
Abono salarial vai injetar 
R$ 118 milhões na Paraíba

Bonecas de reeducandas 
estão no Salão do Artesanato

Pagamento começa hoje para os trabalhadores 
nascidos em janeiro e fevereiro e que recebem até dois 
salários mínimos há pelo menos cinco anos. Página 5

Projeto ensina reeducandas de presídio feminino a 
confeccionar bonecas de pano, que durante o evento 
estarão expostas para venda.  Página 8
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Aumento nas vendas neste tipo de modalidade aumentou 6% em novembro de 2019 e ocupou a primeira colocação na região. Dados foram divulgados ontem pelo IBGE. Página 17

Varejo da Paraíba tem a maior alta do NE
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TJPB avisa que vai 
implantar juízes de 
garantias no Estado
Apesar do compromisso, o presidente do Tribunal, desembargador Márcio Murilo, 
prevê dificuldades para a instituição conseguir se adequar às novas regras. Página 13

Opera Paraíba vai realizar 
720 cirurgias de catarata
Objetivo é mobilizar equipes de hospitais de quatro municípios 
paraibanos e atingir a meta nas duas últimas semanas de 
janeiro, levando o projeto para o interior. Página 3

Paraíba
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Igor Tadeu faz sua 
estreia no mundo 
da animação
Ilustrador lança hoje o seu primeiro curta-
metragem, uma fábula moderna em que 
o ser humano segue sendo um pilar na 
maquinaria capitalista.  Página 9
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Rock autoral Afonso Manoel & Outros Animais (foto) e Gatunas promovem na noite de hoje um encontro com muita música paraibana no Café da Usina. Página 12
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Reunião vai decidir se jogo 
do Estadual será adiado
Existe a possibilidade de a partida entre Sousa e 
Perilima, marcada para domingo, sofrer alteração de 
data por falta de laudos no estádio. Página 24

Geral

Esportes
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A Paraíba teve seus dias e noites 
mais recentes iluminados de sol e lua, 
fato que destaca, de modo especial,-
suas belezas naturais, especialmente 
suas praias, locais onde a presença de 
um número maior de pessoas, entre 
moradores e visitantes, atesta a conso-
lidação da atividade turística na cidade 
de João Pessoa.

Alegra, por exemplo, ver tanta gen-
te, de variada procedência, movimen-
tando-se pelas calçadas, bares, restau-
rantes e lojas comerciais - com destaque 
para o artesanato -, da orla marítima da 
capital paraibana. Intercâmbio cultural 
vivo, além de uma preciosa injeção de 
recursos financeiros na economia local.

As praias paraibanas, felizmente, 
saíram incólumes do maior desastre 
ambiental registrado no Litoral bra-
sileiro, no segundo semestre do ano 
passado, com maior intensidade na 
parte do Oceano Atlântico que banha 
o Nordeste do país.Toneladas de petró-
leo contaminaram seriamente várias 
praias da região.

Nenhuma empresa ou governo até 
agora foi responsabilizado pela tragé-
dia ambiental, cujos danos ainda não 
foram devidamente diagnosticados, 
tendo em vista que algumas situações, a 
exemplo do nível real de contaminação 
de espécie animais e vegetais, demanda 
um tempo considerável de análise.

O engajamento da sociedade civil 
e os investimentos públicos, a exemplo 
dos realizados pelo governo estadual, 
resultaram no manejo das porções de 
petróleo que vieram dar nas praias e no 

consequente monitoramento das man-
chas de óleo, impedindo o agravamento 
da situação no Litoral paraibano. 

Ora, esse conjunto de ações pro-
filáticas, além de surtir efeito prático, 
no que diz respeito à balneabilidade 
das praias, repercutiu positivamente 
em escala nacional e internacional, fa-
zendo com que o fluxo de turistas não 
fosse afetado e o Destino Paraíba per-
manecesse entre os mais procurados 
do país.

Destaque-se ainda as iniciativas 
da Empresa Paraibana de Turismo 
(PBTur), seja em associação com ou-
tros órgãos da administração pública 
estadual, seja com entidades como a 
Associação Brasileira da Indústria de 
Hotéis, secção Paraíba (ABIH-PB), e a 
Abrasel-PB, no sentido de divulgar o 
Destino Paraíba. 

Jornalistas do Brasil e do exterior, 
convidados a conhecer a cultura e as 
belezas naturais da Paraíba, produ-
ziram reportagens que contribuíram 
para disseminar a imagem de um Es-
tado que oferece atrativos capazes de 
atender às demandas de conhecimen-
to e lazer do eclético universo humano 
formado pelos turistas.

Essa é a Paraíba que se quer. Um 
Estado receptivo ao novo. Que acolhe 
bem os que vêm de fora, sem descuidar 
absolutamente da qualidade de vida 
dos que aqui moram. Que pede em tro-
ca apenas respeito e o reconhecimento 
de seus valores, sem desprezar as qua-
lidades dos demais entes federados.
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A Paraíba que se quer

Editorial

Não quero nem saber 
se raio pode cair duas vezes 
no mesmo lugar. Até por se 
tratar, hoje em dia, de mito 
que parece ter sucumbido 
de água abaixo. Sei, porém, 
que lágrimas podem rolar 
duas vezes na mesma face, 
sim. Foi o que aconteceu 
anteontem comigo ao folhear as poucas 
páginas de precário arquivo com textos 
assinados em jornais e revistas locais 
quando me meti a colunista. Uma delas, 
datada de 13 de abril de 1993, no jornal 
“O Norte”, me fez chorar novamente ao 
reler a transcrição de coluna com a as-
sinatura do saudoso Vamberto Costa, 
então colaborador do extinto “Jornal de 
Agá”. Reparem se daria pra segurar:         

Não sou saudosista, tenho apenas 
instantes de saudade. Basta um nome, um 
lugar, uma flor, um perfume, e o passado 
volta de repente, e essa volta é eterna en-
quanto dura.

Dia desses foi um nome, o nome de 
uma pessoa simples, mas que para mim 
tanto significou no momento em que, 
cheio de esperanças, começava a exercer 
a advocacia.

Li esse nome – Luiz Eurides Moreira 
Franco – na crônica de um filho seu, Mar-
tinho Moreira Franco, que não conheço 
pessoalmente, mas de quem sou assíduo 
leitor. E foi como se eu estivesse entran-
do, entre tímido e respeitoso, no antigo 
fórum desta Capital, onde todos – dos de-
sembargadores até os serventuários mais 
modestos – me causavam um certo temor 
reverencial.

Não era como hoje – e não estou a re-
clamar da modernidade – onde todos se 
tratam coloquialmente, onde as cancelas 
dos Tribunais já não separam os solenes 
magistrados dos advogados. As coisas 
eram diferentes, como era diferente João 

Pessoa, sem a violência 
dos estupros em série, 
sem a volúpia dos veículos 
desenfreados e ceifadores 
de vidas inocentes.

E que funções exercia 
Liu, como era conheci-
do por todos o meu velho 
amigo Luiz Eurides Morei-

ra Franco? Porteiro dos auditórios, nome 
pomposo para mim, advogado de vinte e 
poucos anos, que julgava me deparar com 
uma autoridade judiciária, daquelas de 
cenho franzido, capaz de guardar distân-
cia dos profissionais novos, geralmente je-
junos da prática da ingrata profissão.

Não era nada disso; era um homem 
modesto, tímido quem sabe, e pronto a co-
laborar com aqueles que se iniciavam nos 
mistérios – e nos percalços – da prática 
advocatícia. Se havia alguma autoridade 
em Liu, era a autoridade moral, pois nin-
guém teria a ousadia de lhe sugerir qual-
quer desvio de funções.

Hoje, não digo que não haja serventu-
ários honrados e moralmente incorruptí-
veis, que os há e muitos. Mas, antigamen-
te havia um certo romantismo diferente; 
não se falavam em “diligências”, salvo se 
fosse aquela carruagem para transportar 
viajantes por certa e determinada estra-
da.

Depois, passou a exercer as mesmas 
funções no Tribunal Regional Eleitoral, 
por onde perpassei também no verdor 
dos anos, o mais moço deles, recebendo 
as lições – de moral e de costumes – de 
pessoas do porte de Flodoaldo da Silvei-
ra, Flósculo da Nóbrega, Antônio Gabínio, 
José Coelho, João Jurema e tantos outros 
que me escapam à memória.

Memória que despertou pela palavra 
leve do jovem cronista me trazendo de 
volta os bons tempos, me fazendo recor-
dar, e recordar é viver. 

Explode, coração!
Foi o que aconteceu 

comigo ao folhear 
páginas de precário 
arquivo com textos 

assinados em jornais e 
revistas locais   

Artigo Martinho Moreira Franco
martinhomoreira.franco@.bol.com

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

HumorDomingos Sávio
savio_fel@hotmail.com

UN Informe

Ainda segundo as informações divulgadas 
pela Operação Pés de Barro, o prefeito João 
Bosco Fernandes se envolveu com propinas 
de mais de R$ 1 milhão de um total de R$ 
24, 807 milhões destinados à construção da 
da Adutora Capivara, no Sertão da Paraíba. 
A decisão poderá culminar com a expulsão 
do prefeito do Partido da Social Democracia 
Brasileiro - PSDB.

O Centro Universitário Uniesp  
firmou um convênio com a Re-
ceita Federal do Brasil (RFB) 
e a Secretaria de Estado da 
Fazenda da Paraíba, para 
a implantação do Núcleo de 
Apoio Contábil Fiscal (NAF). 
Com isso, os alunos da gra-
duação irão receber cursos de 
capacitação e poderão prestar 
atendimento à sociedade, 
além de desenvolver a moral 
tributária e levar cidadania às 
comunidades. Localizado na 
orla de Manaíra o núcleo é o 
único na região norte da capi-
tal paraibana.

Complicou. O diretório nacional do PSDB in-
formou ontem, via redes sociais, que vai ins-
taurar procedimento ético-disciplinar contra 
o prefeito de Uiraúna, João Bosco Fernandes. 
João Bosco Fernandes, pra quem não sabe foi 
acusado de desvio de recursos públicos e por 
isso foi preso pela Polícia Federal no último 
dia 21, na Operação Pés de Barro. 

eita!

Convênio

vendas CresCeram na paraíba, disse o ibge

Condenada Cessão de uso

estado investe na psiCultura

 A ex-prefeita de Piancó, Flávia 
Serra Galdino, foi condenada 
pelo crime de improbidade ad-
ministrativa e terá que ressarcir 
o município nada menos que  R$ 
36.014,72, além de ter seus direi-
tos políticos suspensos pelo prazo 
de cinco anos, como, ainda, à per-
da da função pública que porven-
tura exerça ao tempo do trânsito 
em julgado da Ação Civil Pública 
movida pelo Ministério Público 
do Estado. A sentença foi do juiz 
Antônio Carneiro de Paiva Júnior, 
coordenador da Meta 4 do Conse-
lho Nacional de Justiça, na espera 
do Tribunal de Justiça da Paraíba.

O presidente do TJPB, desembarga-
dor Márcio Murilo, o prefeito  Júnior 
Nóbrega do município de Prata assi-
naram ontem Protocolo de Intenção 
para cessão de uso pela prefeitura 
dos prédios onde funcionavam o fó-
rum local e a casa de juiz, tendo em 
vista que a comarca foi desinstalada 
e agregada à Comarca de Sumé. O 
documento será encaminhado ao 
Pleno para homologação. Presen-
tes ainda, o presidente Comissão de 
Destinação de Imóveis, desembarga-
dor João Benedito da Silva, os juízes 
auxiliares da presidência e da vice-
-presidência do TJ, Gustavo Procópio 
e Herbert Lisboa.

A Paraíba em alta. As vendas do comércio varejista lideraram indicador entre as unidades da Federa-
ção da região Nordeste no mês de novembro. Dados da pesquisa Mensal de Comércio, divulgados nessa 
quarta-feira pelo IBGE revelam que as vendas cresceram 6% em novembro de 2019, na comparação 
com o mesmo mês do ano anterior, ficando bem acima da média do país (2,9%). Foi o segundo mês 
consecutivo de maior taxa de crescimento entre os estados do Nordeste. 

a propina

Com muita criatividade, perseverança e 
colocando em prática os ensinamentos 
dos técnicos da extensão rural, agricul-
tores da Associação dos Piscicultores 
e Pescadores do Município de Mãe 
d’Água, passaram a cultivar tilápia 
em tanques-rede no açude Capoeira e 
comercializam o pescado na Feira da 
Agricultura Familiar, que acontece se-
manalmente. A comercialização do pei-
xe vivo pelos agricultores tem agradado 
aos consumidores que, além de pagar 
um preço justo porque não existem atravessadores, ainda escolhem o peixe que desejam consumir. 
O agricultor abate o peixe e o entrega tratado, pronto para ser temperado e levado ao fogo. O quilo 
do peixe tilápia vivo é comercializado ao preço de R$ 10,00.  A iniciativa partiu de uma demanda da 
Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer), vinculada à Se-
cretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap), que presta assistência aos 
piscicultores. Alguns anos atrás, a associação foi beneficiada com recursos do Governo do Estado, por 
meio do Cooperar, quando foram construídos 17 tanques-redes no açude Capoeira, estando atualmente 
com 16 tanques transformados em criatório de tilápia. O presidente da Associação dos Piscicultores e 
Pescadores do Município de Mãe D’Água, José Ferreira de Oliveira, reconhece a importância desta 
iniciativa e destaca o apoio da Empaer e parceiros para o sucesso do empreendimento.
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Procedimentos ocorrerão nas duas últimas semanas deste mês nos municípios de Guarabira, Itabaiana, Monteiro e Piancó

O Governo do Esta-
do, por meio da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), 
dará continuidade ao Pro-
grama Opera Paraíba, com 
a realização de mais de 
720 cirurgias de catara-
ta em três macrorregiões 
do Estado, conforme pac-
tuação com o Conselho de 
Secretarias Municipais de 
Saúde da Paraíba (Cosems/
PB). Os procedimentos 
serão realizados nos Hos-
pitais Regionais dos mu-
nicípios de Guarabira, Ita-
baiana, Monteiro e Piancó, 
nas duas últimas semanas 
do mês de janeiro.

O Programa Opera Pa-
raíba já realizou mais de 
1.100 cirurgias de catarata 
desde o mês de dezembro 
de 2019. Para a gerente 
executiva de regulação e 
avaliação da assistência, 
Carolina Lucena, esta nova 
fase em janeiro é o ponta-
pé inicial para as ações de 
2020 do programa. “Este 
vai ser o grande ano de 
execução das ações, finali-
zamos o edital de creden-
ciamento das empresas 
parceiras para poder dis-
ponibilizar aos usuários 
paraibanos esta cirurgia 
reparadora da visão”, enfa-
tizou a gerente.

As cirurgias serão rea-
lizadas nos hospitais es-
taduais pelas equipes de 
oftalmologia que respon-
deram ao chamamento da 
SES, por edital de creden-
ciamento, em novembro 
de 2019. Serão disponi-
bilizados em média 240 

procedimentos para cada 
macrorregião listada. “É 
importante frisar que esta 
é uma lista viva, está sem-
pre sendo atualizada. São 
usuários que já estavam 
na lista de espera há al-
gum tempo, ou que foram 
incluídos pelas Secretarias 
de Saúde municipais”, fina-
lizou a gerente.

Ao todo, 190 municí-
pios enviaram dados para a 
formação da lista e, no pra-
zo de um ano, está estimada 
a realização de aproxima-
damente 5 mil cirurgias de 
catarata na Paraíba. Todo o 
programa é acompanhado 
pelo Conselho de Secreta-
rias Municipais de Saúde da 
Paraíba – Cosems/PB.

Opera Paraíba realizará mais
de 720 cirurgias de catarata

Editoração: Joaquim IdeãoEdição:  Marcos Pereira

O Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires conta com uma moderna e completa estrutura para exames

Foto: Secom-PB

Em 2019

Número de exames no Hospital 
Metropolitano supera os 30 mil

Com uma moderna e 
completa estrutura para 
exames e procedimentos 
de média e alta complexi-
dade, o Centro de Diagnós-
tico por Imagem do Hos-
pital Metropolitano Dom 
José Maria Pires, em Santa 
Rita, realizou, de janeiro a 
dezembro de 2019, 30.507 
exames e procedimentos, 
o equivalente a mais de 
2.500 por mês. Os dados 
são do Núcleo da Qualida-
de da Instituição de Saúde.

Dentre os exames de 
imagem, a tomografia é o 
mais realizado no comple-
xo hospitalar, registrando 
no ano de 2019 mais de 
8.800 atendimentos; segui-
do pelo raios X, com 7.277, 
e a ressonância magné-
tica, que no ano passado 
registrou a realização de 

7.235 exames. Já na área 
de hemodinâmica cardía-
ca e neurológica, foram 
registrados mais de 2.700 
procedimentos, referentes 
a procedimentos de cate-
terismo, angiografia, em-
bolização, trombectomia, 
angioplastia, entre outros.

