício 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 36/2010. Informações: no horário das 08h00min as 
12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. sites: www.alagoinha.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Alagoinha/PB, 10 de janeiro de 2020.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03.2020.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial do Município e Equipe de Apoio, 
no Auditório do Prédio Sede da Prefeitura Municipal localizado à Rua Dr. João Pequeno, 39, Cen-
tro – Alagoinha, PB, às 08h30min, do dia 29.01.2020, licitação modalidade PREGÃO, na forma 
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, (restrita à participação de Microempresas, Empresas 
de Pequeno Porte e Equiparadas, nos termos da legislação vigente), para aquisições parceladas 
de Medicamentos “REMUME” destinados ao atendimento da população do município, exercício 
2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 36/2010. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, 
no endereço supracitado. sites: www.alagoinha.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Alagoinha/PB, 10 de janeiro de 2020.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01.2020.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial do Município e Equipe de Apoio, no 
Auditório Central do Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Alagoinha, à Rua Dr. João Pequeno, 
39 - Centro – Alagoinha – PB, às 08h30min, do dia 28.01.2020, licitação modalidade PREGÃO, na 
forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para aquisições parceladas de Medicamentos de 
A a Z, através da oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC FARMA, para 
atendimentos à População carente do Município, através do Fundo Municipal de Saúde, exercício 
2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 36/2010. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, 
no endereço supracitado. sites: www.alagoinha.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Alagoinha/PB, 10 de janeiro de 2020.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04.2020.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial do Município e Equipe de Apoio, 
no Auditório do Prédio Sede da Prefeitura Municipal localizado à Rua Dr. João Pequeno, 39, Cen-
tro – Alagoinha, PB, às 13h00min, do dia 29.01.2020, licitação modalidade PREGÃO, na forma 
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, (restrita à participação de Microempresas, Empresas de 
Pequeno Porte e Equiparadas, nos termos da legislação vigente), para aquisições parceladas de 
Medicamentos “RENAME” destinados ao atendimento da população do município, exercício 2020. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 36/2010. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. sites: www.alagoinha.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Alagoinha/PB, 10 de janeiro de 2020.
 RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.2020.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial do Município e Equipe de Apoio, 
na Rua Dr. João Pequeno, 39, Centro – Alagoinha, PB, às 08h30min, do dia 31.01.2020, licitação 
modalidade PREGÃO de forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, (restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparadas, nos termos da legislação vigente), 
para aquisições parceladas de Materiais Odontológicos destinados a atender às necessidades 
assistenciais das Unidades de Saúde e POSTO NOTURNO, exercício 2020. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 36/2010. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min, dos dias úteis, no endereço supracitado. sites: 
www.alagoinha.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Alagoinha/PB, 13 de janeiro de 2020.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06.2020.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial do Município e Equipe de Apoio, 
no Auditório do Prédio Sede da Prefeitura Municipal localizado à Rua Dr. João Pequeno, 39, 
Centro – Alagoinha, PB, às 13h00min, do dia 31.01.2020, licitação modalidade PREGÃO na forma 
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, (restrita à participação de Microempresas, Empresas de 
Pequeno Porte e Equiparadas, nos termos da legislação vigente), para aquisições parceladas de 
Materiais Médicos Hospitalares destinados a atender às necessidades assistenciais das UNIDA-
DES DE SAÚDE, POSTO NOTURNO e SAMU, exercício 2020. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 36/2010. Informações: 
no horário das 08h00min as 12h00min, dos dias úteis, no endereço supracitado. sites: www.ala-
goinha.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Alagoinha/PB, 13 de janeiro de 2020.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2019
O Pregoeiro substituto e equipe de apoio, do Municipal de Aguiar – PB, em cumprimento as 

prerrogativas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, da Lei nº 1.520/2002, Torna 
Público para conhecimento dos interessados que fica considerada como licitação DESERTA a 
licitação em epigrafe, que tem por objeto a aquisição de combustíveis. 

Aguiar - PB, 14 de Janeiro de 2020
José de Arimateia R. de Lacerda

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

O Pregoeiro substituto da Prefeitura Municipal de Aguiar – PB, vem através deste AVISO, tornar 
público para os interessados, o resultado de julgamento de Propostas de Preços e Habilitação do 
Pregão Presencial nº 00010/2019, cujo objeto: Aquisição de combustíveis e lubrificantes, tendo 
como vencedores:

RENATA MONTEIRO DE LACERDA – EPP, CNPJ nº 07.598.119/0001-57.
VALOR GLOBAL R$ 858.500,00 (oitocentos e cinquenta e oito mil e quinhentos reais);
       Aguiar-PB, 14 de Janeiro de 2020

JOSÉ DE ARIMATEIA R. DE LACERDA
 Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de 01 (um) Veículo de Transporte Sanitário (Com Acessibilidade - 1 Ca-
deirante), de conformidade com a PROPOSTA Nº 11594.451000/1190-01 - (Ministério da Saúde). 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2019. DOTAÇÃO: Recurso de Emenda Parla-
mentar 29460005/2019: 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Borborema e: 
CT Nº 00001/2020 - 08.01.20 - MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - R$ 245.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2019, que objetiva: Aquisição de 01 (um) Veículo 
de Transporte Sanitário (Com Acessibilidade - 1 Cadeirante), de conformidade com a PROPOSTA 
Nº 11594.451000/1190-01 - (Ministério da Saúde); HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - R$ 245.000,00.

Borborema - PB, 07 de Janeiro de 2020.
GILENE CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 
Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, às 14h30min HORAS DO DIA 30 DE JANEIRO 
DE 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CONTÍNUOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA 
COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES DE ALTA COMPLEXIDADE E APOIO TÉCNICO 
AO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – TCE/PB, TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E ASSESSORIA E 
CONSULTORIA JURÍDICA ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 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) 3346-1066. 
E-mail: bsantana.prefeitura@gmail.com. Edital: www.barradesantana.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Barra de Santana - PB, 14 de Janeiro de 2020.
EDNA MACEDO DE SOUSA

Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 10:00 horas do dia 31 de Janeiro de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa espe-
cializada em construção civil, para execução dos serviços de reforma e Ampliação de EMEIF Sagrado 
Coração de Jesus, Município de Baía da Traição - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 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, 14 de Janeiro de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 10:00 horas do dia 04 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada em construção civil, para execução dos serviços de reforma e Ampliação de EMEF 
Antônio Azevedo, no município de Baía da Traição - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 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, 14 de Janeiro de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Caturité – PB, TORNA PUBLICO para 

conhecimento dos interessados o resultado do Julgamento da Habilitação, referente à Tomada de 
Preço em epigrafe, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CATURITÉ - PB. .EMPRESAS 
INABILITADAS: NÃO HOUVE. EMPRESAS HABILITADAS: R F – SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES 
CIVIL EIRELI. – CNPJ – 29.878.872/0001-39. Não havendo qualquer manifestação a ser constatada 
em ata, mas sim a renúncia expressa ao direito de interpor recurso, na forma da alínea “a” do inc. I, 
c/c § 6º do art. 109 e inc. III do art.43 da Lei Federal nº 8.666/93, todas as concorrentes assinaram 
termo expresso de desistência de recurso quanto a esta Fase, possibilitando nesta mesma sessão 
ser realizado a análise das propostas de preços dos licitantes habilitados. 