De acordo com o coor-
denador médico do Centro 
de Imagem, Eduardo Costa, 
o CDI possui equipamentos 
de altíssima tecnologia e 
profissionais qualificados 
para atuar nas áreas espe-
cíficas. “Dispondo de re-
cursos muitas vezes aces-
síveis apenas em hospitais 
e clínicas privadas dos 
grandes centros do país, o 
nosso maquinário é de pri-
meira linha. O corpo clínico 
atuante é altamente quali-
ficado nas especialidades 

de radiologia e diagnóstico 
por imagem, ecocardio-
grafia, cardiologia inter-
vencionista adulta e pe-
diátrica, eletrofisiologia e 
neurorradiologia interven-
cionista, com formação nos 
melhores centros do país e 
do exterior”, afirmou.

Ressaltando a im-
portância do setor para a 
saúde pública do Estado, 
o diretor-geral da unidade 
de saúde, Antônio Pedrosa, 
pontuou o serviço ofereci-
do. “Além de atender a de-
manda interna do hospital, 
com a realização dos exa-
mes específicos das áreas 
de cardiologia e neurolo-
gia, o CDI do Metropolitano 
também recebe uma de-
manda externa. Essa ofer-
ta de exames é regulada 
via Secretaria Estadual de 

Saúde. Deste modo, no CDI, 
são realizados exames de 
imagens diagnósticas das 
mais diversas especialida-
des médicas, contribuindo 
para os cuidados da saúde 
da população paraibana” 
declarou.

 
Perfil
O Hospital Metropoli-

tano Dom José Maria Pires 
é a primeira unidade de 
saúde pública especializa-
da em cardiologia e neuro-
logia da Paraíba. Tem 135 
leitos, 40 leitos de UTI e 
11 salas de cirurgia, e um 
moderno Centro de Diag-
nóstico por Imagem. Os 
pacientes atendidos na ins-
tituição são regulados via 
Secretarias Municipais, em 
sintonia com o Sistema de 
Regulação do Estado.

O Tribunal de Justiça 
da Paraíba vai prorrogar a 
duração do Projeto Digita-
liza para fins de conclusão 
dos trabalhos iniciados em 
2018. Desta forma, o Ato 
da presidência nº 52, que 
foi publicado no Diário da 
Justiça eletrônico (DJe) em 
8 de julho de 2018, terá o 
prazo prorrogado até 31 de 
março deste ano.

O projeto consiste em 
converter os processos fí-
sicos incluídos nas compe-
tências que já possuem tra-
mitação perante o PJe, tanto 
no 1º como no 2º Grau. Com 
a proximidade do fim dos 

trabalhos em relação às 
ações cíveis, o Tribunal de 
Justiça da Paraíba já está 
elaborando a estratégia 
para iniciar a migração dos 
feitos criminais, no primei-
ro quadrimestre de 2020.

A gerente de Projetos 
do TJPB, Carolina Leal, in-
formou que há cerca de 15 
mil processos cíveis a serem 
digitalizados, dos quais seis 
mil, em média, se encon-
tram em remessa a outros 
órgãos, o que impediu a 
virtualização. Ela disse, ain-
da, que para conclusão dos 
trabalhos, haverá, possivel-
mente, uma intervenção nas 

Comarcas de Pilar, Picuí, Rio 
Tinto e Caaporã.

O Digitaliza teve início, 
de forma piloto, em março 
de 2018, no Fórum de Man-
gabeira, sob a coordenação 
do juiz auxiliar da presidên-
cia Meales Melo, então di-
retor daquela unidade. Em 
meados de julho de 2018, 
foi a vez do Fórum Cível da 
Capital e do Fórum de Cam-
pina Grande e, desde feve-
reiro de 2019, com o Ato nº 
12, vem sendo executado 
nas comarcas do Estado.

Conforme o projeto, os 
benefícios que a migração 
dos processos físicos para 

o PJe proporciona aos ju-
risdicionados, servidores e 
magistrados são: facilidade 
no manuseio e na localiza-
ção do processo; diminui-
ção de tarefas manuais; 
eliminação de problemas 
com o transporte e extra-
vio de autos; unificação de 
procedimentos internos; 
economia de recursos, dis-
ponibilização de espaço de 
trabalho e armazenamento; 
autos permanentemente 
disponíveis para as partes 
e advogados; agilidade no 
processamento da demanda 
e no atendimento às partes 
e advogados, entre outras.

Tribunal de Justiça da Paraíba vai 
prorrogar duração do Projeto Digitaliza

O Governo do Estado 
da Paraíba, por meio da 
Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) e do Centro 
Formador de Recursos 
Humanos (Cefor), divul-
gou ontem  (15) edital 
dos três novos programas 
de Residência Médica. As 
inscrições estão abertas 
até o dia 26 de janeiro e as 
áreas contempladas são 
neurologia, cardiologia e 
clínica médica.

Uma taxa de R$ 400 é 
cobrada aos candidatos e 
os interessados podem se 
inscrever pelo link https://
forms.gle/5dnyi8dT9xP-
F3m347. As provas serão 
realizadas no dia 1º de 
fevereiro, no Centro de 
Ciências Médicas da UFPB, 
a partir das 9h. As ativida-
des do programa iniciarão 
no dia 2 de março. O valor 
da bolsa é de R$ 3.300,00.

A diretora geral do 
Cefor, Vanessa Cintra, con-
ta que as unidades de saú-
de sedes dos programas 
de Residência Médica são 
o Hospital Metropolitano 
Dom José Maria Pires e o 
Hospital Geral da Polícia 
Militar General Edson Ra-
malho. “Porém utilizare-
mos toda a estrutura da 
Rede Hospitalar Estadual 
para formar esse profis-
sional da melhor forma 

possível”, pontua.
Vanessa Cintra expli-

ca que as novas especia-
lidades foram pensadas 
para suprir a carência de 
profissionais na Paraíba. 
“A prioridade é a forma-
ção de profissionais que 
atendam as demandas de 
saúde da população. Esse 
projeto da Residência 
Médica tende a crescer e 
aí, no futuro, a proposta 
é ampliar esses espaços 
de formação desses pro-
fissionais para o SUS”, 
afirma.

A Residência Médica 
constitui modalidade de 
ensino de pós-graduação, 
sob a forma de curso de es-
pecialização, caracterizada 
por formação em serviço, 
destinada a médicos for-
mados em escolas médicas 
reconhecidas pelo Minis-
tério da Educação (MEC) e 
médicos estrangeiros que 
preencham os requisitos 
exigidos no Manual da Re-
sidência e na Legislação 
Brasileira, com diploma 
devidamente revalidado.

O edital completo do 
programa de Residência 
Médica pode ser acessado 
no site oficial do Governo 
da Paraíba, no link https://
paraiba.pb.gov.br/diretas/
secretaria-da-saude/edi-
tais-e-licitacoes.

Divulgado edital para 
Residência Médica

As cirurgias serão 
realizadas nos hospitais 
estaduais pelas equipes 

de oftalmologia 
que responderam 

ao chamamento da 
SES, por edital de 

credenciamento, em 
novembro de 2019. 
O Programa Opera 

Paraíba já realizou mais 
de 1.100 cirurgias de 
catarata desde o mês 

de dezembro do 
ano passado
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Norma trata de aspectos como o prazo e o limite de pessoas que podem ser admitidas na modalidade 

O Ministério da Econo-
mia publicou portaria deta-
lhando a Medida Provisória 
(MP) 905 de 2019, que cria 
o chamado Contrato Verde e 
Amarelo. A norma trata de 
aspectos como o prazo do 
contrato, o limite de pessoas 
que podem ser admitidas 
na modalidade e exigências 
para a transição desta forma 
para contratos por tempo in-
determinado.

A MP foi apresentada 
em novembro de 2019 e 
precisa ser confirmada pelo 
Congresso Nacional para se 
tornar lei. A expectativa do 
governo é gerar cerca de 1,8 
milhão de empregos de até 
1,5 salário mínimo até 2022 
para jovens entre 18 e 29 
anos que não têm experiên-
cia formal de trabalho. O pra-
zo de tramitação no parla-
mento ainda está correndo e 
a análise será retomada após 
a volta do recesso legislativo.

Criada para tirar dú-
vidas de empregadores, a 
portaria reitera aspectos dis-
ciplinados na Medida Provi-
sória em vigor, como tempo 
de 24 meses para o contrato, 
prazo até 31 de dezembro de 
2022 e obrigações como a 
condição de primeiro empre-
go do trabalhador.

Conforme a MP, o Con-
trato Verde e Amarelo diz 
respeito a novos postos de 
trabalho, para no máximo 
20% da média de emprega-
dos apurada no ano.

A portaria explicita tam-
bém os casos que descaracte-
rizam a forma de contratação 
de que trata a MP 905. É o 
caso de desrespeito à regra da 
Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT) segundo a qual 
pessoas não podem receber 
salários diferentes pelas mes-
mas funções nos mesmos 
locais, desde que a diferença 
de tempo de serviço não seja 
superior a dois anos.

Também não entram na 
situação do Contrato Ver-

de e Amarelo trabalhadores 
de categorias ou atividades 
cujos pisos ou salários pro-
fissionais forem maiores do 
que um salário mínimo. Os 
pisos são estabelecidos em 
legislação ou em acordo ou 
convenção coletivas.

Transição
Um dos pontos aborda-

dos pelo texto é a transição 
para contratos por tempo in-
determinado. Nestes casos, 
os trabalhadores passam a 
fazer jus a uma série de direi-
tos que foram flexibilizados 
pelo programa, a exemplo 
dos previstos na legislação 
trabalhista, como férias, 13º, 
multa em caso de demissão 
sem justa causa, aviso prévio 
indenizado e outros.

Clareza
Para o subsecretário de 

Políticas Públicas de Traba-
lho da Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia, Ma-
theus Stivali, a portaria traz 
maior clareza a empregado-
res e a quem for participar 
do programa.

“As normas detalhadas 
dão segurança jurídica para 
este tipo de contrato. Agora, 
as regras do jogo estão mais 
claras com essas dúvidas ini-
ciais que a gente pôs na por-
taria. Isso irá favorecer este 
tipo de contratação”, afirmou 
o subsecretário.

Ressalvas
Já para o procurador e 

secretário de relações insti-
tucionais adjunto do Minis-
tério Público do Trabalho 
(MPT), Marcelo Trentin, a 
portaria reforça aspectos 
problemáticos da MP 905, 
como a possibilidade do tra-
balhador renunciar a direi-
tos em acertos individuais 
com empregadores. Ele cita 
como exemplo a previsão na 
portaria de que o indivíduo 
em Contrato Verde e Amare-
lo opte por receber o Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) a cada mês.

Jonas Valente 
Da Agência Brasil

Governo detalha regras do 
Contrato Verde e Amarelo

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Marcos Pereira

A Polícia Militar frus-
trou um sequestro relâm-
pago praticado por três 
homens contra uma mu-
lher, na tarde de ontem 
(15), em João Pessoa. O 
trio rendeu a vítima no 
estacionamento de um 
sindicato, na Avenida das 
Trincheiras, Centro, de 
onde começou uma perse-
guição policial até o bairro 
do Varadouro.

A vítima foi resgata-
da pelos policiais da Força 
Tática do 1º Batalhão e da 
Companhia de Choque, que 
apreenderam um dos sus-
peitos, um adolescente de 
16 anos e já tinha passagem 
pela polícia por ato infra-
cional equiparado a roubo.  
Ele revelou que o plano era 
levar a vítima para realizar 
saques bancários.

O plano criminoso foi 
frustrado após a PM, que 
fazia ronda perto do local 
de onde aconteceu o se-
questro, ser informada do 
fato e rapidamente locali-
zar o veículo. A persegui-
ção se deu por vários pon-
tos da área central de João 
Pessoa, terminando no 
Varadouro, onde os sus-
peitos tiveram que aban-
donar o carro após bater e 
subir a calçada.

A vítima foi resgatada 
e o adolescente apreendi-
do. Os outros dois conse-
guiram fugir, mas a polícia 
já tem informações sobre 
eles e está em diligências 
para prendê-los.

O suspeito apreendi-
do foi levado para a Dele-
gacia do Menor, na Central 
de Polícia, no Geisel.

Polícia Militar frustra 
sequestro na capital

Meio ambiente

Supermercados do Rio não oferecem 
mais as sacolas plásticas gratuitas

Os supermercados do 
Rio de Janeiro estão desde 
ontem (15) não oferecendo 
mais sacolas plásticas gra-
tuitas, em cumprimento à 
Lei Estadual nº 8.006/18, 
que entrou em vigor em 26 
de junho do ano passado. 
Os consumidores, agora, 
terão de levar suas sacolas 
de casa quando forem fa-
zer suas compras nas lojas 
das redes de varejo, ou pa-
gar pelas sacolas plásticas.

“Nós recomendamos 
e sugerimos, em nome do 
meio ambiente, que eles le-
vem suas sacolas de casa”, 
disse o presidente da Asso-
ciação de Supermercados 
do Estado do Rio de Janei-
ro (Asserj), Fábio Queiróz.

O presidente da Asserj 
disse que a meta do setor 
de supermercados é re-
duzir 2 bilhões de sacolas 
plásticas em um ano. Se-
gundo ele, no mundo intei-
ro a cobrança se mostrou o 
instrumento mais eficaz no 
combate à sacola plástica. 
“E aqui [no Rio de Janeiro] 
não foi diferente, como já 
se provou”.

Fábio Queiróz disse 
que, agora, com a não dis-
tribuição gratuita das duas 
primeiras sacolas, “a gente 
espera atingir essa meta 
importantíssima de redu-
ção de 2 bilhões de sacolas 
plásticas em apenas um 
ano. É muito significativo, 
em nome do meio ambien-
te”. A meta deverá ser cum-
prida até junho próximo.

Antes da lei, o Estado 
do Rio de Janeiro consu-
mia 4 bilhões de sacolas 

Banco de Leite Humano de Patos 
tem estoque baixo e pede doações

Com somente treze mães 
doadoras regulares e com um 
estoque de poucos litros, a di-
reção do Banco de Leite Huma-
no Dra. Vilani Kehrle, da Mater-
nidade Dr. Peregrino Filho, de 
Patos, faz um apelo para que 
as mães doem o excedente de 
sua produção. Ontem (15), 10 
bebês internados na unidade, 
sendo cinco na UTI Neo, quatro 
no alojamento Canguru e um 
na UCIN, dependiam exclusi-
vamente do estoque do banco 
para se alimentar. Juntos, eles 
consomem quase dois litros 
por dia do produto. Em média, 
o consumo de leite pasteuriza-
do via banco da unidade é de 
50 litros/mês.

A coordenadora do BLH, 
Joana Sabino, chama a atenção 
para a importância da doação 
e da manutenção de estoques 
regulares no banco e para a 
questão de que a doação não 

Alana Gandra
Da Agência Brasil

Consumidores terão de levar sacolas de casa quando forem fazer compras ou pagar pelas sacolas plásticas

Em média, o consumo de leite pasteurizado na unidade é 50 litros por mês

plásticas por ano. “A gente 
estima chegar a 50% de 
redução”, assinalou Fábio 
Queiróz. Os estabelecimen-
tos que cobravam pelas sa-
colas retornáveis aderiram 
ao movimento “Desplastifi-
que Já!”, lançado no dia 25 
junho de 2019.

Sustentabilidade
A autônoma Amanda 

Sales acha mais fácil e mais 
prático levar suas próprias 
sacolas para o supermerca-
do. “Cada um tem que fazer 
a sua parte, para melhora 
do nosso planeta. Se cada 
um fizer a sua parte, dá 
tudo certo para todo mun-
do”. Para compras grandes, 
Amanda prefere também 
suas sacolas retornáveis, 
porque as sacolas plásticas 
“cortam, machucam, além 
de prejudicar o meio am-
biente. Então, acho (a nor-
ma que entrou em vigor) 

a melhor coisa. Tem que 
ir acabando aos poucos, 
tirando o que puder, colo-
cando copos de papel em 
vez dos de plástico. Acho 
que é a melhor opção”.

Reinaldo Lacerda, 
também autônomo, con-
siderou válida a cobrança 
pelas sacolas plásticas nos 
supermercados. “É melhor 
para o meio ambiente, va-
mos ajudar”. De agora em 
diante, ele prefere seguir 
a norma. “O meio ambien-
te está precisando muito. 
Tem que ser bom para todo 
mundo”.

Para a cuidadora de 
idosos aposentada Arina 
Ferreira Pinheiro, a nova 
medida veio a calhar, por-
que considera que as saco-
las só servem “para atrair 
barata e guardar mofo”. 
Como viaja muito, ela tem 
o costume de comprar sa-
colas retornáveis nos paí-

ses que visita. Também 
ganha muitas. Algumas 
datam de 1998, como as 
adquiridas durante via-
gem à França. Há muitos 
anos, Arina transformou 
o uso dessas sacolas gran-
des em um hábito. “Acho 
que tenho umas 50 dessas 
sacolas. Acho que não vou 
pagar nunca (pelas sacolas 
plásticas) porque tenho as 
minhas sacolas em casa”, 
disse, rindo.

O guia de turismo 
Marcos Santos chegou ao 
supermercado preparado, 
com duas sacolas grandes 
retornáveis. Considerou o 
início de cobrança pelas 
sacolinhas plásticas uma 
medida normal para pro-
teger o planeta. “Quanto 
menos bolsas se gastar, 
menos plástico se joga nas 
ruas e as pessoas apren-
dem a se conscientizar em 
reciclar mais”.

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

prejudica a amamentação, pois 
trata-se do excedente de leite. 
“Nossa demanda pelo produto 
é muito cíclica e estamos com 
poucas doadoras e, infelizmen-
te, não temos como repor o es-
toque e garantir a alimentação 
dos bebês se não tivermos mais 
doações”, reitera. Segundo Joa-
na, a situação sempre se agrava 

em períodos de final de ano e 
em janeiro, mês de férias.

O diretor geral da materni-
dade, Umberto Marinho Júnior, 
reitera a importância da manu-
tenção de estoques regulares. 
“Nós somos uma unidade de 
referência que tem uma UTI 
Neonatal com oito leitos, uma 
UCI Neonatal com sete leitos e 

uma enfermaria Canguru com 
mais quatro leitos, ou seja, são 
várias as situações em que é 
preciso usar o leite do banco. 
Por isso, sem dúvida nenhuma 
o BLH é extremamente impor-
tante para a maternidade e a 
doação de mães voluntárias 
é que mantém esse serviço 
essencial para os recém nas-
cidos”, disse. Ele lembra que a 
doação é um gesto muito no-
bre, pois o aleitamento mater-
no até os seis meses é determi-
nante para a saúde dos bebês, 
especialmente os pré-maturos.

O BLH de Patos, que fun-
ciona num prédio anexo ao da 
maternidade, é referência na 
área, com avaliações que lhe 
conferem um padrão de exce-
lência no cumprimento de to-
das as normas. A coleta do leite 
também pode ser feita em do-
micílio. Para tanto, basta ligar 
para o 3423-2157.

Foto: Divulgação
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Na Paraíba, serão disponibilizados aos trabalhadores até o final do calendário em torno de R$ 118 milhões

A Caixa Econômica Fe-
deral inicia nesta quinta-
feira (16), o pagamento do 
Abono Salarial (PIS) calen-
dário 2019/2020, para os 
trabalhadores nascidos em 
janeiro e fevereiro. Cerca de 
146,5 mil trabalhadores pa-
raibanos terão direito ao be-
nefício. Na Paraíba será dis-
ponibilizado em torno de R$ 
118 milhões de reais a se-
rem pagos até o final do ca-
lendário. Os valores variam 
entre R$ 87,00 a R$ 1.039, 
de acordo com a quantidade 
de dias trabalhados no ano 
base de 2018, sendo requi-
sito para recebimento que o 
candidato ao abono salarial 
tenha trabalhado no mínimo 
30 dias com carteira assi-
nada por empresa, sendo o 
período igual ou superior a 
15 dias contado como mês 
integral.

Lembrando que, para ter 
direito, o trabalhador precisa 

estar cadastrado no PIS há 
pelo menos cinco anos; ter 
recebido remuneração men-
sal média de até dois salários 
mínimos durante o ano-ba-
se; ter exercido atividade re-
munerada para Pessoa Jurí-
dica, durante pelo menos 30 
dias, consecutivos ou não, no 
ano-base considerado para 
apuração; ter seus dados in-
formados pelo empregador 
(Pessoa Jurídica) correta-
mente na Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS).

O gerente regional da 
Caixa Econômica, Gregório 
Marino, informou que as 
agências manterão o horário 
convencional e reforçou que 
o benefício pode ser con-
sultado de várias maneiras. 
“Através do aplicativo Caixa 
Trabalhador, do site da Caixa 
(www.caixa.gov.br/PIS) ou 
pelo Atendimento Caixa ao 
Cidadão no 0800 726 0207”, 
disse. Em todo o país será 
disponibilizado cerca de R$ 
16,5 bilhões para mais de 
21,6 milhões de beneficiá-

rios até o final do calendário.
A Caixa informou tam-

bém que quem possui  Cartão 
do Cidadão e senha cadas-
trada pode se dirigir a uma 
casa lotérica, um ponto de 
atendimento Caixa Aqui ou 
aos terminais do banco. Caso 
não tenha o Cartão do Cida-
dão e não tenha recebido au-
tomaticamente em conta, o 
valor pode ser retirado em 
qualquer agência, mediante 
apresentação de documento 
oficial com foto. O trabalha-
dor com vínculo em empre-
sa pública possui inscrição 
PASEP e recebe o pagamento 
pelo Banco do Brasil. 

Você já deve ter notado 
que a expansão da Internet 
e popularização das mídias 
sociais ‘“eorganizaram” o 
mundo e a forma como nos 
relacionamos com marcas 
e pessoas. O valor das coi-
sas não é mais construído 
simplesmente por meio de 
grandes  e milionárias cam-
panhas publicitárias, mas 
pela reputação construída 
a partir de experiências e 
opiniões compartilhadas na 
rede por um público consu-
midor muito bem informado, 
crítico e exigente. 

Quem já assistiu à série 
do Netflix Black Mirror, que 
representa a possibilidade de 
um futuro (ou seria presen-
te?) completamente afetado 
pela tecnologia com certeza 
sentiu uma certa confusão ao 
encontrar enredos tão sur-
reais e ao mesmo tempo tão 
próximos da nossa realida-
de. O episódio “Queda Livre”, 
da terceira temporada, por 
exemplo,  é uma caricatura 
dos tempos atuais. Nele, a 
vida das pessoas é totalmen-
te ditada pela nota que cada 
um recebe das outras em um 
aplicativo. A reputação cria-
da a partir destas notas gera 
uma relação de pertenci-
mento ou de isolamento em 
relação ao resto do mundo.

E o quanto isso se apro-
xima da vida real? A partir da 
reputação de uma pessoa as 

instituições financeiras de-
cidem se emprestam ou não 
dinheiro a ela. Na hora de 
contratar um novo colabora-
dor, as empresas avaliam seu 
comportamento nas mídias 
sociais e buscam conhecer 
seu histórico profissional. 
Influenciadores passam a 
ter mais ou menos seguido-
res a partir da avaliação que 
as pessoas fazem sobre suas 
postagens.

Tudo isso foi ficando 
cada vez mais relevante na 
medida em que as próprias 
empresas passaram a uti-
lizar o poder da tecnologia 
para gerar negócios a partir 
da construção de uma rede 
de confiança entre as pes-
soas. Quando você pega um 
Uber, por exemplo, o que o 
motorista te pede no final da 
corrida? Cinco estrelinhas. 
Porque ele precisa de uma 
boa reputação para conti-
nuar trabalhando e para ser 
aceito pelos clientes. Você 
provavelmente não vai que-
rer pegar um motorista que 
tem poucas estrelas. Se você 
já se hospedou em algum 
lugar pelo Airbnb, antes de 
decidir em qual hospedagem 
ficar, você provavelmente foi 
olhar as avaliações dos ou-
tros hóspedes. Isso também 
vale para compras pela inter-
net. O Reclame Aqui é uma 
plataforma criada justamen-
te para que consumidores 

Laura Luna
lauraragao@gmail.com

Caixa Econômica inicia hoje o 
pagamento do abono salarial

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Rogéria Araújo

EconomiA dA REputAção: 
suA EmpREsA sAbE o quE é isso? 

Por Camila Esposte

opinem sobre suas experiên-
cias de compras online. 

A reputação e a confian-
ça estão se tornando moedas 
não financeiras extrema-
mente valorizadas. Segundo 
o Reputation Institute, 80% 
do valor de uma marca vem 
de ativos intangíveis como a 
reputação. Assim, o valor de 
trocas como indicações, posts, 
tweets, blogs de recomenda-
ção ou comunidades de recla-
mação vem se tornando  mais 
relevante e uma preocupação 
para as organizações.

Para muitas empresas 
isso pode parecer assusta-
dor. Mas é importante enxer-
gar este momento como uma 
oportunidade. Aquelas que 
tiverem a capacidade de ma-
pear as suas vulnerabilidades 
internas e externas sairão na 
frente ao gerar conexões ge-
nuínas com seus públicos e 
identificar oportunidades de 
fortalecer o relacionamento 
das marcas. Melhor do que 
pagar um anúncio caríssimo 
para que você mesmo diga a 
todos o quão fantástica é a sua 

empresa, é ter um público tão 
fiel que faz todo este trabalho 
espontaneamente utilizando 
as suas redes sociais.

É aí que entra o termo, 
“Economia da Reputação”, 
que define a priorização do 
relacionamento próximo e 
transparente com o público 
e em que gerir a reputação é 
um investimento com retor-
no real. Bons produtos ven-
didos a preços justos outras 
empresas também podem 
ter. O que vai diferenciar uma 
marca das concorrentes em 

um mercado extremamente 
competitivo é a conexão com 
seus consumidores.

Empresas que já nasce-
ram dentro dessa realidade 
têm mais facilidade em obter 
sucesso do que aquelas que 
precisam desapegar dos mo-
delos e ferramentas utilizados 
na economia tradicional. Eles 
deram certo no passado. Mas 
não servem mais. Por isso, se 
a sua empresa ainda não per-
cebeu que estamos vivendo na 
“Economia da Reputação”, pas-
sou da hora de despertar.

Nascidos em 
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro e Fevereiro
Março e Abril
Maio e Junho

Recebem a partir de
25/07/2019 
15/08/2019 
19/09/2019
17/10/2019
14/11/2019  
12/12/2019  
16/01/2020  
13/02/2020
19/03/2020

Calendário do Pagamento do PIS
Crédito em Conta
23/07/2019
13/08/2019 
17/09/2019 
15/10/2019
12/11/2019 
10/12/2019
14/01/2020 
11/02/2020
17/03/2020

Cerca de 146,5 mil trabalhadores paraibanos terão direito a sacar o benefício nos terminais da Caixa

Foto: Roberto Guedes

A Caixa informou que 
quem possui  Cartão 
do Cidadão e senha 
cadastrada pode se 
dirigir a uma casa 

lotérica
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De acordo com PM, com um dos homens presos foram encontradas duas armas de fogo e uma moto com queixa de furto
Quatro homens, de 26, 

23, 19 anos foram detidos e 
um adolescente de 17 anos  
foi apreendido em uma ope-
ração realizada pelas Po-
lícias Militar e Civil, nessa 
terça-feira (14), na cidade de 
Solânea. O grupo seria res-
ponsável por vários assaltos 
a comércios, pessoas e tam-
bém por uma tentativa de 
homicídio, na região.

A operação que desmon-
tou a quadrilha começou 
após a 21ª Delegacia Seccio-
nal e 7ª Companhia Indepen-
dente da PM descobrirem o 
endereço onde eles estariam 
escondidos, no Sítio São Luiz, 
na Zona Rural de Solânea. No 
local, foi preso um dos sus-
peitos com duas armas de 
fogo e uma moto com queixa 
de furto.

Após a prisão dele, os 
policiais chegaram até os ou-
tros acusados, com quem foi 
apreendida mais uma arma 
de fogo. Os quatro detidos na 
operação foram levados para 
a Delegacia da Polícia Civil, 
em Solânea.

Operação desarticula grupo 
suspeito de crimes em Solânea

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

Foto: Secom-PB

A ação que desmontou a quadrilha começou após a 21ª Delegacia Seccional e 7ª Companhia Independente da PM descobrirem o endereço onde eles estariam escondidos, no Sítio São Luiz

A Polícia Militar, por 
meio do Batalhão Es-
pecializado em Policia-
mento com Motocicletas 
(BEPMotos), tirou mais 
uma arma de circulação, 
no fim da noite de terça-
feira (14), durante uma 
incursão realizada no 
condomínio Colinas de 
Gramame I, no bairro de 
Gramame, na Zona Sul da 
capital. A arma apreen-
dida foi um revólver, ca-
libre 38, que estava com 
seis munições prontas 
para o uso.

Conforme informa-
ções dos policiais que 
participaram da ação, ao 
perceber a entrada das 
equipes da PM, o suspeito 
arremessou uma pochete 
e tentou correr, mas foi 
rendido. Nas buscas, a po-
chete foi localizada e den-

tro dela estava a arma. O 
preso não revelou o que 
pretendia fazer com a 
arma. Ele foi apresentado 
na Central de Flagrantes, 
no Geisel.

BPEMotos
Segundo a Secretaria 

de Segurança, o decreto 
de criação do Batalhão 
Especializado de Policia-
mento com Motocicletas 
(BEPMotos) foi assinado 
ano passado e entregou 
50 rádio-comunicadores 
especiais para uso do Cor-
po de Bombeiros Militar, 
somando investimentos 
superiores a R$ 9,1 mi-
lhões na área da Seguran-
ça Pública.

De acordo com a As-
sessoria de Comunicação 
do Governo, o BPEMotos 
conta com motos novas e 

potentes, de pelo menos 
três tipos diferentes: a 
BMW GS de 800 cilindra-
das - para o combate à cri-
minalidade ; a Honda XRE 
300 -  para o policiamento 
nos corredores urbanos; 
e a Harley-Davidson – que 
será  usada pelos batedo-
res em todos os tipos de 
escoltas. Além disso, os 
policiais que farão parte 
do BPEMotos receberão 
modernos equipamentos 
de proteção individual, 
a exemplo de capacetes 
articulados, cotoveleiras, 
joelheiras, botas e luvas. 
Já os rádio-comunicadores 
especiais para uso do Cor-
po de Bombeiros Militar 
são projetados para fun-
cionar nos ambientes mais 
difíceis e de risco, tanto 
no frio e na umidade, com 
poeira e no calor.

BEPMotos realiza incursão 
e flagra homem armado

Segurança

Polícia Civil recupera objetos 
após prender receptador

A Polícia Civil pren-
deu na terça-feira (14) um 
homem suspeito de ser um 
dos maiores receptadores 
de produtos furtados em 
João Pessoa. Ele foi locali-
zado por equipes da Dele-
gacia de Crimes Contra o 
Patrimônio de João Pessoa 
(DCCPAT/JP), com apoio 
da Unabe/ Unintelpol.

Segundo o delegado 
Braz Morroni, da DCCPAT, 
o homem foi preso em fla-
grante delito. Com o sus-
peito, foram encontrados 
diversos equipamentos e 
objetos furtados de imó-
veis residenciais de João 
Pessoa.

O preso é apontado 
pela polícia como recepta-

dor de produtos furtados 
de residências que foram 
violadas no período fes-
tivo de dezembro do ano 
passado.  “No momento 
de sua abordagem, o in-
vestigado resistiu à prisão 
e, após ser detido, ainda 
tentou subornar a equipe 
da DCCPAT, oferecendo um 
veículo e dinheiro”, afir-
mou o delegado.

Na casa do preso, foi 
encontrada uma arma de 
fogo, com oito munições, 
bem como diversos produ-
tos dos crimes, a exemplo 
de TVs, celulares, relógios, 
joias e bebidas alcoólicas 
importadas.

Todo o material foi 
apreendido  para ser res-

tituído às respectivas ví-
timas. “O autuado vai res-
ponder pela prática dos 
crimes de receptação, pos-
se ilegal de arma de fogo, 
uso de documento falso, 
corrupção ativa e resis-
tência à prisão”, afirmou o 
delegado.

Com o suspeito, foram 
encontrados diversos 

equipamentos e 
objetos furtados de 

imóveis residenciais de 
João Pessoa

Todo material foi apreendido para ser restituído às respectivas vítimas dos roubos feitos pelo suspeito

Fo
to

: S
ec

om
-P

B

Ação foi realizada no condomínio Colinas de Gramame I, no bairro de Gramame, na Zona Sul da capital

Foto: Secom-PB
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Na Paraíba, mais de 147 mil estudantes se inscreveram para o Exame Nacional, de acordo com dados do Inep

Os resultados do Exa-
me Nacional do Ensino 
Médio 2019 (Enem) serão 
divulgados amanhã (17). 
Os estudantes que fizeram 
a prova poderão acessar o 
sistema do Inep (Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Teixeira) para conferirem 
os resultados individuais 
na Página do Participante 
(enem.inep.gov.br)

Na Paraíba, mais de 
147 mil estudantes se ins-
creveram para o Exame, de 
acordo com dados do Inep. 
A principal faixa etária dos 
concorrentes no Estado é 
de 21 a 30 anos. Em relação 
ao gênero, foram 84.642 
mulheres inscritas e 62.540 
homens. As cidades de João 
Pessoa e Campina Grande 
registraram os maiores nú-
meros de inscritos do Esta-
do, sendo 38.636 e 24.007, 
respectivamente. Outros 
municípios como Patos, Ca-
jazeiras, Sousa e Guarabi-
ra registraram entre seis e 
quatro mil inscritos.

Ainda de acordo com o 
Inep, 96.350 dos inscritos 
paraibanos já possuíam o 

Beatriz de Alcântara 
Especial para A União

Resultado do Enem 2019 
vai ser divulgado amanhã

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

Ensino Médio concluído e 
33.015 estavam cursando 
o último ano. Dentre os nú-
meros restantes se dividem 
aqueles que nem estão cur-
sando o Ensino Médio ou 
concluindo (550) e aqueles 

que estão no Ensino Médio, 
mas não são concluintes 
ainda (17.267).