RESULTADO DE PROPOSTAS
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Caturité – PB, TORNA PUBLICO para 

conhecimento dos interessados o resultado do Julgamento das Propostas de Preços, referente à 
Tomada de Preços em epigrafe. PROPOSTAS CLASSIFICADAS E VENCEDORA DO CERTAME: 
R F – SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI. – CNPJ – 29.878.872/0001-39. com valor 
global da proposta de preços de R$ 726.575,95 (setecentos e vinte e seis mil quinhentos e setenta 
e cinco reais e noventa e cinco centavos)., conforme consta nos autos do processo administrativo.

 Caturité – PB, 14 de Janeiro de 2020.
HELDER FRANCISCO NUNES

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 28 
de Janeiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição de Pão Seda para atender 
as necessidades da SEDUC. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.
com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 06 de Janeiro de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 28 de Janeiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo, para atender 
as necessidades da SEDUC. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.
com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 06 de Janeiro de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.003/2020/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 
2.05.003/2020/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: ANTÔNIO DA CUNHA SILVA, com vistas a Contratação de  Locação de 
Imóvel  situado a Rua Deputado Raimundo Asfora, 14 A – Serrotão - São Januario, destinado ao 
funcionamento do CRAS  Mutirão, 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$  15.600,00 (Quinze mil e seiscentos reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação 
Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1018.2123 (Ações dos CRAS). Elemento da Despesa: 
3390.36. Fonte de Recursos: 1311.

Campina Grande, 10 de janeiro de 2020.
EVA GOUVEIA

Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.003/2020/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.003/2020/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E ANTÔNIO DA CUNHA SILVA. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL  SITUADO A RUA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 14 A – SERROTÃO - SÃO JANUA-
RIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS  MUTIRÃO. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO 
DE 2020. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.003/2020/CSL/SEMAS/PMCG, 
ART. 24, X DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1018.2123. 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 1311. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA 
E ANTÔNIO DA CUNHA SILVA. VALOR GLOBAL: R$ 15.600,00 (QUINZE MIL E SEISCENTOS 
REAIS). DATA DE ASSINATURA: 10/01/2020. 

EVA GOUVEIA
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.004/2020/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 
2.05.004/2020/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com 
a pessoa física: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA ARRUDA, com vistas a Contratação de  Locação 
de Imóvel  situado a Rua Jiló Guedes, 39 – Santo Antônio, destinado ao funcionamento da Casa 
dos Conselhos Tutelares, 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$  
66.000,00 (Sessenta e seis mil reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: 
Funcional Programática: 08.243.1029.2126 (Ações dos Conselhos Tutelares). Elemento da Despesa: 
3390.36. Fonte de Recursos: 1001.

Campina Grande, 10 de janeiro de 2020.
EVA GOUVEIA

Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.004/2020/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.004/2020/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E MARIA DE LOURDES OLIVEIRA ARRUDA. OBJETO CONTRATUAL: 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JILÓ GUEDES, 39 – SANTO ANTÔNIO, DESTINADO AO 
FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO 
DE 2020. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.004/2020/CSL/SEMAS/PMCG, 
ART. 24, X LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1029.2126. ELE-
MENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 1001. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E 
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA ARRUDA. VALOR GLOBAL: R$ 66.000,00 (SESSENTA  E SEIS 
MIL REAIS). DATA DE ASSINATURA: 10/01/2020. 

EVA GOUVEIA
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 2.05.0023/2019/SRP/CPL/SEMAS 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 2.05.0023/2019/

SRP/CPL/SEMAS OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDA-
DES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO 
EXERCÍCIO 2020. FUNDAMENTO LEGAL: BASE LEGAL: LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, 
LEI 10.520/2002 E DECRETO  7892/2013  FORNECEDOR: - FRUTAS NORDESTE COMERCIO 
E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.CNPJ: 07.272.309/0001-80 ITEM(S): 3 - 9 - 16 - 21 - 27 - 31 
- 32 - 36.VALOR: R$ 16.531,50.GENICLEA DA SILVA LIMA.CNPJ: 17.533.557/0001-90.ITEM(S): 
1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 28 - 29 - 30 
- 33 - 34 - 35 - 37 - 38 - 39 - 40.VALOR: R$ 153.883,00.VALOR GLOBAL: 170.414,05 R$ PRAZO: 
12(DOZE)MESES CONTADOS DA SUA ASSINATURA. CONTRATANTE: EVA ELIANA RAMOS 
GOUVEIA FORNECEDOR: FRUTAS NORDESTE COMERCIO E HORTIFRUTIGRANJEIROS 
LTDA; GENICLEA DA SILVA LIMA; DATA DA ASSINATURA: 07/01/2020.

EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA
Secretaria Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 002/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2020

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

através daPREGOEIRA OFICIAL,torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará 
às 09:00 horas do dia 27 de janeiro de 2020, através do Portal de Compras do Governo Federal: 
www.comprasgovernamentais.gov.br - Comprasnet, Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO (SRP) tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, tendo por objeto oREGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, SHORTS E CALÇADOS DO TIPO TÊNIS ESCOLAR PARA COM-
POR O UNIFORME DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, 
ESTADO DA PARAÍBA,. O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados na 
Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande – PB, no horário 
comercial ou através do e-mail cplpmcg@campinagrande.gov.br, no portal da transparência da 
Prefeitura Municipal de Campina Grande (http://transparencia.campinagrande.pb.gov.br/licitacoes/); 
no portal do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/
main.jsf)  e no Comprasnet.

Campina Grande, 09 de janeiro de 2020.
CALINE SINARA DA COSTA GUIMARÃES

Pregoeira Oficial

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

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de Combustível para os 

veículos da frota da STTP. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00032/2019. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010  - Superintendencia de Transito e 
TrasnportesPublicos.15.451.1025.2091 - Ações de Melhoria no Sistema de Trânsito04.122.2001.2092 
– Ações Administrativas da STTP3390.30.99 - Material de ConsumoVIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes 
Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00001/2020 - 10.01.20 - Marcia Moura Ramadam(Psto de 
combustível São Marcos Ltda) - R$ 447.514,00.

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

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2019

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00033/2019, que objetiva: Contratação de 
empresas para fornecimento de forma parcelada de aquisição de material de limpeza; HOMOLO-
GO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Cirurgica Oliveira Produtos Cirugicos 
Ltda - R$ 14.768,00; GENICLEA DA SILVA LIMA - R$ 2.863,40; HIGH TEC - AERLISON CABRAL 
DE LIMA - R$ 16.077,30; J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - R$ 18.965,70; 
NEVAS COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES- NEVALTO DE SOUZA PEREIRA - R$ 5.464,50; Paraiba 
Comando Comercio e Serv. em Geral Eirelli - R$ 12.844,00; Suprimais Comercio e Serviços de 
Informatica - R$ 3.893,70; XAND’S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - R$ 7.892,00.

Campina Grande - PB, 14 de Janeiro de 2020
FELIX ARAUJO NETO

Diretor Superintendente

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: Nº0033/2019 TIPO: MAIOR PERCENTUAL DE 
DESCONTO ITEM MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº.0033/2019 OBJETO: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE LIMPEZA CNPJ: 13.131.876/0001-19. ITEM(S): 2 - 28 - 34 - 36 - 41 - 42 - 43 - 45 - 
55 - 58 - 62 - 63 - 72.VALOR: R$ 14.768,00.GENICLEA DA SILVA LIMA.CNPJ: 17.533.557/0001-90.
ITEM(S): 4 - 6 - 25 - 26 - 30 - 35 - 37 - 59.VALOR: R$ 2.863,40. HIGH TEC - AERLISON CABRAL 
DE LIMA.CNPJ: 16.417.577/0001-33.ITEM(S): 16 - 20 - 21 - 22 - 27 - 29 - 46 - 50 - 57 - 66 - 69 - 70 
- 71 - 76.VALOR: R$ 16.077,30.J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA.CNPJ: 
21.318.384/0001-65.ITEM(S): 7 - 8 - 14 - 31 - 32 - 33 - 39 - 47 - 53 - 56 - 65 - 73 - 77.VALOR: R$ 
18.965,70.NEVAS COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES- NEVALTO DE SOUZA PEREIRA.CNPJ: 
21.187.875/0001-14.ITEM(S): 3 - 9 - 10 - 15 - 38 - 51 - 61 - 64 - 68 - 75 - 78.VALOR: R$ 5.464,50. 
PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERV. EM GERAL EIRELLI.CNPJ: 19.594.219/0001-94.
ITEM(S): 1 - 60 - 67 - 79.VALOR: R$ 12.844,00. SUPRIMAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE IN-
FORMATICA.CNPJ: 09.004.901/0001-26.ITEM(S): 11 - 12 - 18 - 23 - 24 - 44 - 48 - 49 - 54.VALOR: 
R$ 3.893,70. XAND’S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.CNPJ: 04.949.494/0001-06.ITEM(S): 
5 - 13 - 17 - 19 - 40 - 52 - 74.VALOR: R$ 7.892,00.00.VALIDADE 12(DOZE)MESES CONTADOS 
DA SUA ASSINATURA, CONTRATANTE: FELIX ARAUJO NETO FORNECEDOR: Cirurgica Oliveira 
Produtos Cirugicos Ltda.; GENICLEA DA SILVA LIMA; HIGH TEC - AERLISON CABRAL DE LIMA; 
J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA; NEVAS COMÉRCIO & REPRESENTA-
ÇÕES- NEVALTO DE SOUZA PEREIRA; Paraiba Comando Comercio e Serv. em Geral Eirelli; 
Suprimais Comercio e Serviços de Informatica; DATA 14/01/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E ÓLEO DIESEL S 10, PARA 

ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 25026/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Campina Grande: 08 243 1018 2114/1311; 08 243 1017 2115/1311;08 244 1017 
2116/1311; 08 243 1017 2117/1001;08 244 1017 2118/1311;08 244 1017 2121/1001;08 244 1018 
2123/1311; 08 244 1029 2125/1001; 08 244 1018 2127/1311; 04 122 2001 2128/1001; 08 243 1018 
2129/1311 ELEMENTO 3390.30. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Assistência Social de Campina Grande e: CT Nº 25005/2020 
- 10.01.20 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS LTDA - R$ 252.854,40.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DI-

VERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCO 
2020. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 25023/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Campina Grande: 08 243 1018 2114/1311;08 243 1017 2115/1311; 08 244 1017 
2116/1311 08 244 1017 2118/1001/1311; 08 244 1018 2120/1001; 08 244 1017 2121/1001 ;08 
244 1018 2123/1001/1311; 08 244 1018 2127/1311 ELEMENTO: 3390.30 ELEMENTO: 3390.30. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal 
de Assistência Social de Campina Grande e: CT Nº 25006/2020 - 10.01.20 - FRUTAS NORDESTE 
COMÉRCIO E HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - R$ 16.531,50; CT Nº 25007/2020 - 10.01.20 - 
GENICLEA DA SILVA LIMA - R$ 153.883,00.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE Nº 00006/2019 PARTES: STTP 

/ VINICIUS JOSÉ CARNEIRO BARRETO. OBJETO DO ADITIVO: ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
DE VALOR E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 
2020, MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, ORIUNDAS DA INEXIGIBILIDADE 
00001/2019/STTP, COM FULCRO NO ART 57, INCISO II, § 1º E § 2º C/C ART 65, INCISO I ALÍNEA 
B, § 1º DA LEI 8666/93. ASSINAM: FELIX ARAUJO NETO / VINICIUS JOSÉ CARNEIRO BARRETO. 
ASSINATURA: 15/01/2020. FELIX ARAUJO NETO/ Superintendente - STTP

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25027/2019

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 25027/2019, que objetiva: AQUISIÇÃO DE RECARGA 
DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: REVENDEDORA 
DE GÁS DO BRASIL LTDA - R$ 59.450,00.

Campina Grande - PB, 14 de Janeiro de 2020
EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA

Secretária

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

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE Nº 00008/2019 PARTES: STTP / 

VINCI OLIVEIRA FIGUEIREDO. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRA-
TUAL ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2020, MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERA-
DAS, ORIUNDAS DA INEXIGIBILIDADE 00002/2019/STTP, COM FULCRO NO ART 57, INCISO 
II, § 1º E § 2º DA LEI 8666/93. ASSINAM: FELIX ARAUJO NETO / VINCI OLIVEIRA FIGUEIREDO. 
ASSINATURA: 15/01/2020. FELIX ARAUJO NETO/ Superintendente - STTP

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

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE Nº 00021/2019 PARTES: STTP 

/ ITALO CESAR MARIZ GALVÃO. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 
CONTRATUAL ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2020, MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS 
INALTERADAS, ORIUNDAS DA INEXIGIBILIDADE 00007/2019/STTP, COM FULCRO NO ART 57, 
INCISO II, § 1º E § 2º DA LEI 8666/93. ASSINAM: FELIX ARAUJO NETO / ITALO CESAR MARIZ. 
ASSINATURA: 15/01/2020. FELIX ARAUJO NETO/ Superintendente - STTP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 159/2019
AVISO DE LICITAÇÃO – UASG 981981

A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMPINA GRANDE, através doPREGOEIRO OFICIAL,torna público, para conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas do dia 28 de janeiro de 2020, através do Portal de Compras 
do Governo Federal: www.comprasgovernamentais.gov.br - Comprasnet, Licitação na Modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICOtipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, tendo por objeto é A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEDRAS BRITADA E RACHÃO PARA 
ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.O Edital e demais informações estarão 
à disposição dos interessados na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de 
Campina Grande – PB, no horário comercial ou através do e-mail cplpmcg@campinagrande.gov.
br, no portal da transparência da Prefeitura Municipal de Campina Grande (http://transparencia.
campinagrande.pb.gov.br/licitacoes/); no portal do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (https://
tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf)  e no Comprasnet.