Com a nota em mãos, 
os candidatos poderão se 
inscrever no Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu) 

durante os dias 21 a 24 de 
janeiro para o ingresso nas 
universidades e institutos 
federais de ensino. Também 
é a partir da nota do Enem 
que os estudantes poderão 
solicitar tanto o Programa 

Universidade para Todos 
(ProUni), com inscrições de 
28 a 31 de janeiro, quanto 
para o Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies) – 
que terá inscrições de 5 a 12 
de fevereiro.

Em todo o Brasil foram 
5.095.388 inscritos para o 
Exame Nacional. Esse núme-
ro é mais baixo do que o ano 
anterior (2018) que regis-
trou quase cinco milhões e 
600 estudantes inscritos.

Foto: Agência Brasil

Com a nota em mãos, os candidatos poderão se inscrever no Sisu para ingressar em uma instituição federal de ensino ou se candidatar às bolsas disponíveis pelo ProUni e pelo Fies

A Secretaria de Estado de 
Saúde (SES) está aguardando 
a liberação de novos lotes das 
vacinas pentavalente certifica-
das pela Agência Nacional da 
Vigilância Sanitária (Anvisa). 
A SES da Paraíba recebeu 19 
mil doses da vacina e distri-
buiu para os 223 municípios 
do Estado na última segunda-
feira (15), porém, em dois dias 
de distribuição a vacina já aca-
bou em alguns municípios do 
interior. O Ministério de Saúde 
informou, em nota, que a dis-
tribuição da vacina deve ser 
normalizada até março. 

Os municípios das re-
gionais iniciaram a distribui-
ção na terça e quarta-feira. A 
coordenadora de imunização 
do Estado, Isiane Queiroga in-
formou que a vacina já acabou 
em alguns municípios no inte-
rior do Estado, a exemplo de 
Itabaiana. 

Ela ressaltou ainda a im-
portância dessa vacina para 

a prevenção de doenças na 
primeira infância. “Ela pro-
tege contra cinco doenças e 
é tomada no início de vida 
da criança, aos dois, quatro e 
seis meses. É complicada essa 
ausência porque deixamos as 
crianças desprotegidas e vul-
neráveis à doença”, enfatizou

Os estoques para a vacina 
pentavalente estavam zerados 
desde outubro de 2019. Como 
o quantitativo de vacinas ain-
da é insuficiente, o Ministério 
da Saúde autorizou um esque-
ma alternativo como solução 
provisória: substituir a vaci-
na pentavalente pela vacina 
DTP (Tríplice Bacteriana) que 
consiste na combinação das 
vacinas difteria, tétano e co-
queluche/pertessus, mais a 
imunização da hepatite B.

O coordenador de imu-
nização de João Pessoa, Fer-
nando Virgulino informou que 
o município de João Pessoa 
recebeu 4 mil doses da penta-
valente e está se organizando 
para encaminhar aos postos de 
saúde conforme o pedido.

SES aguarda vacinas 
do Ministério da Saúde
Sara Gomes 
saragomesilva@gmail.com

Secretaria da Saúde recebeu 19 mil doses da vacina pentavalente

Foto: Evandro Pereira

Maternagem

Tour da Gestante: mulheres grávidas de 
Matureia visitam maternidade de Patos

A manhã dessa quarta-
feira (15) começou diferen-
te para um grupo de gestan-
tes da cidade de Matureia. 
Isto porque, em diferentes 
estágios da gestação, um 
grupo de mulheres daquele 
município, assistidas pela 
USB Esdras Guedes, teve a 
oportunidade de conhecer 
a Maternidade Dr. Peregri-
no Filho, de Patos, o local 
onde elas vivenciarão uma 
experiência inesquecível 
e começarão, na prática, a 
linda jornada da materni-
dade. Elas participaram do 
projeto ‘Tour da Gestante’, 
que possibilita que as fu-
turas mamães conheçam o 
ambiente que as acolherão 

no momento do parto, antes 
que isso aconteça, dando-
lhes ainda mais segurança e 
confiança na unidade.

Durante o ‘Tour’, elas 
conheceram os serviços, os 
alojamentos, a estrutura da 
maternidade, tiraram dúvi-
das e receberam orientações 
importantes para a futura 
admissão como pacientes, 
como por exemplo, saber o 
que é importante levar para 
a maternidade, incluindo aí 
os documentos necessários 
para a internação. O projeto, 
que está inserido nas ações 
de aperfeiçoamento do aco-
lhimento e humanização da 
unidade, busca, sobretudo, 
tranquilizar as futuras ma-

mães para o momento do 
parto. A visita desta manhã 
foi monitorada pela gerente 
assistencial da maternidade, 
Milene Barbosa, e pela ge-
rente de Enfermagem, Elisa-
ma Naara.

Além da visita às insta-
lações, houve um momento 
que as gestantes receberam 
orientações sobre o parto 
normal e humanizado, so-
bre seus direitos como pa-
cientes, incluindo a opção 
por ter um acompanhante, e 
sobre aleitamento materno, 
além de diversas orienta-
ções. A visita dessa quarta-
feira (15) também foi acom-
panhada pelo secretário de 
Saúde de Matureia, Bruno 

A agricultora Brasilina da Silva, que terá seu primeiro filho na unidade ainda esse mês, participou da Tour
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Wanderley Monteiro, e pela 
enfermeira Linaria               Nóbrega, 
da USB Esdras Guedes da-
quele município.

A agricultora Brasilina 
da Silva, 22 anos, que terá 
seu primeiro filho na unida-
de, ainda esse mês, foi uma 
das gestantes que fez parte 
do grupo dessa quarta-feira e 
disse que foi muito importan-
te tudo o que ela viu e ouviu 
durante a visita. “Tirei muitas 
dúvidas, a exemplo do que 
levar para a maternidade, e 
achei bom ter conhecido a 
sala de parto onde vou ter 
meu filho”, disse ela. O dire-
tor geral da maternidade, 
Dr. Umberto Marinho Júnior, 
afirma que o projeto tem 
cumprido seu objetivo, que 
é deixar as futuras mamães 
mais tranquilas e seguras. “A 
partir do momento que elas 
conhecem nossa estrutura e 
dinâmica antes de serem ad-
mitidas como pacientes, ao 
chegarem para ter seus filhos, 
elas encontrarão um ambien-
te já conhecido e, portanto, 
mais familiar e isso ajuda a 
tranquilizá-las para esse mo-
mento que é único para cada 
mulher”.

 
Tour da Gestante
O ‘Tour da Gestante’ 

acontece sempre às quartas-
feiras, sempre pela manhã, 
com o limite máximo de cinco 
gestantes por visita agenda-
da. A gestante que se interes-
sar pode agendar sua visita 
pelo e-mail: consultagineco-
logicamdpf@iscb.org.br
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Prévia carnavalesca reúne 40 blocos que devem levar muita música e animação aos bairros da capital
Laura Luna 
lauraragao@gmail.com

Folia de Rua de João Pessoa
começa dia 13 de fevereiro

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

Falta menos de um mês 
para o Folia de Rua 2020. 
A prévia carnavalesca terá 
início dia 13 de fevereiro 
encerrando no sábado de 
carnaval, 22. A atração mu-
sical da abertura e as novi-
dades para este ano ainda 
não foram divulgadas. “O que 
já temos é que Durval Lelys 
será a atração do Bloco dos 
Atletas, que sai no sábado, 
15”, disse Raimundo Nonato 
(Bola), presidente do Folia 
de Rua.  A associação, que 
organiza o pré-carnaval em 
João Pessoa, possui atual-
mente 40 blocos filiados a 
exemplo do Anjo Azul, Vir-
gens de Tambaú, Acorde Mi-
ramar e Boi do Bessa. 

Muriçocas
O Muriçocas de Miramar, 

maior bloco da prévia carna-
valesca pessoense, está nos 
ajustes finais para o desfile 
deste ano e divulgará os de-
talhes nos próximos dias, se-
gundo informou Fuba, um dos 
fundadores do bloco. Lem-
brando que, no ano passado, 
o Muriçocas mudou o formato 
do desfile, trazendo polos fes-
tivos e um grande palco prin-
cipal localizado na Avenida 
Tito Silva. Apenas dois trios 
elétricos saíram do bairro 
para o Busto de Tamandaré. 

Bloco do Cafuçu
Todas as atenções do 

bloco mais estiloso do Fo-
lia de Rua estão voltadas 
para o já tradicional Baile 

do Cafuçu, evento onde são 
eleitos o rei e a rainha do 
bloco. “Os candidatos podem 
se inscrever até 23h no lo-
cal do evento”, conta Buda 
Lira, presidente do bloco. O 
baile será realizado no dia 
1º de fevereiro, às 22 ho-
ras, no Clube Cabo Branco e 
vai reunir uma verdadeira 
constelação. Varal de Cabaré, 
Trem das Onze e Dj Brazinha 
serão os responsáveis pelo 
som da festa que terá tam-
bém a ‘Difusora Cafuçu’ com 
os famosos recadinhos. “Sim 
e podem ser enviados por 
Whatsapp”, destacou Buda. 

Os ingressos custam R$ 
30 (inteira) e R$ 15 (meia- 
entrada) e R$ 140 a mesa e 
podem ser comprados no 
local ou ainda no www.on-
tickets.com.br

Já o desfile do bloco 
acontece na sexta-feira, 21, 
e por enquanto não foram 
divulgados detalhes. “Pos-
so adiantar que devemos 
manter a mesma estrutura 
do ano passado”, disse Buda 
Lira. Homenageados e pos-
síveis atrações também não 
foram anunciados.

Edital de 
apoio a 
blocos está 
aberto

Estão abertas, desde o 
dia 10 até o dia 24, as ins-
crições de chamamento pú-
blico para a regulamentação 
da concessão de apoio da 
Fundação Cultural de João 
Pessoa (Funjope) aos Blocos 
Alternativos do Carnaval de 
Bairros de João Pessoa. Os 
blocos selecionados partici-
parão do pré-carnaval e do 
Carnaval de 2020, de acordo 
com as condições e exigên-
cias do edital da Funjope. 

Os interessados devem 
fazer a inscrição mediante 
a entrega de um envelope 
com todos os documentos 
necessários no Setor de 
Protocolo da Funjope. O 
horário de funcionamento 
da fundação é de segunda 
a sexta, das 8h às 12h e das 
13h às 17h. É importante 
que conste, de maneira cor-
reta, os dados de remeten-
te e destinatário. A relação 
com todos os documentos 
necessários para a inscri-
ção está disponível no edi-
tal da Funjope, através do 
site: https://transparencia.
joaopessoa.pb.gov.br/

De acordo com o edital 
da Prefeitura Municipal de 
João Pessoa, através da Fun-
jope, o valor total de apoio 
previsto é de R$ 100 mil. 
Os blocos que forem con-
templados com o apoio da 
gestão do município devem 
realizar suas atividades pre-
vistas com acesso público e 
gratuito.  Além disso, deve-
rão divulgar o apoio da PMJP,  
por meio da Funjope, usando 
a logomarca oficial da Pre-
feitura em qualquer projeto 
gráfico relacionado ao blo-
co/evento e na divulgação, 
de acordo com o padrão de 
identidade visual disponi-
bilizado pela Assessoria de 
Comunicação da Funjope. 

Outras formas de divul-
gação do apoio da Prefeitu-
ra também devem ser feitas 
diante de circunstâncias 
como entrevistas, por exem-
plo. “O apoio da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa 
deve ser também verbal-
mente citado em todas as en-
trevistas e notas concedidas 
pelo proponente à imprensa 
de rádio, jornal, TV e internet, 
nas locuções durante o even-
to, bem como mencionada 
em todas as apresentações 
de lançamento ou divulgação 
do grupo”, conforme edital da 
Funjope.

Muriçocas de Miramar, 
maior bloco da prévia 

carnavalesca pessoense, 
divulgará os detalhes 

do desfile deste ano nos 
próximos dias

Foto: Divulgação/Cafuçu

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

SERVIÇO 
n Cronograma
• Inscrições – 10 a 24 
de janeiro de 2020
• Analise Documental 
– 27 a 31 de janeiro de 
2020
• Saneamento de Do-
cumentação – 3 e 4 de 
fevereiro de 2020
• Publicação do Resul-
tado – 5 de fevereiro de 
2020
• Período de Recurso 
– 6 e 7 de fevereiro de 
2020
• Resultado Final – 10 
de fevereiro de 2020

Baile do Cafuçu, onde são eleitos o rei e a rainha do bloco, será realizado no dia 1º de fevereiro, no Clube Cabo Branco

Castelo de Bonecas

Reeducandas expõem no Salão do Artesanato
As bonecas de pano do 

projeto “Castelo de Bone-
cas”, confeccionadas pelas 
reeducandas do Presídio 
Feminino Maria Júlia Ma-
ranhão, têm se destacado 
na 31ª edição do Salão do 
Artesanato da Paraíba, 
chamando a atenção dos 
visitantes do evento, que 
se prolongará até o dia 2 
de fevereiro, na estrutura 
montada na orla marítima 
de João Pessoa, na Avenida 
Cabo Branco, 2260.

As coloridas bonecas 
de pano estão expostas 
no stand da Secretaria de 
Estado da Administração 
Penitenciária e represen-
tam a esperança para cerca 
de 120  reeducandas. Onde 
não havia mais sonhos e 
esperança, hoje elas estão 
envolvidas no projeto que 
confecciona as bonecas e 
têm  a chance de ter dentro 
do sistema prisional  uma 
rotina de trabalho que as 
tira do ócio e também as 
remunera pelo trabalho e 
renovam seus sonhos.

Ana Carla, 53 anos, mé-
dica, turista do Rio Grande 
do Norte, estava só  passan-
do pelo stand quando foi 
despertada pelo colorido 
das bonecas. “Eu iria só 
passar, mas tive de parar, 
para ver melhor tanta bele-
za, pois antes era tão mais 
fácil encontramos destas 

bonecas para vender, eu 
mesma tinha uma coleção, 
mas o que me encantou nes-
tas bonecas foi sua doçura 
e mais ainda de  saber que 
são confeccionadas por ape-
nadas”, disse.

N.M, 33 anos, uma das 
reeducandas que já passou 
por projetos de ressocializa-
ção, ressaltou a importância 
de ter espaços como o do 
Salão de Artesanato aber-

tos aos projetos de resso-
cialização. “É uma grande 
oportunidade o nosso traba-
lho ser visto e reconhecido 
aqui fora. As pessoas ficam 
surpreendidas quando falo 
que os trabalhos são con-
feccionados por reeducan-
das do Presídio Feminino”, 
pontuou.

O secretário da Admi-
nistração Penitenciária, 
Sérgio Fonseca,  visitou o 

stand  na tarde de terça-feira 
(14) e disse ser importante 
o trabalho de ressocializa-
ção. “Dentro deste trabalho 
de reinclusão social, neste 
combate à reincidência, 
acreditamos ser de grande 
expressão  a participação do 
Projeto “Castelo de Bonecas” 
aqui no Salão de Artesanato 
do Estado da Paraíba, para 
divulgar este trabalho que 
é desenvolvido no interior 

do Sistema Prisional e que 
tem tirado  tantas pessoas 
da vida criminosa e as in-
cluindo na sociedade”, falou.

Já a  diretora do Pre-
sídio Feminino Maria Júlia 
Maranhão, Cinthya Almeida, 
disse ser grata ao Governo 
do Estado por ter aberto 
este espaço. Acrescentou 
que desde 2013, as reedu-
candas vêm participando 
com seus trabalhos.

Foto: Secom-PB

Bonecas de pano confeccionadas por 120 reeducandas do sistema prisional da Paraíba chamam a atenção das pessoas que visitam o Salão
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Temporada 2020
Funesc abre, nesta quinta, sistema de marcação de pautas para o 
Teatro Santa Catarina, em Cabedelo. Em outubro, o equipamento 
foi entregue, reformado, pelo Governo do Estado. Página 12
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Ilustrador estreia no audiovisual 
com ‘Makinaria’, curta de animação 
que será lançado hoje, em JP

O curta-metragem de 
animação Makinaria será lan-
çado nesta quinta-feira, a par-
tir das 20h, no Centro Cultural 
Espaço Mundo, no Centro His-
tórico de João Pessoa. O even-
to marca a estreia no audiovi-
sual do ilustrador paraibano 
Igor Tadeu, que é o diretor e 
roteirista do filme. A obra nar-
ra uma fábula moderna sobre 
o papel do ser humano no sis-
tema capitalista e seu eterno 
lugar de pilar na maquinaria. 
Após a exibição, seguida de 
debate com parte da equipe 
do filme, o DJ Furmiga DUB 
fará discotecagem com setlist 
de música brasileira. 

A programação, que 
acontece dentro do projeto 
Quanto Vale o Show?, no qual 
o público contribui volunta-
riamente com a quantia que 
achar justa, é aberta ao públi-
co, mas os lugares são limita-
dos. A classificação indicativa 
é de 12 anos.

“Estou um pouco ner-
voso, pois é uma grande res-
ponsabilidade”, confessou 
Igor Tadeu ao falar sobre 
a expectativa de lançar o 
seu primeiro filme autoral, 
cujo projeto é uma produ-
ção da empresa paraibana 
Roda! Filmes e foi financia-
do pelo Programa Nacional 
de Fomento ao Audiovi-
sual 2017 - Apoio à Produ-
ção de Curta-Metragem, do 
Ministério da Cultura. 