Campina Grande, 09 de janeiro de 2020.
LUCAS DE OLIVEIRA MEIRA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 158/2019
AVISO DE LICITAÇÃO – UASG 981981

A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMPINA GRANDE, através daPREGOEIRA OFICIAL,torna público, para conhecimento dos 
interessados, que realizará às 14:00 horas do dia 28 de janeiro de 2020, através do Portal de 
Compras do Governo Federal: www.comprasgovernamentais.gov.br - Comprasnet, Licitação na 
Modalidade PREGÃO ELETRÔNICOtipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, tendo por objeto é A CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, 
PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMPIA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.O Edital e demais informações estarão 
à disposição dos interessados na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de 
Campina Grande – PB, no horário comercial ou através do e-mail cplpmcg@campinagrande.gov.
br, no portal da transparência da Prefeitura Municipal de Campina Grande (http://transparencia.
campinagrande.pb.gov.br/licitacoes/); no portal do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (https://
tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf)  e no Comprasnet.

Campina Grande, 13 de janeiro de 2020.
CALINE SINARA DA COSTA GUIMARÃES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 157/2019
AVISO DE LICITAÇÃO – UASG 981981

A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMPINA GRANDE, através doPREGOEIRO OFICIAL,torna público, para conhecimento 
dos interessados, que realizará às 08:30 horas do dia 29 de janeiro de 2020, através do Portal 
de Compras do Governo Federal: www.comprasgovernamentais.gov.br - Comprasnet, Licitação 
na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICOtipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, tendo por objeto é A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA 
OS TRABALHADORES (MATUTO LIMPEZA, DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2020), PARA 
ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.O Edital e demais informações estarão 
à disposição dos interessados na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de 
Campina Grande – PB, no horário comercial ou através do e-mail cplpmcg@campinagrande.gov.
br, no portal da transparência da Prefeitura Municipal de Campina Grande (http://transparencia.
campinagrande.pb.gov.br/licitacoes/); no portal do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (https://
tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf)  e no Comprasnet.

Campina Grande, 14 de janeiro de 2020.
LUCAS DE OLIVEIRA MEIRA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

 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 AGRICULTURA 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. Os interessados deverão apresentar envelope contendo 
a documentação e respectiva propositura até as 08:00 horas do dia 07 de Fevereiro de 2020, na 
sala da referida comissão, sediada na Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - 
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 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3306-1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. 

Coxixola - PB, 14 de Janeiro de 2020
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 14:00 horas do dia 27 de Janeiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE 
E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: damiaoprefeitura@gmail.com

Damião - PB,  14 de Janeiro de 2019
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 08:00 horas do dia 28 de Janeiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de material para 
composição do kit escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino deste Município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. Edital: www.
pmdonaines.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br

Dona Ines - PB, 14 de Janeiro de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 09:30 horas do dia 28 de Janeiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por lote, para: Aquisição parcelada 
de peças automotivas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771058. Telefone: (083) 33771058. E-mail: 
licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 14 de Janeiro  de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Locação de caminhão munk e caminhão de sucção a vacuo (limpa fossa) para atender 

as necessidades da Secretarias de Obras, Urbanismo e Transportes deste Municipio. FUNDA-
MENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00002/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade 
a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança 
e: CT Nº 00192/2019 - Vls Locações e Serviços Eireli - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 7 
meses. ASSINATURA: 27.12.19

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h10min, do dia 28 de janeiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de veícu-
los para condução de alunos. 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 MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

NOTIFICAÇÃO
Conforme art. 49 da Lei 8666/93, a autoridade competente para aprovação do procedimento 

licitatório , poderá, REVOGAR, a licitação por razões de interesse público e decorrente de fato 
superveniente. Desta feita, conforme parecer da assessoria jurídica deste município, o secretário 
de saúde, autoridade competente para prática do ato revogatório, do pregão presencial 00083/2019, 
já que o órgão realizador do certame , é o Fundo Municipal de Saúde, vem NOTIFICAR empresa 
MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA, vencedora do certame respectivo, no prazo de 
5 (cinco) dias, para apresentar as justificativas que entender necessárias para a defesa dos seus 
direitos, de modo que poderá, se assim lhe interessar, interpor recurso administrativo nos termos 
do art. 109, I, alínea “c” da Lei 8666/93.

Segue em anexo o Parecer Jurídico que fundamenta possibilidade jurídica de Revogação do 
Pregão Presencial 00083/2019.

Guarabira, 03 de Janeiro de 2020.
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro substituto e equipe de apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00001/2020, do tipo menor preço por item, objetivando a aquisição de combus-
tíveis, para todas as secretarias, cuja abertura será no dia 27.01.2020, às 08:30 horas, na sala de 
licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB. O 
edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, 
no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 13 de Janeiro de 2020.
 Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro substituto e equipe de apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00002/2020, do tipo menor preço por item, objetivando a aquisição de combustíveis 
em trânsito, para todas as secretarias, cuja abertura será no dia 27.01.2020, às 10:00 horas, na sala 
de licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB. 
O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 13 de Janeiro de 2019.
 Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Substituto e sua equipe de apoio, 

torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020, do tipo menor preço por item, para aquisição de veículo 0Km 
adaptado para ambulância de simples remoção destinado a secretaria municipal de Saúde, cuja 
abertura será no dia 27.01.2020 às 11:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua 
Prefeito Antonio Ramalho Diniz, 26, Centro – Ibiara - PB. O edital e demais informações encontram-
-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, 
contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035 ou pelo www.ibiara.pb.gov.br.

Ibiara-PB, 13 de Janeiro de 2020.
Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro substituto e equipe de apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00004/2020, do tipo menor preço por item, objetivando a aquisição de gêneros 
alimentícios, cuja abertura será no dia 27.01.2020, às 13:00 horas, na sala de licitações deste 
órgão, situado a Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB. O edital e demais 
informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário 
das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 14 de Janeiro de 2020.
 Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro substituto e equipe de apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00005/2020, do tipo menor preço por item, objetivando a aquisição de material 
de limpeza, cuja abertura será no dia 27.01.2020, às 15:00 horas, na sala de licitações deste 
órgão, situado a Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB. O edital e demais 
informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário 
das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 14 de Janeiro de 2020.
Pregoeiro Substituto

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 13:00 horas do dia 28 de Janeiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Medi-
camentos Padronizados, em atendimento as demandas operacionais deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº. 004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (083) 3398-1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 13 de Janeiro de 2020
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 30 de Janeiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de MEDICAMEN-
TOS PSICOTRÓPICOS para Secretária Municipal de Saúde deste Município, mediante solicitação 
e entrega parcelada, em atendimento as demandas operacionais do Município. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 004/2006. 
Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3398-1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 13 de Janeiro de 2020
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 13:00 horas do dia 30 de Janeiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento MATERIAL ME-
DICO HOSPITALAR para o Município, mediante solicitação e entrega parcelada, em atendimento 
as demandas operacionais deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 004/2006. Informações: no horário das 
08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398-1020. E-mail: 
licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 13 de Janeiro de 2020
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. º 09004/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2019/069278
CHAVE Nº 800825
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOCHILAS EM ATEN-

DIMENTO ÀS NECESSIDADES 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 16/01/2020, às 10h00. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
27/01/2020, às 09h30. A cópia do Edital pode ser adquirida pelos seguintes sites: www.licitacoes-e.
com.br e http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 15 de janeiro de 2019.

João Pessoa, 15 de janeiro de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33007/2019

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro Oficial da Secretaria de Planeja-
mento, constituído através do Decreto n.º 9.308/2019, torna público que fará realizar a licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico Nº 33007/2019, por meio da utilização de recursos de tecnologia 
da informação – INTERNET, do TIPO MENOR PREÇO, com Recursos Próprio, a ser realizada no 
dia 27/01/2020, às 09:00 horas (horário de Brasília), tendo como objeto é a CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO PAISAGÍSTICO 
DA AVENIDA EPÍTÁCIO PESSOA, EM JOÃO PESSOA. A cópia do Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados no portal da transparência, através do portal transparência da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa ou, em último caso, na sede da SEPLAN, na Rua Diógenes Chianca, 
1.777, Prédio Anexo 4º andar, Água Fria, João Pessoa - PB, no horário das 08:00 às 17:00h, 
podendo ser adquirida mediante a entrega de 1(um) DVD ou Pen drive. Qualquer informação será 
prestada no local e horário acima citado.

João Pessoa, 14 de janeiro de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 33004/2019

HOMOLOGO a licitação na modalidade Concorrência Pública nº 33004/2019, destinada a 
contratação de empresa especializada para reforma das Praças Jornalista Jose Leal, José Ferreira 
da Silva, Antonio Gomes de Souza em Pessoa em João Pessoa, e com base no Relatório final 
da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, ADJUDICO seu objeto para as empresas LOTE 
01 - OLIVEIRA LOC. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME R$ 73.189,23 (setenta e três mil 
cento e oitenta e nove reais e vinte e três centavos); LOTE 02 - OLIVEIRA LOC. SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA-ME R$ 113.623,20 (cento e treze mil seiscentos e vinte e três reais e vinte 
centavos) - LOTE 03 - NV CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 277.621,90 (duzentos e setenta e sete mil 
seiscentos e vinte e hum reais e noventa centavos). LOTE 04 - FRACASSADO, estando compatível 
com os preços referenciais integrantes do processo licitatório.

João Pessoa, 10 de janeiro de 2020.
Daniella Almeida Bandeira de Miranda Pereira

Secretária de Planejamento

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna   público   que   requereu a  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, LI-

CENÇA PRÉVIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA JOSEFA ANDRADE DE SOUZA, 
localizada no Bairro Mangabeira, no Município de  João Pessoa - PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56, torna   

público   que   requereu a  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, LICENÇA PRÉVIA 
PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA HELVÉCIO PAIVA DE AZEVEDO, localizada no 
Bairro Mangabeira, no Município de  João Pessoa - PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56, torna   

público   que   requereu a  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, LICENÇA PRÉVIA 
PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA COMERCIANTE JOSÉ CÂNDIDO DOS SANTOS, 
localizada no Bairro Mangabeira, no Município de  João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO RECURSO ADMINISTRATIVO
FASE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33015/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REFORMA DO CENTRO 

DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC.
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, 

constituída através do Decreto nº 9.308/2019, comunica aos interessados, que o recurso interposto 
pela Empresa: NV CONSTRUÇÕES EIRELI, por meio do Processo Administrativo nº 2019/136791, 
de 04/12/2019, foi recebido, tendo a Secretária de Planejamento do Município de João Pessoa 
NEGADO PROVIMENTO ao recurso, mantendo INALTERADO o resultado final do julgamento de 
habilitação em relação à recorrente e as demais licitantes publicado no DOE, JORNAL A UNIÃO 
E DOU edição dia 29/11/19.  

João Pessoa, 13 de janeiro de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidenteda Comissão Especial de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO RECURSO ADMINISTRATIVO
FASE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33017/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 

RIVALDO CORREIA – FASE II EM JOÃO PESSOA.
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, 

constituída através do Decreto nº 9.308/2019, comunica aos interessados, que o recurso interposto 
pela Empresa: NV CONSTRUÇÕES EIRELI, por meio do Processo Administrativo nº 2019/144873, 
de 18/12/2019, foi recebido, tendo a Secretária de Planejamento do Município de João Pessoa 
NEGADO PROVIMENTO ao recurso, mantendo INALTERADO o resultado final do julgamento de 
habilitação em relação à recorrente e as demais licitantes publicado no DOE, JORNAL A UNIÃO 
E DOU edição dia 17/12/19.  

João Pessoa, 13 de janeiro de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidenteda Comissão Especial de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SEINFRA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07001/2019
PARTES:
CONTRATANTE:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA
CONTRATADA: CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS QUEIROGA LTDA.
OBJETO: REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O BANCO DO BRASIL, 

SITUADO NO MERCADO PÚBLICO DE MANGABEIRA, EM JOÃO PESSOA.
PRAZO EXECUÇÃO: 150 (cento e cinqüenta) dias
PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 180 (cento e oitenta) dias
LICITAÇÃO: Concorrência n.º 33013/2019.
VALOR: R$ 496.745,04 (Quatrocentos e noventa e seis mil setecentos e quarenta e cinco reais 

e quatro centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
SEINFRA:
Classificação Funcional: 11.107.15.452.5099.1620 - Mercados Públicos.
Natureza da despesa: 449051 - Obras e instalações.
Fonte de Recursos: 1001 - Recursos Ordinários.
Integrante PPA 2018/2021.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como o artigo 37 da Consti-

tuição Federal.
João Pessoa 13 de janeiro de 2020.