Radicado há um ano e 
três meses na cidade de Lis-

boa, em Portugal, Igor Tadeu 
disse ter motivos para vir lan-
çar o filme em sua terra natal, 
João Pessoa. “Além de estar 
na companhia de familiares e 
amigos, escolhi o Centro Cul-
tural Espaço Mundo porque 
é o lugar onde vivi toda a mi-
nha juventude”, disse ele, que 
publicou quatro revistas em 
quadrinhos com histórias au-
torais e mantém uma página 
na internet para o desenvolvi-
mento de suas ilustrações. 

A propósito, Igor Tadeu 
disse que Makinaria, que tem 
10 minutos de duração, se 
baseia numa história em qua-
drinhos, de título homônimo 
ao do filme, que produziu em 
2012 e ainda está inédita. “Eu 
praticamente usei a HQ como 
storyboard e apenas alonguei 
o enredo”, afirmou ele, que 
possui mais de dez anos de 
experiência como ilustrador 
no mercado publicitário, ten-
do desenvolvido, por exem-
plo, a animação Macedinho, 
voltada para o público adulto, 
além de diversos VTs com uso 
desse mesmo tipo de arte. 

A ideia de transformar a 
sua HQ inédita em filme, Igor 
Tadeu começou a pensar em 
2017.  E, quando conseguiu 
o financiamento, pode traba-
lhar na animação Makinaria 
até concluí-la em 2018, cujo 
projeto é uma produção da 
empresa paraibana Roda! Fil-
mes. Mas comentou que até o 
ano passado, ainda fez alguns 
ajustes no curta-metragem. 
“A equipe foi pequena e tive 
que otimizar ao máximo o 
trabalho”, disse ele.

Guilherme Cabral  
guipb_jornalista@hotmail.com

A fábula 
moderna e 
distópica de
Igor Tadeu

Editoração: Maradona
Edição: André Cananéa

Metáfora do sistema capitalista
Igor Tadeu não considera que 

Makinaria chegue a ser uma crítica ao 
sistema capitalista. “Até por ser um cur-
ta-metragem, não houve tempo para 
aprofundar esse tema do capitalismo. 
É como se fosse uma fábula moderna 
distópica onde o trabalhador está preso 
às ordens do patrão, ao relógio e à roda 
do hamster dia a dia. Essa metáfora é 
visível no filme, mas quem está dentro 
da roda e do relógio é o ser humano. 
Acho que o filme é mais um alerta para 
conscientizar as pessoas do papel de 
escravo que é o ser humano nesse sis-
tema”, disse ele.

O paraibano informou que está 
prevendo retornar no dia 21 deste mês 
à Europa, para onde se mudou por 
motivos profissionais. Em Lisboa, ele tra-
balha numa empresa de vídeo mapping, 
uma técnica de projeção mapeada de 

conteúdos audiovisuais que pode 
ser realizada em qualquer tipo de 
superfície. Mas, antes de voltar, pre-
tende manter contatos para exibir 
Makinaria em outros espaços pelo 
Brasil. “Iniciei conversa com um 
cinema em São Paulo”, comen-
tou ele, que pretende divulgar 
o curta-metragem também 
pela Europa e inscrevê-lo em 
festivais. 

 Igor Tadeu garantiu 
que pretende continuar dedican-
do mais tempo à área do audiovisual, 
antecipando, inclusive, já ter um novo 
roteiro para filme de animação, mas não 
forneceu detalhes a respeito. “A internet 
contribui para potencializar a geração de 
conteúdos”, justificou ele, acrescentando 
que não deixará de produzir histórias em 
quadrinhos autorais. 

FIchA TécnIcA 
n Animação | 2020 | 10’ | Brasil 
Classificação indicativa: 12 anos
Direção e Roteiro: Igor Tadeu 
Produção Executiva: Virgínia 
Duan
Arte: Minna Miná, Paulo Moreira, 
Igor Tadeu
Edição e Motion Graphics: José 
Souto, Paulo Roberto Filho e 
Eduardo Noé
Trilha e Efeitos Sonoros: Toni Sil-
va e Rafael Chaves
Assistente de Direção e Monta-
gem: João Paulo Palitot
Acessibilidade Comunicacional: 
Larissa Hobi
Libras: Jo Gomes 
Contadora: Daniela Beltrão

SERVIÇO
n Evento: Lançamento do filme 
Makinaria
n Direção e roteiro: Igor Tadeu
n Data: Quinta, 16 de janeiro
n hora: 20h
n Local: Centro Cultural Espaço 
Mundo Endereço, em João Pes-
soa
n Endereço: Praça Antenor Na-
varro, 53, bairro do Varadouro 
n Ingresso: Contribuição voluntária 
da quantia indicada pelo público
n classificação Indicativa: 12 anos

Igor e imagens de seu 
primeiro curta: ilustrador 

já tem roteiro pronto para 
uma segunda animação

Foto: Divulgação



Um ano se passou do embarque do amado pai 
para uma viagem mais importante do que as muitas 
que fez na última encarnação. Tivemos várias opor-
tunidades de homenageá-lo, em sintonia com suas vi-
brações e o magnífico exemplo que tanto nos ajuda a 
continuar a jornada terrena.

Foram eventos – e outros virão! - chamados de 
“encontros”, pois assim o são. Palestras em casas es-
píritas, recitais de música erudita, concerto sinfôni-
co, comenda recebida por Divaldo Franco no Centro 
de Convenções, sessão de vídeos na Fundação José 
Américo, lançamento do “Trio Carlos Romero”, todos 
cheios de encanto.

Curiosamente, a salutar e prazerosa convivência 
com sua memória, mantenedora de gratificante co-
munhão afetiva, parece, para algumas pessoas, sofri-
mento de apego e até a “não aceitação de seu desenla-
ce”, como já nos foi dito, ora vejam só...

E são tão divergentes e difusas as impressões 
que causamos nos outros... Imagino que isso aconteça 
também com os produtos da expressão artística como 
literatura, poesia, música. Quando o autor tem uma 
inspiração em determinado sentido, que nutre a con-
cepção de alguma obra e o espectador capta de forma 
completamente diferente.

 Mas, as opiniões de amigos são, de certo modo, 
pertinentes, porque é de apego o sentimento que mui-
ta gente cultiva após o desenlace de entes queridos. 
Conosco é diferente. Somos espíritas de berço. Meu 
avô, José Augusto Romero, que presidiu a Federação 
Espírita Paraibana por 44 anos consecutivos, já nos 
dava lindas lições desde crianças. Papai sucedeu-o na 
dedicação ao Espiritismo, foi vice-presidente da FEP, 
orador, escritor, e desde quando éramos garotos es-
tudávamos o Evangelho e obras espíritas em família.

Temos uma bagagem, modéstia à parte, bem ro-
busta dos conhecimentos doutrinários e evangélicos. 
E não somente o conhecimento, pois o que vale em 
uma determinada filosofia, ideologia, crença é quan-
do você, além de conhecê-la, consegue praticá-la.

Papai foi meu companheiro nesta encarnação, 
mas possui muitas outras ligações afetivas antes de 
mim. Certamente, em sua nova jornada, já acontece-
ram muitos reencontros, não temos a menor dúvida. 
Somos visceralmente convictos de que a vida conti-
nua após o desencarne, que a individualidade é manti-
da e que há muito o que se fazer lá do outro lado.

Às vezes a gente se refere à pátria espiritual 
como um mundo distante, mas são mundos tão in-
trínsecos, permeáveis, no sentido de se permearem. 
Vejamos o mundo microscópio. Convivemos com bi-
lhões de bactérias no dia a dia, em tudo que é canto, 
do travesseiro ao prato em que comemos, sem vê-las, 
mas é um mundo intrínseco ao nosso. O universo es-
piritual é assim, existe em outra frequência, em ou-
tros níveis vibracionais. Podem ser aqui por perto, 
podem ser distantes. 

Papai, com sua sabedoria, certamente se cons-
cientizou bem rápido da nova situação e já deve es-
tar trabalhando no que gosta. Inspirando escritores, 
mentores, frequentando casas espíritas, dando sua 
contribuição às tarefas tão bonitas que lá são desen-
volvidas. Deve estar inspirando poetas, composito-
res, na área em que ele gosta, como literatura e músi-
ca. Isso é uma questão de afinidade, de magnetismo. 
Muitas vezes o espírito nem procura, é naturalmente 
atraído para aquele ambiente, para aquelas ativida-
des que lhes interessam, lhes são afins.

Toda essa minha paixão por meu pai, todo esse 
amor, meu afeto, se dá de maneira completamente 
ciente de que ele não só me pertence como pai terre-
no, mas como um amigo de luz com o qual eu me sin-
tonizo, a quem remeto e recebo as melhores intuições, 
na certeza mais cristalina de que ele voou, de que tem 
outras atividades, outros amigos, outros filhos de 
muitas encarnações. Que vive noutro mundo que se 
descortinou novamente e nem tem tempo para estar 
toda hora atendendo ou se conectando com o pensa-
mento e aspirações de tanta gente.

Entretanto, a sintonia com os desencarnados é 
imensamente saudável quando é desapegada, praze-
rosa e consciente. Faz bem ao espírito. Em “O livro dos 
Espíritos” há respostas sobre como se sentem bem os 
espíritos dos escritores, poetas, artistas, ao verem 
suas obras estudadas, divulgadas, tocadas, executa-
das. Sobre como se sentem felizes ao serem lembra-
dos com carinho, sejam onde estiverem.

Jamais cultivamos nestas homenagens a papai 
qualquer tipo de apego egoísta, mesquinho ou limita-
do. Ainda que as interpretam equivocadamente, com 
uma ideia totalmente diversa. É que os sentimentos 
nunca conseguem ser bem descritos com palavras. 
Porque falam a linguagem do amor, do verdadeiro 
amor, que a cada um pertence.

O cronista 
protagonista

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano
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Se eu tivesse tirado o prêmio da 
Loteria da virada do ano, será que ain-
da estaria aqui, capinando n’A União?  
É verdade que o jornal está bom, o 
escritor Sérgio de Castro Pinto diz que 
é o melhor jornal daqui. Já ouvi isso 
dito pelo dono do Correio, acadêmico 
Roberto Cavalcanti. Foi no aniversário 
de Hermoza minha prima, quando ela 
fez 106 (cento e seis anos). Hermoza 
(sobrinha de minha avó materna) era 
casada com Zacarias Sitônio, sobri-
nho de meu avô materno. Entendeu, 
Jeuhse? Não há consanguinidade, não 
faça confusão.

Carias me introduziu aos lajedos 
de 1930, ainda riscados pelas balas da 
fuzilaria. Ao mesmo tempo em que me 
iniciava nos sonetos do Poeta do Ta-
marindo. Fruíamos da força do mesmo 
cavalo, o Melado, que nos levava ora às 
Aroeiras sua fazenda, ora ao carrasco 
que herdei de meus maiores. Mas eu 
não tirei o grande prêmio da Loteria, e 
aqui estou pedindo tua atenção.

Carias era uma pessoa muito boa, 
um homem boníssimo, como são os 
Sitônios. Aí se casou com uma Pereira 
Lima: já não posso dizer a mesma 
coisa que disse da tribo de Carias. Os 
Pereiras são como os tchu-ka-ra-mae-
rã-rã-rãe . Eu preguntei (é assim 
mesmo, com a “r” antes da “g, como 
no espanhol e no português de detrás 
da Serra da Baixa Verde, o português 
tramontino do Nordeste Brasileiro, o 
dialeto da cantora Né Ladeiras”), pre-
guntei a um primo (legítimo), sociólo-
go da Funai, por que os tchuca-ra-mãe 
tinham esse gentílico. O primo Car-
linhos me disse que era porque eles 
eram “rã rã rã rãe”. Como os Pereiras.) 
Dialeto vírgula; o mirandês é uma 

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

Rastros e restos

língua belíssima, pra doutor nenhum 
botar defeito.

Trata-se da língua falada nas mar-
gens do Rio Sabor. Mas ela alcança outras 
ribeiras, chegando até a Paraíba do Norte 
– onde encontrou guarida e ermida no 
cantor Chico César, que foi cantado pelo 
grupo da cantora retro de La Çarandi-
lheira. E, como ficou dito acima, os rios 
que correm nos vales de Trás Montes 
têm o sabor antigo dos sons da origem, 
e emprestam seu ritmo aos adufes do 
grupo da Ladeira. É o desempenho do 
Claro Rio de Água Doce, já anunciado, há 
séculos, pelas “Delgadas, claras águas do 
Mondego”, do vate maior Luiz Vaz. Tive 
a glória de conhecer, ao vivo e em cores, 
parentes do poeta da tragédia do Me-
kong. Eles ainda usam o sobrenome Vaz, 
mas o mesmo não ocorre, salvo melhor 
juízo, com o restante de sua parentela. 
Nem Carias sabia.

Voltando à Loteria: é difícil saber 
o que fazer com seu prêmio. Não tenho 
prática em manejar numerários. Claro 
que iria dar uma importância a outros 
filhos de Deus. Mas o Grande Prêmio 
não dá para acudir todos os necessi-
tados e desgraçados. Que fazer? Botar 
um anúncio no jornal, convocando os 

interessados? Não iria chegar para 
quem quisesse.

Já sei: jogar cartas com meus 
primos. Poderia perder, mas o capital 
ficaria na família. Você conhece Pata 
Choca? É o maior jogador de pôker que 
eu conheço. É um Pereira de quatro 
avós. Pata Choca não enriqueceu com 
baralho; já era rico antes de se dedicar 
a essa nobre arte. Mas poderia estar 
muito mais rico. Os magnatas de Las 
Vegas convidam insistentemente o neto 
de Tio Neco para ir jogar naqueles cas-
sinos faraônicos; oferecem passagem e 
estadia, mas ele não vai. Aprendeu.

Tio Neco jogava com Marcolino 
que jogava com Virgolino. Sim, ele 
mesmo. Mas um dia, no Fogo de Flo-
res, a bala pegou numa pedra, estilha-
çou e atingiu o olho do facínora. Era 
um olho  já combalido por uma infec-
ção. Saberia o médico Zé Cordeiro, que 
tratou do olho e do pé. Assisti Doutor 
Cordeiro narrar sua intervenção no 
pé do bandido, feita com um punhal 
aquecido. Eu era menino, e essas 
coisas um menino nunca esquece. E o 
celerado teve de encerrar suas idas a 
Princesa. Diz bem o poeta Sérgio: “o 
olho cego via prá dentro / o olho bom 
via pra fora. / E com o fuzil vendo a 
hora / Lampião era dois / o olho de 
dentro / o olho de fora.

O ferimento impediu que o cele-
rado participasse do assalto à Souza, 
início de sua derrocada. Mas não 
impediu a desaventura de Mossoró – 
onde o cangaceiro perdeu os facínoras 
Colchete e Jararaca, dois destacados 
membros da quadrilha. O cão veio 
buscá-los.

(Terça, quinta, sábado)

Carias me introduziu 
aos lajedos de 1930, 
ainda riscados pelas 
balas da fuzilaria

Editoração: Ada CarinaEdição: André Cananéa

A amizade, sentimento divino que se alimenta de um 
combustível chamado afeto, não precisa, necessariamente, da 
argamassa do tempo para erguer belos e duradouros edifícios, 
conquanto conte com ele em seus efetivos processos de consoli-
dação. Portadora de sensíveis mistérios, a amizade tem a leveza 
do beijo de um colibri na maciez de uma rosa e, de igual manei-
ra, a eternidade da chama que explode nos olhos de quem, pela 
primeira vez, recebe a visita do epifânico milagre do amor.

A amizade nasce, muitas vezes, da inesperada empatia 
que os espíritos estabelecem entre si, dispensando explicações 
mais plausíveis ou justificativas mais lógicas. Ela simplesmente 
surge, toma posse dos corações e faz neles a sua morada perma-
nente. Foi assim a minha breve e intensa amizade com Arge-
miro de Figueiredo Sobrinho, ou simplesmente Mirinho, como 
aprendi a chamá-lo, ao receber dele o privilégio de fazer parte 
do rol das pessoas que privaram mais de perto do seu agradável 
e edificante convívio.

Conheci-o, há alguns anos, não me recordando exata-
mente em que quadra cronológica deu-se o nosso encontro, 
por intermédio da sua irmã Terezinha Figueiredo, admirável 
cronista campinense, em cujos escritos, memória e natureza, 
dentre outros componentes temáticos igualmente perceptíveis, 
são cartografadas por um lirismo, marcado por acentuados 
pendores existenciais, a que se acumplicia um agudo senso de 
observação da vida que, caudalosa, flui, irreprimivelmente, no 
solo concreto de todos os cotidianos.