SACHENKA BANDEIRA DA HORA
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRATANTE
JOSÉ ODIVALDO QUEIROGA DE SOUSA

CONSTRUÇÕES, COM. E EMPREEND. QUEIROGA LTDA
CPF Nº 424.407.934-34

CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2019

Tomada de Preços Nº 003/2019. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratante: DB 
Construções e Serviço Eireli, que a partir de 03/09/2019 passou a ser Construtora Triunfo Eireli, 
CNPJ: 18. 578.731/0001-84. Objeto: Prestar serviços de engenharia na pavimentação de rua(s) /
via(s) do Município de Livramento/PB. Valor total: R$ 222.717,78. Vigência: Será de 03 (Três) meses. 
Fonte de recurso: Previstos no orçamento vigente (Convênio Ministério das Cidades, Nº Siconv: 
869359, Nº Operação: 1054713-36-Caixa), e recursos próprios (111) do município (Ordinários). 
Dotação: QDD/2020. Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e a Sra. Josefa Ana Gonçalo 
Amaro, CPF Nº 123.510.274-26 (Proprietária). 

Livramento/PB, 13 de janeiro de 2020.
Carmelita Estevão Ventura Sousa

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2020

Tomada de Preços Nº 005/2019. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratante: Su-
zana Azevedo Meira-ME, CNPJ: 10.588.767/0001-37. Objeto: Prestar serviços de engenharia na 
conclusão da reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde José Anchieta Vilar do Município 
de Livramento/PB, conforme planilhas de custo. Valor total: R$ 420.056,21. Vigência: Será de 04 
(Quatro) meses. Fonte de recurso: Custeios, Emendas Parlamentares, Recursos Próprios, Fus 
(Ordinários). Dotação: QDD/2020. Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e a Sra. Suzana 
Azevedo Meira, CPF Nº 022.871.934-80 (Proprietária). 

Livramento/PB, 13 de janeiro de 2020.
Carmelita Estevão Ventura Sousa

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 08:00 horas do dia 31 de 
Janeiro de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação 
de empresa para realização dos serviços de Ampliação da Praça de Eventos - Espaço Cultural, 
no Municipio de Marizopolis/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35441050. E-mail: licitacaomz@
gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Marizopolis - PB, 14 de Janeiro de 2020
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Presidente da Comissão

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
AVISO DE RATIFICAÇÃO 

 RATIFICO, nos termos do art. 25, inciso III, c/c o “caput” do art. 26, ambos da Lei Federal nº 
8.666/93, a INEXIGIBILIDADE DE nº 00001/2020, para a contratação do escritório de advocacia 
BARRETO MELO - CNPJ nº 23.495.108/0001-06, para contratação dos serviços de advocacia 
junto ao fundo Municipal de Saúde, consultoria jurídica junto aos órgão de controle, bem como 
consultoria e assessoria jurídica junto a comissão permanente de licitação de Pedra Branca-PB, 
no valor global de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), conforme constar do respectivo contrato 
de prestação de serviços.

Pedra Branca-PB, 10 de Janeiro de 2020.
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00001/2020, - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento. 

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa BARRETO MELO - CNPJ nº 
23.495.108/0001-06, com o valor global de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), para contratação 
dos serviços de advocacia junto ao fundo Municipal de Saúde, consultoria jurídica junto aos órgão 
de controle, bem como consultoria e assessoria jurídica junto a comissão permanente de licitação 
de Pedra Branca-PB.

Pedra Branca-PB, 10 de Janeiro de 2020.
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato Prestação de Serviços jurídicos de acordo com o processo Inexigi-

bilidade nº 0001/2020. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Pedra Branca
CONTRATADA:  BARRETO MELO - CNPJ nº 23.495.108/0001-06
OBJETO: contratação dos serviços de advocacia junto ao fundo Municipal de Saúde, consultoria 

jurídica junto aos órgão de controle, bem como consultoria e assessoria jurídica junto a comissão 
permanente de licitação de Pedra Branca-PB

VALOR GLOBAL R$: 36.000,00 (trinta e seis mil reais)
Pedra Branca-PB, 13 de janeiro de 2020.

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 0004/2020
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00004/2020, por 

menor preços unitário, com objeto, Aquisição parcelada de carnes bovina, frango e seus derivados 
destinados a merenda escolar e demais atividades dos programas e secretarias do município. 
Abertura dia 27/01/2020 às 11:00 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. 
O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br.

Pedra Branca - PB, 13 de Janeiro de 2020
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro 

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 0006/2020
A Prefeitura Municipal de Piancó, torna público por intermédio do seu Pregoeiro e equipe de apoio, 

licitação na modalidade Pregão Presencial 0006/2020, às 08:30 horas do dia 28 de Janeiro de 2020, 
para o objeto: aquisição material de limpeza. O edital está disponível em: www.pianco.pb.gov.br.

Piancó-PB, 14 de Janeiro de 2020
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro Oficial

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 15 de janeiro de 2020  27
Publicidade



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba -  QUARTA-FEIRA, 15 de janeiro de 2020      28
Publicidade

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 0007/2020
A Prefeitura Municipal de Piancó, torna público por intermédio do seu Pregoeiro e equipe de 

apoio, licitação na modalidade Pregão Presencial 0007/2020, às 14:00 horas do dia 28 de Janeiro 
de 2020, para o objeto: aquisição material médico hospitalar. O edital está disponível em: www.
pianco.pb.gov.br.

Piancó-PB, 14 de Janeiro de 2020
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 0008/2020
A Prefeitura Municipal de Piancó, torna público por intermédio do seu Pregoeiro e equipe de 

apoio, licitação na modalidade Pregão Presencial 0008/2020, às 08:30 horas do dia 29 de Janeiro 
de 2020, para o objeto: aquisição medicamentos destinados a farmácia básica do município de 
Piancó-PB. O edital está disponível em: www.pianco.pb.gov.br.

Piancó-PB, 14 de Janeiro de 2020
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA

 RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00001/2020, que objetiva: Registro de Preços para a eventual aquisição de veículos acessíveis de 
transporte escolar diário de estudantes, denominado Ônibus Rural Escolar (ORE 3) em atendimento 
às entidades educacionais das redes públicas de ensino do Município de Poço de José de Moura 
- PB; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA 
E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$ 247.950,00.

Poço de José de Moura - PB, 14 de Janeiro de 2020
AURILEIDE EGIDIO DE MOURA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00004/2020, para o dia 27 
de Janeiro de 2020 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Frei Damião, 

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

 
COMUNICADO

 CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CABO TELECOM, empresa sediada 
na Rua Senador José Ferreira de Souza, nº 1916, Candelária, Natal/RN, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 02.952.192/0001-61, devidamente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações 
(ANATEL) para provimento de Serviço de Acesso Condicionado (SeAC), conforme Ato nº. 4.148, 
de 19.07.2012, publicado no DOU em 27.07.2012, e filial localizada na Rua Virgínia Maria de Oli-
veira, nº. 131, Água Fria, João Pessoa/PB, CEP: 58053-006, (CNPJ nº 02.952.192/0008-38), em 
cumprimento às obrigações previstas na  Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011 e na Resolução 
n°.581 - ANATEL, de 26 de março de 2012, bem como em atendimento ao disposto no art. 28, 
e parágrafos, da Resolução n°. 488 - ANATEL, de 03 de dezembro de 2007, vem comunicar aos 
Assinantes/Clientes que, a partir de 15 de fevereiro de 2020, o canal Zoomoo, veiculado atualmente 
por esta Prestadora na grade de programação do Plano HD Super, terá  sua transmissão descon-
tinuada, por deliberação da própria empresa responsável pela programação do referido canal. A 
CABO TELECOM noticia, ainda, que, em substituição, passará a carregar, na grade de canais do 
Plano HD Super, o novo canal Rá-Tim-Bum.