Visitando-me várias vezes e telefonando-me, invariavel-
mente, quase todos os dias, foi-me possível esculpir de Mirinho 
o perfil de um ser humano íntegro, ético e obsessivamente 
comprometido com a aquisição do conhecimento, em qualquer 
que fosse o campo das suas numerosas e multiplicadas mo-
dalidades de manifestação. A música foi uma das suas paixões 
mais cultivadas, tanto em sua vertente clássica quanto popu-
lar, demonstrando ele, nesse território, ser possuidor de um 
diversificado repertório. Desse universo fascinante contou-me 
histórias reveladoras da sua vocação de delicado pesquisador. A 
literatura, diria o mestre Machado de Assis, constituiu-se numa 
espécie de segunda alma de Mirinho, uma privilegiada ponte, 
por ele construída, para a sua comunicação com os demais 
seres humanos. Euclides da Cunha, Gilberto Freyre, Macha-
do de Assis, Jorge Amado, Dostoiéviski e, sobretudo, o genial 
paraibano Augusto dos Anjos, dentre outros, compuseram o seu 
rico paideuma particular, todo ele norteado por uma explícita 
e apaixonada poética: para ele, a boa arte literária era a que, 
sem penalizar os investimentos formais e linguísticos, obtivesse 
o poder comunicacional mais abrangente possível, capaz de 
atingir, tanto no intelecto quanto nas emoções, crianças, jovens 
e adultos, com a mesma intensidade.

À luz dessa epistemologia estética claramente assumi-
da, o seu paradigma insuperável foi Charles Chaplin, a quem 
ele sempre cumulava com multiplicados elogios. Mirinho era 

amante incondicional dos animais, e deles viva cercado, numa 
lírica e comovente comunhão, tratando-os como se eles fossem 
a extensão da sua própria humanidade. Os cães Chica da Silva, 
Mel, Rada e Laura Emília foram as suas ternuras mais poetica-
mente cultivadas. O gato Macarenco, dizia ele, era a encarnação 
da metafísica, com o seu caminhar ponderado e o seu olhar 
profundo. E Lourival, o papagaio, era um ser tão plural quanto 
os humanos, em sua complexidade e congênito e camoniano 
desconcerto.

Mirinho tinha as suas convicções políticas inarredáveis; e, 
do ponto de vista ideológico, salvo melhor apreciação, parecia 
cerrar fileiras em prol da dialética materialista da história, 
mas não expurgava Deus das suas cogitações metafísicas 
mais verticais, antes o visualizava como o ponto de partida e 
de chegada para os seus arrebatadores e definitivos voos em 
busca de uma transcendência jamais negada, antes acalentada 
em seu fraterno coração. Mirinho sabia, à luz da hermenêutica 
postulada pelo imenso Pensador Eduardo Portella, que “nós 
somos um ser para o outro e fora do diálogo o que existe é o 
precipício”, daí a sua inata necessidade de interlocução, de 
abertura para a alteridade, sem a qual, transformando-se em 
ilha, o homem indignifica-se e finda convertendo-se numa 
caricatura e grotesca negação de si mesmo. Inteligentíssimo, 
Mirinho sempre se mostrou preocupado com os constantes 
descaminhos verificados na educação brasileira, ao consta-
tar, transido entre o realismo e a desolação, que, entrando e 
saindo gestores, a educação brasileira somente se mostrava 
prioridade na retórica perfeita dos documentos da oficialida-
de governamental, nunca, contudo, no chão efetivo do coti-
diano, cada vez mais enodoado pelas flagrantes e crescentes 
desigualdades sociais, que tem no flagelo educacional, uma 
das suas causas mais ostensivas.

Mirinho incorporou também a feição comunitária de um 
ser que soube como poucos, vivenciar as belezas de uma saga 
familiar harmoniosa, sendo, ao longo dos seus sessenta e sete 
anos de existência, um signo matizado pela solidariedade e 
pelo singular espírito de fraternidade. Que o diga Terezinha 
Figueiredo, quase corporificada num signo/pranto, depois que 
Mirinho tombou sem vida e, agasalhado pelas flores do adeus, 
fez a misteriosa, mas real, travessia do tempo para a eternidade. 
Que o diga Zélia Figueiredo, que também já não está entre nós, 
igualmente comovida em sua inescondível angústia interior.

O telefone, esse eterno encurtador de distâncias, não me 
põe mais em contato com Mirinho. Suas contumazes consultas 
gramaticais, ele que era um competente conhecedor da “Inculta 
e Bela Flor do Lácio”, estão arquivadas, para sempre, nos recan-
tos mais indevassáveis do meu coração. Os diálogos que sempre 
mantivemos, e que sempre foram tão reiteradamente fraternos, 
são, hoje, um poema de saudade, uma memória sentida e a per-
cepção, nítida e doída, de que “naquela mesa está faltando ele; e 
a saudade dele está doendo em mim”. 

Uma ode à amizade ou as minhas 
afetuosas lembranças de mirinho

Artigo José Mário Da Silva
APL – ALCG



A Academia de Artes e Ciên-
cias Cinematográficas voltou a ser 
criticada pela ausência de mulhe-
res indicadas ao prêmio de melhor 
diretor no Oscar 2020, e a falta de 
nomes negros, como a elogiada Lu-
pita Nyong’o, também incomodou 
muitos fãs de cinema. O renomado 
autor Stephen King polemizou ao 
mostrar um ponto de vista diferen-
te hoje.

“Como um escritor, eu posso 
ser indicado em apenas três cate-
gorias: melhor filme, roteiro adap-
tado, e roteiro original. Para mim, o 
problema da diversidade - da forma 
que se aplica aos atores e diretores 

individualmente - não surgiu. Dito 
isto, eu nunca consideraria a diver-
sidade quando o assunto é arte. So-
mente a qualidade. Para mim, fazer 
o contrário é errado”, escreveu.

A publicação feita por King no 
Twitter provocou mais de sete mil 
respostas, dentre mensagens de 
apoio, críticas ou questionamento. 
Uma fã escreveu: “Com todo respei-
to, eu acho que isso é injusto. Quan-
do filmes criados por pessoas de 
cor são constantemente ignorados 
por instituições que são predomi-
nantemente formadas por homens 
brancos, há uma parcialidade explí-
cita.”

Uma das críticas veio de Ava 
DuVernay, diretora de Olhos que 
Condenam, que tuitou que ver al-

guém que ela admira escrever algo 
“tão atrasado e ignorante faz você 
querer voltar para a cama”.

Três horas depois de seus tuítes 
originais, Stephen King suavizou 
seu posicionamento e deu razão a 
alguns dos argumentos levantados 
pelos críticos. “A coisa mais impor-
tante que podemos fazer como ar-
tistas e pessoas criativas é garantir 
que todos tenham as mesmas chan-
ces, independentemente de sexo, 
cor ou orientação sexual”, escreveu 
o autor.

“Neste momento, estas pessoas 
estão muito mal representadas, e 
não apenas nas artes. Ninguém con-
segue ganhar prêmios se estiver ex-
cluído do jogo”, completou Stephen 
King.

Oscar 2020

Num poema do monge beneditino Marcos 
Barbosa, da Academia Brasileira de Letras, 
este fala do amor e da entrega do homem e da 
mulher quando formam um casal, reproduz a 
espécie humana como dom supremo e enfren-
ta com serenidade todas as barreiras que se 
lhe impõe.

No final do ano passado tive oportunida-
de de testemunhar gesto de amor paciente, e 
invocar benções na celebração dos cinquenta 
anos de casamento de um casal de amigos. O 
diferencial é que, há mais de quinze anos, em 
estado vegetativo, ele intercala sua existência 
entre a cama de um hospital e o leito de sua 
casa.

Na leitura da Carta de Paulo aos Coríntios 
ouvimos que Deus é fiel para conosco. Dessa 
fidelidade vem a força para suportarmos as 
inquietações, as dores que estão fora no nosso 
controle e com as quais temos que conviver. 

Tudo o que acontece conosco são do plano 
de Deus para nossas vidas. Ele nos dá força e 
alimento para transpor as barreiras que, não 
tivesse sua mão, dificilmente daríamos passos 
para frente.

A maior prova de amor, no dizer Jesus, é 
doar-se pelo outro. Doação que ultrapassa 
os limites físicos e do entendimento porque 
alimentada pela força que brota do encontro 
com Deus, na pessoa do outro. O que acontece 
para tanta dedicação e aceitação do outro, so-
bretudo na dor e no sofrimento, está além de 
nossos entendimentos porque vem das ener-
gias cósmicas que nos governam, que é o pró-
prio Deus.

Somente quem faz o encontro com Deus, 
no seu silêncio, é capaz de amar e nunca es-
quecer. Tantas pessoas largam tudo para ser-
vir, e servindo fazem esse encontro com Deus. 
“Amai-vos uns aos outros como eu vos amei”, 
disse Jesus para seus seguidores.

Grande é a arte do amor, como nos ensi-
nou o mestre do Amor. Aprende-se a amar 
cultivando a arte da contemplação do belo, na 
paciência, na capacidade de perdoar.

Não fosse o amor dificilmente haveria es-
perança. Amar é estar à disposição para ser-
vir, dedicar-se ao outro. Amar é transformar a 
vida numa primavera não importando a situa-
ção, porque o amor supera qualquer dor.

A semente do amor semeada faz a vida 
brotar em cada semente germinada.

O poeta Ferreira Gullar disse numa entre-
vista que a dor física é paralisante, não inspira 
poesia. Nem tanto, acredito. O gesto de doação 
por quem sofre a dor física é poesia. Na Cruz, 
o gesto de Jesus foi altruísta, profundo, afetivo 
e poético. Na sua dor produziu solidariedade 
com caráter poético.

Porque mais sensíveis e mais poéticas, as 
mulheres amam mais do que os homens, se 
dedicam aos outros com fervor.

Nos gestos desta amiga, dona Eurani, te-
mos uma demonstração capital do cumpri-
mento da promessa de estar junto ao seu es-
colhido em todas as circunstâncias, na alegria 
e na tristeza, mesmo que a dor do sofrimento 
exija superação, é um bonito sinal de afeto, 
construído na fé e no amor ao próximo.

O amor a faz capaz de conviver com seu 
amado no leito de hospital, recolhido aos cui-
dados de Deus pelas mãos de médicos, das 
cuidadoras, das enfermeiras e acompanhan-
tes dele nesta jornada de quase duas décadas. 
Também é louvável a presença constante da 
filha no apoio incondicional e demais filhos, 
que certamente a deixa fortalecida para con-
tinuar na caminhada.

A dor 
também traz 
gesto poético

em destaque
Poesia

José Nunes 
Jornalista
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King critica apelo por diversidade 
no cinema; DuVernay condena

Editoração: Ada Carina
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Em cartaz

ESTREIAS DA SEMANA

Jumanji - Próxima Fase (Jumanji - The Next Level. EUA. Dir.:  Jake Kasdan. Aventu-
ra. 12 anos). Enquanto retornam à Jumanji para resgatar um de seus amigos, os jogadores 
descobrem que nada é como eles esperavam que seria. Eles devem desbravar áreas desconhe-
cidas e inexploradas, desde o árido deserto até as montanhas nevadas, para poderem escapar 
do jogo mais perigoso do mundo. MAG 2 (dub): 14h, 16h30; MAG 3 Atmos (dub, 3D): 
18h50; MAG 3 Atmos (leg, 3D): 21h30; MAG 4 (dub): 15h45. Manaíra 1 (leg): 
21h30; Manaíra 5 (dub): 12h45, 15h30, 18h15, 21h; Manaíra 6 (leg): 14h30, 17h15, 
20h; Manaíra 9 Macro XE (dub, 3D): 13h45, 19h15; Manaíra 9 Macro XE (leg, 
3D): 16h30, 22h. Mangabeira 1 (dub, 3D): 13h45, 16h30, 19h15, 22h; Mangabeira 
5 (dub, 3D): 15h30, 18h15, 21h. Tambiá 3 (dub): 20h30; Tambiá 5 (dub): 14h, 16h20, 
18h40; Tambiá 5 (dub, 3D): 21h.

O Escândalo (Bombshell. EUA/Canadá. Dir.: Jay Roach. Drama. 14 anos). Baseada no 
escândalo norte-americano “Bombshell”, deflagrado em 2016. Um olhar revelador dentro 
do mais poderoso e controverso império de mídia norte-americano, com a história pulsante 
das mulheres que afrontaram o infame homem à frente deste império, ao o acusarem de 
assédio sexual. MAG 2 (leg): 19h,  21h20. Manaíra 11 VIP (leg): 15h15, 17h45, 20h15.

PRÉ-ESTREIA

1917 (1917. EUA/Reino Unido. Dir.: Sam Mendes. Guerra. 14 anos). Em um dos momentos 
críticos da Primeira Guerra Mundial, dois soldados britânicos, Schofield (George MacKay) e 
Blake (Dean-Charles Chapman), recebem uma missão aparentemente impossível. Em uma 
corrida contra o tempo, eles devem cruzar o território inimigo e entregar uma mensagem que 
cessará o brutal ataque a milhares de combatentes - entre eles, o irmão de Blake. Indicado 
a 10 prêmios Oscar, incluindo Melhor Filme. MAG 1 (leg): 21h50*. Manaíra 4 (leg): 
22h30*. (* somente sab e dom).

CONTINUAÇÃO

Adoráveis Mulheres (Little Women. EUA. Dir.: Greta Gerwig. Drama. 10 anos). A hitória 
sobre a vida de quatro irmãs - Meg, Jo, Beth e Amy March - detalhando a passagem delas, da 
infância para a vida adulta. Manaíra 10 VIP (leg): 13h, 15h50, 18h45, 21h45.

Ameaça Profunda (Underwater. EUA. Dir.: William Eubank. Ação. 14 anos). Uma equipe 
de pesquisadores submarinos deve se apressar para buscar ajuda após um terremoto devastar 
seu laboratório subterrâneo. Manaíra 8 (leg): 22h20; Mangabeira 4 (dub): 22h10 
(exceto seg.). Tambiá 1 (dub): 20h45. 

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: (sem sessão prevista para esta semana).

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: (sem sessão prevista para esta semana).

Deus é Mulher e Seu Nome é Petúnia (Gospod Postoi, Imeto i’ e Petrunija. Bélgica, 

Sequência de ‘Jumanji: Bem-Vindo à Selva’, ‘Próxima Fase’, e estreia hoje em 12 salas em João Pessoa

Foto: Divulgação

Da Folhapress 

Postagem no Twitter do autor de ‘O Iluminado’, Stephen King, rendeu sete mil respostas, incluindo da cineasta Ava DuVernay: “atrasado e ignorante”

Foto: Divulgação

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 momento 
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, 
Kristoff e Olaf adentram as profundezas da floresta para aprender a verdade sobre os poderes 
de Elsa e um antigo mistério de seu reino. MAG 3 Atmos (dub, 3D): 14h, 16h15;  MAG 4 
(dub): 18h30. Manaíra 1 (dub): 14h15, 16h45, 19h; Manaíra 4 (dub): 13h15, 15h40, 
18h, 20h15; Manaíra 8 (dub): 14h50 (exceto sab e dom), 17h20, 19h45 (somente sab 
e dom); Mangabeira 2 (dub): 13h, 15h15, 17h45; Mangabeira 4 (dub): 14h45*, 
17h15*, 19h45* (*exceto seg); Tambiá 1 (dub): 14h35, 18h45; Tambiá 3 (dub): 16h30; 
Tambiá 4 (dub): 14h30, 16h30, 18h30, 20h30; Tambiá 6 (dub, 3D): 14h40, 18h50.

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 Her-
mínia (Paulo Gustavo) vai ter que se redescobrir e se reinventar porque seus filhos estão 
formando novas famílias. Essa supermãe vai ter que segurar a emoção para lidar com um 
novo cenário de vida: Marcelina está grávida e Juliano vai casar. Para completar, Carlos Al-
berto, seu ex-marido, que esteve sempre por perto, agora resolve ficar ainda mais próximo. 
MAG 1: 14h30, 17h, 19h25, 21h45* (* exceto sab e dom); MAG 4: 20h45. Manaíra 2: 
14h40, 17h, 19h30, 22h10; Manaíra 3: 13h30,16h, 18h30, 21h15; Manaíra 7: 15h10, 
17h40, 20h10. Mangabeira 2: 20h, 22h20; Mangabeira 3: 14h*, 16h20*, 18h50*, 
21h30* (* exceto seg e ter). Tambiá 1: 16h35; Tambiá 2: 14h10, 16h20, 18h35, 20h40; 
Tambiá 3: 14h20, 18h30; Tambiá 6: 16h40, 20h50.

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).

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. Manaíra 4 (leg): 22h30 (exceto sab e dom).



A partir desta quinta-
feira, a Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba (Fu-
nesc) abre o sistema de 
marcação de pautas para o 
Teatro Santa Catarina, em 
Cabedelo (região metropo-
litana de João Pessoa). As 
solicitações de pauta de-
vem ser feitas presencial-
mente no próprio teatro. 
O horário administrativo é 
das 9h às 16h30. O teatro 
tem capacidade para 161 
espectadores e fica locali-
zado na Av. Pastor José Al-
vez de Oliveira.

Com a presença do 
governador João Azevê-
do, foi em outubro do ano 
passado que a cidade de 
Cabedelo teve de volta um 
dos principais símbolos de 
sua cena cultural: o Teatro 
Santa Catarina. Foram dois 
dias de programação de 
reabertura, com encena-
ção do espetáculo ‘Alegria 
de náufragos’, do grupo Ser 
Tão Teatro.

A solenidade pres-
tou homenagem ao grupo 
Teatro Experimental de 
Cabedelo (Teca), criado no 
final da década de 1970 e 
principal responsável pela 
reivindicação da constru-
ção do teatro em Cabedelo 
(construído na década de 
1980). Na época, a compa-
nhia era formada por mais 
de 30 pessoas, e dirigida 
pelo teatrólogo e folclo-
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Com repertório autoral, grupos paraibanos levam rock e ritmos dançantes ao Café da Usina a partir das 20h

O Café da Usina, espaço 
localizado dentro da Usina 
Cultural Energisa, em João 
Pessoa, está com uma pro-
gramação animada nesta 
semana, com apresentações 
musicais que seguem até 
o próximo sábado. Nesta 
quinta-feira, a banda Gatu-
nas realiza show a partir das 
21h, trazendo um  repertório 
autoral de ritmos dançantes 
com mensagens que ressal-
tam o empoderamento femi-
nino. Abrindo a noite, o gru-
po de rock Afonso Manoel & 
Outros Animais faz sua apre-
sentação de estreia com mú-
sicas autorais e releituras de 
canções da música brasileira, 
a partir das 20h. Os ingres-
sos custam R$ 10 na hora.

Com base na luta e na 
resistência feminina, a Gatu-
nas surge trazendo empode-
ramento como instrumento 
contra os preconceitos de 
gênero. A ideia para o show 
de hoje é um repertório 
100% autoral para realmen-
te enfatizar as composições 
do grupo que passeiam por 
diversos ritmos, como axé, 
xote e brega. “Nosso trabalho 
passa, literalmente, do blues 
ao carimbó. Temos diversos 
ritmos, gêneros e influên-
cias”, explica Ruanna, uma 
das vocalistas do grupo.

Além de Ruanna Gon-
çalves (guitarra e vocal), a 
Gatunas é formada por Mor-
gana Morais (baixo e vocal) 
e Marcondes Orange (bate-
ria). O grupo teve início em 
2018, com apadrinhamento 
de Escurinho, visto que as 
integrantes nunca haviam 
se visto pessoalmente ainda. 
A partir de um show espe-
cial em comemoração a Rita 
Lee pelo Ciranda de Maluca, 
organizada pelo pernambu-
cano, o que era pra ser ape-
nas um show, foi formando o 
grupo aos poucos. 

“Morgana, que esteve 
à frente da edição do Ciran-
da de Maluca, me convidou 
através de uma rede social, 
porque nunca havíamos nos 
encontrado pessoalmente. O 
convite era chamando para 
pegar o repertório em uma 
semana (relata, rindo do pra-
zo curto). Fizemos um show 
que deu super certo e segui-
mos fazendo esse especial 
Rita Lee por alguns meses. 
Um dia, Morgana enviou uma 
composição dela perguntan-
do se eu tinha interesse em 
trabalhar na canção. Era ‘Ne-
gra de Ginga’. Eu não havia 
composto nada, mas criei a 
segunda parte da letra”, ex-
plica Ruanna. Após essa fase 
inicial, o grupo passou por 
algumas formações e Ruan-
na conta ainda que o formato 
de trio tem ajudado bastante 
a banda a se consolidar na 
cena local.

O trabalho mais recente 
das Gatunas é o single ‘Ode 
ao Bozo’, lançado no YouTu-
be no dia 30 de dezembro de 
2019, e que surgiu por meio 
do contexto político que per-
meava o manifesto “#Ele-
Não”, realizado em setem-
bro de 2018. O grupo está 
entrando na última fase da 

gravação de seu primeiro EP, 
que se chamará ‘Gata de Rua’. 
A faixa-título, composta por 
Jonatas Falcão (Seu Pereira e 
Coletivo 401), foi um presen-
te para as Gatunas. ‘Trans-
borda’, que também estará 
no disco, foi uma parceria 
com Val Donato, que integra 
os vocais. 

Dentro da lista de par-
ticipações do EP, estão tam-
bém duas percussionistas de 
As Calungas: Priscila Fernan-
des e Del Santos, que con-
tribuíram em três músicas. 
Com cinco canções no total, o 
EP tem também ‘Frida’, ‘Fula’ 
e ‘Negra de Ginga’, e Ruanna 
adianta que o plano é lançá-
lo em breve, mas não confir-
mou uma data.

Pop-Rock anos 1980
Com um repertório re-

presentado em sua maior 
parte por composições au-
torais, com elementos da 
música popular brasileira e 
do pop-rock dos anos 1980, 
Afonso Manoel & Outros Ani-
mais realiza a sua estreia nos 
palcos nesta quinta-feira. 

Além de Afonso Manoel, 
o grupo é composto por Bru-
no Falcão (contrabaixo), Luís 
Carlos (teclado) e Simão Mai-
rins (bateria), e Afonso conta, 
realizado, sobre o novo proje-
to que está se concretizando 
com a estreia de um projeto 
com seus amigos, que conhe-
ceu há pelo menos 15 anos.

As referências musicais 
do grupo passam por Luiz 
Gonzaga, Jackson do Pandei-
ro, Chico Buarque, Gilberto 
Gil, Caetano Veloso, Belchior, 
Beatles e Pink Floyd. “Como 
somos da mesma geração, 
do final dos anos 1980, aca-
bamos compartilhando algu-
mas músicas que embalaram 
a época”. Além da música, as 
referências vão até o campo 
da literatura, com Machado 
de Assis, Augusto dos Anjos, 
Eduardo Galeano (escritor 
uruguaio) e Paulo Leminski.

O grupo, que está em es-
túdio desde setembro de 2019 
ensaiando, está animado para 
a estreia nos palcos. “Sem a 
ajuda dos meus amigos seria 
muito difícil concretizar esse 
sonho, de colocar as minhas 
músicas pro mundo. Passei 
muito tempo com as músicas 
guardadas na gaveta e acho 
que agora é o momento certo 
para escoar essa produção e 
ver como vai ser essa relação 
de sair do estúdio para os pal-
cos com essas pessoas. Dividir 
o palco com as Gatunas traz 
um certo conforto, uma sen-
sação de pertencimento ao 
cenário da música paraibana”, 
conta Afonso.

Cairé Andrade 
caireandrade@gmail.com

Afonso Manoel e Gatunas são 
as atrações de hoje da Usina

Editoração: MaradonaEdição: André Cananéa

Em Cabedelo

Teatro Santa Catarina abre pauta 
para espetáculos a partir de hoje

SERVIÇO 
n Evento: Gatunas e 
Afonso Manoel & Ou-
tros Animais
n Quando: Hoje
n Horário: 20h
n Local: Café da Usi-
na/Usina Cultural 
Energisa
n Endereço: R. João 
Bernardo de Albu-
querque, 243, Tambiá, 
João Pessoa
n Horário: 20h
n Ingressos: R$ 10 na 
hora

Afonso Manoel & Outros 
Animais (acima) e Gatu-
nas (ao lado): sonorida-
de pop-rock dos anos 
1980, com influência 
Augusto dos Anjos, en-
contra a mistura de rit-
mos do trio que lançou 
‘Ode ao Bozo’

Fotos: Simão Mairins-Joka Chaves/divulgação

rista brasileiro Altimar Pi-
mentel, falecido em 2008.

Para Nézia Gomes, 
presidente da Funesc (res-
ponsável pelo gerencia-
mento das atividades do 
teatro Santa Catarina), a 
entrega dessa reforma é 
demonstração de que o 
Governo do Estado da Pa-
raíba tem um compromis-
so 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, 
consequentemente, 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 re-
forma são: hall de entra-
da, bilheteria, circulação 
horizontal e vertical com 
inserção de plataforma 
elevatória para atender a 
acessibilidade, plateia que 
passa a ter a capacidade 
para 161 pessoas.

Também foram refor-
mados banheiros, palco, 
cabine de som e ilumi-
nação, sala de apoio, di-
retoria, camarote e área 
técnica. Além disso, fo-
ram construídos banhei-
ros acessíveis masculino 
e feminino e camarins 
masculino e feminino com 
banheiros acessíveis. Na 
parte anexa ao teatro, fo-

ram construídos um re-
feitório e uma cozinha/
cantina.

Os principais serviços 
foram: demolições, alve-
naria, estrutura, revesti-
mento de fachada, cerâ-
mico e acústico, mudança 
de pisos e pintura interna 
e externa, substituição na 
estrutura de coberta, ins-
talações hidrossanitárias, 
drenagem de águas plu-
viais, instalações elétricas, 
louças e metais e inserção 
da instalação de comba-
te a incêndio, subestação, 
gerador, urdimento, sono-
rização, tratamento acús-
tico, portas acústicas, mo-
biliário de assento para o 
público, tratamento de jar-
dim e empraçamento.

O Teatro Santa Catarina foi entregue, reformado, pelo governador João Azevêdo em outubro de 2019

Foto: Secom-PB
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Prazo foi prorrogado ontem pelo presidente do STF, Dias Toffoli, e tribunal deve aplicar a medida na Paraíba a partir de julho
Ademilson José 
ademilson2019.jose@gmail.com

TJPB prevê dificuldades, mas 
implantará “juiz de garantias”

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: José Napoleão Ângelo

O presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
ministro Dias Toffoli, pror-
rogou ontem por 180 dias 
o prazo para a implantação 
do juiz de garantias. Com a 
decisão do ministro dessa 
quarta-feira (15), o juiz das 
garantias deverá entrar em 
vigor só a partir de julho.

O Tribunal de Justiça 
do Estado já analisou todos 
os impactos da lei, chegou à 
conclusão de que enfrentará 
algumas dificuldades, mas 
que vai implantar a lei do 
juiz de garantias, sancionada 
há poucos dias pelo presi-
dente Jair Bolsonaro, a par-
tir da nova data.

“Se é lei, tem que ser 
cumprida”, afirmou o pre-
sidente do tribunal, desem-
bargador Márcio Murilo, ao 
salientar que, na Paraíba, 
a tendência é partir para a 
criação de varas regionais 
que atenda esse novo tipo 
de magistrado.

Ontem pela manhã, de-
pois de mais uma reunião 
com assessores e alguns 
magistrados, ele deu início 
aos encaminhamentos para 
cumprimento da decisão, 
cujos detalhes já haviam 
sido temas de discussão 
em ampla reunião que con-
tou com participação do 
corregedor-geral de Justi-
ça, desembargador Romero 
Marcelo da Fonseca, do pre-
sidente da Associação dos 
Magistrados da Paraíba, juiz 
Max Nunes e de represen-
tações do Ministério e da 
Defensoria Pública. 

“Sabemos que haverá 
um custo elevado para o tri-
bunal, mas vamos instituir o 
juiz de garantias em todas 
as unidades judiciárias. Já 
estamos repensando as esta-
tísticas e logísticas das Varas 
Criminais da Paraíba, mas 
estamos avançando, ao lado 
de todo o elenco que atua 
em nosso sistema de Justi-
ça”, adiantou o presidente 
do tribunal. 

Implementação
Ele revelou que a ideia 

mais equilibrada foi a de re-
gionalizar os juízos de ga-
rantia e plantões em todas as 
circunscrições, para tornar 
viável essa implementação. 

É esta a legislação que 
trata a respeito do juiz de ga-
rantias. Até o fim do prazo, 
mais de 90 sugestões foram 
enviadas ao grupo de traba-
lho instituído pelo conselho 
para estudar a aplicação da 
nova lei.

Márcio Murilo disse, 
ainda, que é praticamente 
impossível dentro  de tão 
poucos dias efetivar o sis-
tema. “Isso requer mudan-
ças legislativa, estrutural 
e resoluções do tribunal, o 
que demanda meses para a 
efetivação da lei. A amplia-
ção do prazo  por parte do 
Supremo Tribunal Federal, 
é bem-vinda caso contrário, 
teríamos grandes dificulda-
des”, acrescentou.

Foto: Divulgação

“Se é lei, tem que ser cumprida”, assegurou o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Márcio Murilo

Ideia é regionalizar os juízes
Segundo o corregedor-geral, 

desembargador Romero Marcelo, 
esta reunião preliminar teve como 
objetivo fazer um levantamento 
dos dados das unidades judiciá-
rias criminais do tribunal. “Será 
um trabalho árduo, levando em 
consideração que pode acontecer, 
também, impedimentos de magis-
trados que venham a exercer o 
papel do juiz de garantias. A ideia 
é regionalizar esse juízes, com 
implantação de varas específicas 
para esse trabalho”, comentou. 

O desembargador frisou que 
tudo vai depender de 
estudos da Correge-
doria, junto com a pre-
sidência do tribunal, 
para que possam traçar 
as estratégias neces-
sárias sobre o tema. 
“Vamos trabalhar com 
afinco, para resolver-
mos essa questão”, 
garantiu.

Sugestões ao TJPB
O presidente da Associação 

dos Magistrados, Max Nunes, 
disse por sua vez que também 
pretende contribuir e que vai en-
caminhar sugestões à presidência 
do tribunal. “Nossa maior crítica, 
nesse momento, está relaciona-
da ao tempo de implementação 
da lei. O prazo anterior era in-
suficiente, para que o Judiciário 
estadual tivesse condição de es-
truturar, em todas as unidades, 
o funcionamento do instituto”, 
pontou o juiz Max Nunes.

Legislação audaciosa
O segundo subprocurador-ge-

ral do Ministério Público do Estado 
da Paraíba, Álvaro Gadelha, acha 
que a parceria com o Tribunal de 
Justiça, em todas as frentes, sem-
pre foi forte e continuará sendo, 
com a chegada dessa legislação 
audaciosa. 

“É importante essa transpa-
rência e abertura que o presidente 
do tribunal tem proporcionado a 
todos que operam com o Direito 
e com a Segurança Pública. O 

Ministério Público se incorpora. 
Nós estamos trabalhando no 
sentido de, também, regionalizar 
nossas ações. Tudo que veio para 
fiscalizar tem o apoio ministerial”, 
comentou. 

Defensoria alerta
O defensor público-geral do 

Estado, Ricardo Barros, parabe-
nizou o presidente pela iniciativa 
da reunião para acompanhar a 
efetivação do juiz de garantias. 
“As tratativas ainda são prelimina-
res e não foi elaborado nenhum 

texto.  Como é uma 
imposição legal, temos 
que cumprir o estabe-
lecido e, certamente, 
vamos chegar a um 
denominador comum. 
A implantação do ins-
tituto tem que ser feita 
com muito cuidado, 
para que a legislação 

seja atendida em sua totalidade”, 
afirmou.  

Além deles, também participa-
ram da reunião os juízes auxiliares 
da presidência, Rodrigo Marques, 
Gustavo Procópio e Meales Melo; 
os juízes-corregedores, Marcos 
Salles e Antônio Silveira; o diretor 
do fórum da Comarca de Campina 
Grande, Gustavo Tavares Lyra; os 
juízes Philippe Vilar e Jeremias de 
Cássio Carneiro de Melo; a juíza 
da Comarca de Pirpirituba, Brunna 
Melgaço Alves; o juiz da Comarca 
de Cajazeiras, Ricardo Henrique 
Pereira Amorim; e o juiz da Co-
marca de Monteiro, Rodrigo Au-
gusto Gomes Brito Vital da Costa. 

O MPPB
Pelo lado do MP, o promotor-

-corregedor do Ministério Público, 
Clístenes Holanda; o presidente 
da Associação Paraibana do Minis-
tério Público, promotor de Justiça 
Márcio Gondim; o secretério-geral 
do Ministério Público da Paraíba, 
promotor Rodrigo Nóbrega; o 
também promotor de Justiça Lúcio 
Cavalcante; e o coordenador dos 
Direitos Humanos da Defensoria 
Pública, Manfredo Estevam.

A ex-prefeita de Pian-
có, Flávia Serra Galdino, 
foi condenada pelo crime 
de improbidade adminis-
trativa e terá que ressarcir 
ao município o valor de R$ 
36.014,72, além de ter seus 
direitos políticos suspensos 
pelo prazo de cinco anos. 

A sentença foi do juiz 
Antônio Carneiro de Paiva 
Júnior, coordenador da Meta 
4 do Conselho Nacional de 
Justiça, na esfera do Tribunal 
de Justiça da Paraíba. Segun-
do a denúncia, no exercício 
de 2007, a ex-prefeita e então 
gestora do Consórcio Inter-
municipal de Saúde do Vale 
do Piancó, teria praticado 
vários atos de improbidade 
administrativa.

Na sentença, o juiz fixou, 
no valor da condenação de 
ressarcimento, juros de 0,5% 
ao mês e correção monetária 
pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC), 
a partir da citação de Flávia 
Serra Galdino. A ação revela 
omissão de receita no valor 
de R$ 27.000,00 oriunda dos 

municípios de Igaracy, Nova 
Olinda, Diamante, São José 
de Caiana e Ibiara; deficit 
orçamentário e financeiro, 
ao final do exercício, nos va-
lores de R$ 12.042,12 e R$ 
22.837,87, respectivamente.