A grade de canais de programação com a mudança estará disponível na sede da CABO 
TELECOM, Rua Senador José Ferreira de Souza, nº 1916, Candelária, Natal/RN e no sitio www.
cabotelecom.com.br. Informações adicionais poderão ser obtidas através da Central de Atendimento 
10600 e (84) 2010-2010.

332 - Centro - Poço de José de Moura - PB. Informações: no horário das 08:00 as 11:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 35641109. 

Poço de José de Moura - PB, 14 de Janeiro de 2020
TALITHA RAQUEL ESTRELA MARTINS BATISTA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVI-
ÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS, 2ª ETAPA, DE ACORDO COM O CONTRATO 
DE REPASSE Nº 1054.660-07/2018, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO 
DANTAS COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES ATRAVÉS DO PROGRAMA PLANEJAMENTO 
URBANO. LICITANTE HABILITADO: INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI 
ME. . LICITANTE INABILITADO: ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 22/01/2020, às 10:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Odilon Francisco de Oliveira, 81 - Centro - Poço Dantas - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3562-1023. E-mail: cplpmpd@gmail.com. 

Poço Dantas - PB, 14 de Janeiro de 2020
JONAS IZIDRO DA SILVA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua Odilon Francisco de Oliveira, 81 - Centro - Poço Dantas - PB, às 09:00 horas do dia 03 de 
Fevereiro de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contrata-
ção de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação das estradas vicinais 
do Município de Poço Dantas em conformidade com contrato de repasse MAPA N° 862297/2017. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alte-
rações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3562-1023. E-mail: cplpmpd@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; 
www.pocodantas.pb.gov.br. 

Poço Dantas - PB, 14 de Janeiro de 2020
JONAS IZIDRO DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPALDE PILÕEZINHOS/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação do Cantor “DORGIVAL DANTAS”, para se apresentar em praça pública 
por ocasião dos Festejos de São Sebastião no dia 17/01/2020 no município de Pilõezinhos/PB. 
LOCAL: Praça Pública, Pilõezinhos/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00003/2020. DOTAÇÃO: Dotação consignada no orçamento vigente 2020 - 3.3.90.39.01 - Outros 
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PILÕEZINHOS e TOME XOTE EDITORA DE MÚSICA EIRELI – CT Nº 00008/2020 – 09.01.2020 
- R$ 70.000,00 – Setenta Mil Reais.

MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – INEXIG. Nº IN00003/2020

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2020, 
que objetiva: Contratação do Cantor “DORGIVAL DANTAS”, para se apresentar em praça pública 
por ocasião dos Festejos de São Sebastião no dia 17/01/2020 no município de Pilõezinhos/PB; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: TOME XOTE EDITORA 
DE MÚSICA EIRELI – CNPJ: 13.091.140/0001-64 - R$ 70.000,00 – Setenta Mil Reais.

Pilõezinhos - PB, 09 de Janeiro de 2020
MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – INEXIG. Nº IN00001/2020

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 
IN00001/2020, que objetiva: Contratação da Banda “SAMYA MAIA”, para se apresentar em praça 
pública por ocasião dos Festejos de São Sebastião no dia 19/01/2020 no município de Pilõezinhos/
PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FORRÓ DA RESENHA 
SHOWS E EVENTOS LTDA – CNPJ: 26.551.493/0001-41 - R$ 27.000,00 – Vinte e Sete Mil Reais.

Pilõezinhos - PB, 06 de Janeiro de 2020
MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPALDE PILÕEZINHOS/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação da Banda “SAMYA MAIA”, para se apresentar em praça pública por ocasião 
dos Festejos de São Sebastião no dia 19/01/2020 no município de Pilõezinhos/PB. LOCAL: Praça 
Pública, Pilõezinhos/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2020. 
DOTAÇÃO: Dotação consignada no orçamento vigente 2020 - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZI-
NHOS e FORRÓ DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA – CT Nº 00006/2020 – 06.01.2020 - R$ 
27.000,00 – Vinte e Sete Mil Reais.

MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPALDE PILÕEZINHOS/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação do Cantor “HENRY FREITAS”, para se apresentar em praça pública 
por ocasião dos Festejos de São Sebastião no dia 18/01/2020 no município de Pilõezinhos/PB. 
LOCAL: Praça Pública, Pilõezinhos/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00002/2020. DOTAÇÃO: Dotação consignada no orçamento vigente 2020 - 3.3.90.39.01 - Outros 
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PILÕEZINHOS e HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA – CT Nº 00007/2020 – 
09.01.2020 - R$ 25.000,00 – Vinte e Cinco Mil Reais.

MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – INEXIG. Nº IN00002/2020

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2020, 
que objetiva: Contratação do Cantor “HENRY FREITAS”, para se apresentar em praça pública 
por ocasião dos Festejos de São Sebastião no dia 18/01/2020 no município de Pilõezinhos/PB; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: HENRY FREITAS PRODU-
ÇÕES ARTÍSTICAS LTDA – CNPJ: 30.807.771/0001-56 - R$ 25.000,00 – Vinte e Cinco Mil Reais.

Pilõezinhos - PB, 09 de Janeiro de 2020
MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2019

A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00010/2019, 
para o dia 06 de Fevereiro de 2020 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua 
Coronel Demostenes Barbosa, 314 - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3641-1019. E-mail: 
riachodesantoantonio.prefeitura@hotmail.com. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 14 de Janeiro de 2020
HILDA LUCIA BARBOSA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 003/2020
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 29 de 

janeiro de 2020 às 08h50, 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 mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço. Objeto: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de exames especializados do tipo Ultrassonografia Doppler, com o 
objetivo de atender pacientes da rede municipal de saúde do Município de Sousa/PB, 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, 14 de janeiro de 2020.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial SRP nº 002/2020
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 28 de 

janeiro de 2020 às 09h00, na sala do Setor de Licitação da Prefeitura de Sousa, situada à Rua Co-
ronel 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 materiais de consumo e 
equipamentos de uso permanente, com o objetivo de atender as necessidades da unidade móvel 
de castração (castra móvel) pertencente à Secretaria de Saúde 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.Trans-
parência, 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, 14 de janeiro de 2020.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO: PRAZO ENTREGA MERCADORIASOB PENA RESCISÃO CONTRATUAL

Pregão Presencial nº 51/2019
Convoca-se a empresa: L. C. MAGALHÃES COMERCIO, SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO, ASSES-

SORIA E LOGISTICA EIRELI-ME, CNPJ 26.369.568/0001-78, para entrega de mercadoria (material 
de limpeza) já solicitada, no prazo de 05(cinco) dias úteis, a contar desta publicação, sob pena de 
rescisão contratual e abertura procedimento de penalidade. Passado o prazo acima, não atendendo 
a empresa esta convocação, ocorrerá rescisão unilateral do contrato e abertura de procedimento 
de penalidade. O processo está a disposição dos interessados nos dias úteis, das 08:00 ás 12:00, 
sala da CPL, na Rua Cel. José Gomes de Sá, Centro, Sousa-PB, Paço Municipal.

Sousa-PB, 13 de janeiro de 2020.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA

EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO
TOMADA DE PREÇO 02/2019

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE - PADRÃO INTERMEDIÁRIO
Contratante: Prefeitura Municipal de Serra Branca - PB
Contratada: empresa FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI
Período ADITIVADO: 03/01/2020 A 03/04/2020
Dotação Orçamentária: FONTE: 06.01 AÇÃO:15 452 2023 1029/15 451 2033 1006 ELEMENTO 

DE DESPESA: 4490.51
Valor do Contrato: R$123.052,40
Recurso: Previsto no Orçamento Municipal e Federal
Data do Aditivo: 07/01/2020
Amparo Legal: L/ei nº 8.666 de 21.06.93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

OBJETO: Confecção de próteses dentárias com entrega no município para atender as atividades 
da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Santa Luzia - PB, conforme especificação no 
edital e seus anexos.

TIPO: MENOR PREÇO
DATA DA ABERTURA: 27/01/2020 – HORÁRIO: 08:00 HORAS
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 

08:00 às 14:00hs, 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, 14 de janeiro de 2020.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 13:30 horas do dia 28 de Janeiro   de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa para prestação de 
serviços técnicos especializados no processamento e regulação do SIH/SAI, média complexidade, 
gerenciamento do sistema mais médicos, E-gestor, Scnes , para a Secretaria de Saúde - Solânea/
PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB,  14 de Janeiro de 2020
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 15:00 horas do dia 28 de janeiro de 2020, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para:. Aquisição  parcelada de pedras ( paralelepípedos 
e meio fio) para atender as necessidades deste Município de Solânea/PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: 
(083) 3363-1285. Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 14 de janeiro de 2020
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

EU, JOSÉ ALMIR DE SOUSA NETO, CPF: 035.812.994-02, VÊM POR MEIO DESTA, TORNAR 
PÚBLICO QUE REQUERI A SEMAM (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE) AS LICENÇAS: PRÉVIA 
E DE INSTALAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM EMPREENDIMENTO LOCALIZADO NA RUA 
GOVERNADOR ANTONIO DA SILVA MARIZ, Nº 106, ST. 46; QD. 156; LT. 0038, BAIRRO PORTAL 
DO SOL, NESTA CAPITAL.

3R ENGENHARIA LTDA LTDA. – CNPJ: Nº 10.898.590/0001-75 Torna público que requereu a 
SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação para o Residencial Multifamiliar – 
com 80 (oitenta) unidades denominado de Villa Giovanni Residence, situado a Rua José Rodrigues 
Matos, s/n – Planalto da Boa Esperança - João Pessoa/PB.

ALINE DA COSTA ALVES, CPF: 034.857.164-05, torna público que REQUEREU da SEMAPA – Se-
cretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo - PB LICENÇA DE INSTALAÇÃO para 
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR situado à BR. 230 KM 9 CONDOMINIO BOSQUE 
DE INTERMARES QD ‘A’ LT 06, AMAZONA PARK – CABEDELO – PB.

A SRA. ROSEANE DORE SOARES, INSCRITA NO CPF Nº 142.075.674-53, VEM POR MEIO 
DESTA TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAPA (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, 
PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO) A LICENÇA DE PRÉVIA DA UNIDADE UNIFAMILIAR 
LOCALIZADA NA AV. LITORÂNEA, LT. 29; QD. E; CONDOMÍNIO VILLAS PONTA DE CAMPINA, 
BAIRRO DE PONTA DE CAMPINA, CABEDELO-PB.

TALITA PINTO GUEDES PEREIRA, CPF 083.382.674-30 TORNA PUBLICO QUE REQUEREU A 
SEMAPA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO À LI-
CENÇA ( LI ) LICENÇA DE INSTALAÇÃO, PARA A CONSTRUÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL 
UNIFAMILIAR, SITUADO NO CONDOMINIO HORIZONTAL VILLAS DO ATLANTICO QUADRA D 
LOTE 07 BAIRRO AMAZONIA PARK CIDADE CABEDELO PB.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 46/2020 em João Pessoa, 06 de janeiro de 2020 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia PB-087, trecho: Pilões / Entroncamento 
PB-085 (Serraria). Na (o) – PB-087, TRECHO: PILÕES / ENTRONCAMENTO PB-085 (SERRARIA). 
Município: - UF: PB. Processo: 2019-006973/TEC/LI-7050.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº57/2020 em João Pessoa, em 7 de janeiro 
de 2020.  Para a atividade de: Pavimentação e drenagem, nas ruas Edmilson Medeiros e Maria das 
Dores no município de Baía da Traição – Processo nº 2019-004843/TEC/LI-3263.

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS 
HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA  Nº 04/19-CEL
Registro CGE Nº 19-01232-8

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. 

José Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Especial de Licitação – CEL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 04/19 - CEL, (Obras de Recapeamento As-
fáltico com Micro Revestimento da PB-395, Trecho: Entr. PB-393/Santa Helena), que após análise 
detalhado na documentação das Propostas de Preços , respaldada na legislação vigente e Edital 
da licitação em epígrafe, em especial em sua Cláusula 11.0, considera classificadas as Empresas 
nas seguintes ordem: 1º lugar –. CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA-R$ 3.139.693,88 (*); 2º 
lugar - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA-R$ 3.169.718,82; 3º lugar- AL ALMEIDA ENGENHARIA 
LTDA-R$ 3.203.192,15; 4º lugar - SIGA CONSTRUTORA EIRELI– R$ 3.397.320,53 e  5º lugar - CLTP 
CONSTRUTORA EIRELI LTDA-R$ 3.644.241,76.

(*) – Alterado conforme preceitua o item 5.4 subitem 5.4.1.”b” e “c” do Edital
A CEL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação. 

João Pessoa, 14 de janeiro de 2020.
Engº  Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N 346/2019
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

pública, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidia-
riamente 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 VISANDO A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS CURATIVOS, 
destinado à Secretaria de Administração Penitenciária - SEAP, 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 19-01524-7
João Pessoa, 14 de janeiro de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação
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