Pela denúncia, também 
houve despesas sem licita-
ção que totalizaram R$ R$ 
15.840,00, referente à locação 
de veículos; retenção e não re-
colhimento de Imposto Sobre 
Serviços (ISS), no montante 
de R$ 3.777,10; retenção e 
não recolhimento de contri-
buições previdenciárias (par-
te servidor), que somaram R$ 
5.237,62 e por parte patronal 
no valor de R$ 16.875,60.

Notificada, a ex-prefeita 
apresentou defesa prévia, na 
qual sustenta a inépcia da ini-
cial por ausência de indivi-
dualização da conduta, bem 
como não demonstração da 
participação da ré na perpe-
tração dos atos de improbi-
dade. Requereu, por fim, a 
produção de provas consis-
tentes na oitiva de testemu-
nhas e seu depoimento. 

Ex-prefeita perde 
os direitos políticos

O município de Aguiar vai 
receber a instalação do radio-
telescópio Bingo (Observações 
de Gás Neutro das Oscilações 
Acústicas Bariônicas), que vai 
trazer grandes benefícios para 
a população local. O anúncio 
foi feito ontem pelo deputado 
estadual Branco Mendes (Po-
demos) ao complementar que 
as obras serão iniciadas já a 
partir de agosto deste ano e 
que o aparelho vai permitir 
pesquisar os primórdios do 
universo. O investimento será 
de 5 milhões de dólares, o cor-
respondente a algo em torno 
de  R$ 21 milhões.

Branco explicou que, de 
acordo com os técnicos, após 
a construção das vias de aces-
so, e aplainado o terreno, “será 
construída uma estrutura me-
tálica que, olhando de longe, 
lembrará o desenho de uma 
colmeia. São tubos de metal 
em formato hexagonal que 
formarão uma grande torre. 
De um lado, terá o tamanho de 
um prédio de cerca de sete an-

dares, onde serão apoiados os 
receptores. Do outro, onde es-
tará o refletor, a altura chegará 
a quase 60 metros, o tamanho 
de um prédio de 20 andares, 
mais ou menos.

O Bingo também terá 
capacidade de aprofundar 
estudos em objetos vindos do 
espaço exterior que já foram 
observados, cuja estrutura é 
desconhecida. São os jatos rá-
pidos de rádio que represen-
tam uma fonte energética in-
comensurável, essenciais para 
o desenvolvimento científico. 
Além de pulsares, estrutura da 
galáxia, que são muito impor-
tantes para o desenvolvimento 
da física, detalha o deputado, 
com base em informações dos 
técnicos responsáveis.

O Governo Federal apro-
vou, em 2016, R$ 10,5 milhões 
para o esse projeto, mas apenas 
R$ 500 mil foram liberados em 
2017. Os recursos extras virão 
dos outros países integrantes, 
que também colaboram por 
meio de 30 pesquisadores.

Telescópio trará mais  
benefícios a Aguiar

Investimento no radiotelescópio Bingo será em torno de R$ 21 milhões

Foto: A União

Vamos 
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resolvermos 
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Trocas de emails e recibos de pagamentos mostram a proximidade de antigos diretores da empresa com políticos

A auditoria da KPMG 
nas contas da Seguradora Lí-
der, responsável pela gestão 
do seguro DPVAT, traz con-
versas de WhatsApp, trocas 
de emails e recibos de paga-
mentos que mostram a pro-
ximidade de antigos gestores 
da empresa com políticos ou 
pessoas próximas a eles.

Tem destaque, em espe-
cial, o detalhamento de uma 
cadeia de relacionamentos 
que ligava a Líder ao diretó-
rio nacional do PSL no perío-
do analisado. A auditoria foi 
contratada pela atual direção 
para avaliar gestões anterio-
res, de 2008 a 2017.

O PSL foi a sigla com a 
qual o presidente Jair Bol-
sonaro se elegeu. Bolsona-
ro foi filiado ao partido de 
março de 2018 a novembro 
de 2019. O filho e deputado 
Eduardo Bolsonaro continua 
filiado à legenda.

Os elos com o PSL iden-
tificados pela auditoria en-
volvem tantos integrantes 
em diferentes negócios que a 
KPMG incluiu no relatório fi-
nal um desenho esquemático 
para detalhar as conexões.

Nele, a Líder, alguns de 
seus fornecedores e consor-
ciados aparecem como parte 
de uma rede de contatos liga-
da diretamente ao diretório 
nacional do PSL.

Entre as conexões des-
tacadas no diagrama estão 
a Companhia Excelsior de 
Seguros, consorciada da Lí-
der que tem como acionista 
Luciano Bivar, presidente 

do PSL, o escritório Rueda 
& Rueda Advogados, que 
tem como sócio Antônio 
Rueda, vice-presidente do 
PSL, e a SaudeSeg Sistema 
de Seguros, que tem cinco 
acionistas atuando no dire-
tório nacional PSL.

Fluxogramas financei-
ros traçados pela KPMG mos-
tram a Líder transferindo, de 
2009 a 2016, R$ 94 milhões 
para empresas do diagrama. 
Desse total, a SaudeSeg ficou 
com R$ 72 milhões, valores 
repassados de 2012 a 2016.

Em paralelo, políticos 
listados no diagrama rece-
beram, para campanhas elei-
torais, R$ 330 mil em 2014 e 
R$ 75 mil em 2016 em doa-
ções de pessoas e empresas 
que têm alguma ligação com 
a Líder. Os valores não estão 
corrigidos.

Entre os acionistas da 
SaudeSeg, a auditoria desta-
cou Rodrigo Gomes Furtado, 
com 40% de participação. 
Furtado aparece no relató-
rio como sócio da Nox En-
tretenimento, que também 
tinha entre os sócios Cris-
tiano Petribu Bivar, filho de 
Luciano Bivar. O outro acio-
nista mencionado, com 39% 
das ações da SaudeSeg, foi 
Ricardo Motta Lobo, aponta-
do no relatório como tesou-
reiro do PSL.

Um elemento impor-
tante para a construção do 
diagrama foi o registro de 
mensagens de celulares que 
mostravam contatos entre 
a Líder e políticos durante a 
CPI (Comissão Parlamentar 
de Inquérito) do DPVAT.

Da Folhapress

Auditoria vê conexão entre 
o PSL e gestores do DPVAT

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Carlos Vieira

A CPI iniciou os trabalhos 
em julho de 2016 e teve sua 
última reunião em setembro 
do mesmo ano. Sem emitir 
parecer, foi oficialmente en-
cerrada em janeiro de 2019.

Ao longo de seu levan-
tamento, a KPMG teve acesso 
aos celulares de diretores da 
Líder. Chamou a atenção dos 
auditores uma série de arqui-
vos de imagens que estavam no 
celular do ex-diretor jurídico 
da Líder, Marcelo Davoli. Eram 
capturas de tela (prints) de 
conversas favoráveis à segura-
dora em meio à CPI do DPVAT 
– guardadas como espécies de 
arquivos. Pelas avaliações da 
KPMG, as mensagens de celu-
lar trazem citações ligadas ao 
andamento da CPI e sua possí-
vel suspensão envolvendo par-
lamentares do PSB e do PSL.

Nos registros localizados 
no celular, há trocas de men-
sagens com uma pessoa iden-
tificada como “Sen. Fernando 
Bezerra”.

Essa pessoa afirma que 
alinhou o tema com o PSB e que 
a CPI do DPVAT não seria pror-
rogada. Acrescenta que o par-
tido seria contra, caso o tema 
chegasse ao plenário.

A avaliação da consulto-
ria é que se trata do senador 
Fernando Bezerra (PSB-PE). O 
interlocutor dessa conversa é 
identificado como “Rueda”.

“Rueda”, segundo a 
KPMG, pelas indicações, tra-
tava-se de Antônio Rueda, o 

vice-presidente do PSL, sócio 
do Rueda & Rueda Advoga-
dos. Segundo a auditoria, en-
tre 2014 e 2017, o escritório 
recebeu quase R$ 30 milhões 
de pagamentos da Líder. Na 
política, Rueda é considerado 
o homem forte do presidente 
do partido, Luciano Bivar.

Em reunião em novembro 
de 2016, o conselho de admi-
nistração da Líder recomen-
dou um aumento significativo 
dos valores pagos ao Rueda e 
Rueda. A partir dessa decisão, 
os pagamentos para o escritó-
rio foram elevados de R$ 1,5 
milhão em 2014 para R$ 13,4 
milhões em 2016.

Em paralelo, a CPI do DP-
VAT estancou. Após uma reu-
nião em setembro daquele ano, 
foi desmobilizada, sem emitir 
nenhum parecer até o seu ar-
quivamento, em 2019.

Em outra mensagem guar-
dada no mesmo celular do dire-
tor jurídico, o tema da conversa 
era o convite da CPI para que 
membros do conselho de admi-
nistração da Líder prestassem 
esclarecimentos na comissão.

O interlocutor afirma que 
isso “não é um indicativo favo-
rável” e pergunta se é possível 
reverter a situação. Em respos-
ta, recebe um “ok, amigo, com-
binado” da pessoa de nome 
Marcos Rogério.

A KPMG destaca que um 
parlamentar chamado Mar-
cos Rogério (DEM-RO) repre-
sentou seu partido na CPI.

CPI não conclui trabalhos Após polêmica

Bolsonaro recua e desiste de subsídio 
em conta de luz de templos religiosos

Após ter causado polê-
mica, o presidente Jair Bol-
sonaro informou que está 
suspensa a negociação em 
torno da concessão de um 
subsídio na conta de luz 
para templos religiosos.

O presidente se reu-
niu ontem, no Palácio do 
Planalto, com o líder da 
bancada evangélica, de-
putado federal Silas Câ-
mara (Republicanos-AM), 
e com o missionário R.R. 
Soares, da Igreja Interna-
cional da Graça de Deus, 
para tratar o tema.

No encontro, ele in-
formou sobre as dificul-
dades de implementar a 
iniciativa, em especial a 
resistência da equipe eco-
nômica. Na sequência, o 
presidente teve uma reu-
nião no Ministério de Mi-
nas e Energia que, desde a 
semana passada, avaliava 
o assunto.

“Tem um impacto mí-
nimo na ponta da linha, 
mas a política da econo-
mia é de não ter mais sub-
sídios. Falei com eles que 

está suspensa qualquer 
negociação nesse sentido”, 
disse o presidente.

O argumento da ban-
cada evangélica é de que 
as cerimônias religiosas 
são realizadas à noite, em 
horário de pico no consu-
mo de energia, e, por isso, 
merecem um subsídio para 
que não paguem bandeira 
vermelha.

A possibilidade, con-
tudo, foi bastante criticada 
por eleitores do presidente 
nas redes sociais.

Na terça-feira (14), 
Bolsonaro chegou a recla-
mar que estava levando 
“pancada” e que não havia 
tomado decisão sobre o 
assunto.

Sem negociação
“Não tem mais nego-

ciação nesse sentido. Essa 
é uma decisão minha, é um 
decreto meu. Logicamente, 
peço pareceres da Econo-
mia e da Minas e Energia”, 
afirmou. “Está suspensa 
qualquer negociação nesse 
sentido”, acrescentou.

Mais cedo, na entrada 
do Palácio da Alvorada, o 
presidente chegou a dizer 

que pretende colocar um 
ponto final na oferta de 
subsídio no país.

Segundo ele, 4% do 
PIB (Produto Interno Bru-
to) vai para ajuda a setores 
da economia.

“O Brasil é o país dos 
subsídios e 4% do PIB vai 
para subsídios. A gente 
pretende sinalizar e quere-
mos botar um ponto final 
nisso aí”, afirmou. “O nosso 
caminho é a liberdade eco-
nômica e livre mercado”, 
ressaltou.

O lobby das igrejas 
tem garantido decisões no 
Governo Federal que desa-
fiam as políticas de ajuste 
fiscal do ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes.

Em meio à tentativa 
de reequilibrar as contas 
públicas, a equipe econô-
mica se vê obrigada a ana-
lisar diferentes demandas 
de líderes religiosos que 
vão na direção contrária 
do planejado.

Bolsonaro se elegeu 
em 2018 com forte apoio 
de grupos religiosos, em 
especial a bancada evan-
gélica, à qual tem dedicado 
boa parte de sua agenda. 

São frequentes encontros 
do presidente no Palácio 
do Planalto e em compro-
missos externos com líde-
res evangélicos, mas eles 
não são os únicos.

Recentemente, chegou 
ao Ministério da Economia 
um pedido sobre a possibi-
lidade de igrejas que usam 
terrenos da Marinha não 
pagarem à União uma taxa 
pelo uso.

A proposta pode reti-
rar receitas dos cofres pú-
blicos enquanto o governo 
ainda tenta voltar a pro-
duzir superávit primário 
-algo previsto para pelo 
menos 2022. Para 2020, 
o rombo deve ficar em R$ 
124,1 bilhões, segundo a 
meta fixada.

Gustavo Uribe
Da Folhapress

Presidente informou 
a líderes evangélicos 
sobre dificuldades de 

implementar a iniciativa, 
em especial a resistência 

da equipe econômica

Bivar diz que não tem relação com ex-diretores
Em nota enviada por sua asses-

soria, Luciano Bivar destaca: “Não 
tenho nenhum tipo de relaciona-
mento com os antigos gestores da 
Líder, quer como empresários ou 
pessoas. Sou meramente signatário 
do convênio do DPVAT”.

Por meio de sua assessoria 
de imprensa, o escritório Rueda & 
Rueda Advogados afirmou que “foi 
contratado pela Líder, em 2014, 
para defendê-la em contencioso de 
massa [nome dado ao litígio judicial 
com milhares de consumidores]. O 
escritório foi selecionado em pro-
cesso conduzido pela Ernst & Young, 
conceituada empresa de consultoria 
e auditoria”.

Destacou ainda que, “desde a 
contratação até o fim de 2019, o 
escritório atuou em 41.104 proces-
sos e já conseguiu encerrar mais de 
60% deles. O valor pago por ação é 
o mesmo para todos os escritórios 
contratados pela Líder para essa 
finalidade”.

Ele afirmou também que a 
atuação do sócio Antônio Rueda é 
pautada pela ética e pela legalidade. 
“Antônio Rueda jamais atuou para 
impedir a CPI do DPVAT. Rueda foi 
contratado pela SaudeSeg para um 
único e pontual serviço que foi a rea-
lização de uma alteração contratual 
da empresa”, afirmou o escritório.

A assessoria do senador Marcos 
Rogério disse que o parlamentar 
“sempre atuou segundo o Regi-
mento Interno e a Constituição. Se 
em algum momento a sua atuação 
beneficiou a empresa, desconhece 
tais desdobramentos e, de qualquer 

sorte, são frutos de atuação parla-
mentar legítima. Também afirma que 
nunca teve contato com a empresa, 
ou algum dos seus associados”.

Também apontou que “na CPI 
em questão sua atuação era como 
suplente, sem papel de liderança, 
portanto, sem poder para articu-
lar, apoiar ou vetar a presença de 
qualquer empresa. Logo, esteve 
presente apenas nas audiências 
públicas, oportunidade em que fez 
questionamentos e agiu de forma 
incisiva, inclusive quando a empresa 
em questão esteve presente”.

O deputado federal Daniel 
Coelho, por sua vez, apontou que 
se trata de “um print de uma con-
versa sem interlocutor, perguntan-

do a posição da bancada do PSDB, 
que é decidida pelo líder, não por 
mim”, afirmou.

O parlamentar acrescentou que 
não lembra de nenhum diálogo 
desse assunto, e desconhece essa 
conversa, mas que responde diaria-
mente as perguntas sobre posições 
na Câmara.

O acionista da SaudeSeg e in-
tegrante do PSL, Ricardo Mota Lobo, 
afirmou em nota enviada à reporta-
gem que é prestador de serviços, mas 
que precisava se inteirar sobre o caso 
para responder. Ele não especificou 
que serviços presta. 

Leia mais sobre o DPVAT
na página 19
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A Seguradora Líder, de Luciano Bivar, está no centro das denúncias de irregularidades no DPVAT
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Representantes dos dois países assinaram a primeira fase de um acordo para encerrar as disputas comerciais

Os Estados Unidos e a 
China assinaram ontem a 
primeira fase de um acordo 
que pode pôr fim à guerra co-
mercial. O pacto já havia sido 
anunciado pelos países em 
dezembro do ano passado.

O presidente Donald 
Trump afirmou, durante a 
cerimônia na Casa Branca, 
que, por décadas, os traba-
lhadores, produtores agríco-
las e fabricantes americanos 
foram prejudicados pelo co-
mércio desleal da China.

“Nunca tivemos um 
acordo com eles. Eles faziam 
o que queriam. Então com 
essa assinatura, teremos não 
apenas um acordo justo, nós 
temos uma grande mudança 
no comércio internacional.”

Para o vice-presidente, 
Mike Pence, o acordo signi-
fica muito para fazendeiros 
e produtores agrícolas do 
país devido às importações 
de US$ 40 bilhões (R$ 167 
bilhões) a US$ 50 bilhões (R$ 
208,85 bilhões). 

Trump afirmou que du-
rante as negociações sua 
equipe sugeriu que o acordo 
de importação de produtos 
agrícolas americanos ficasse 
em US$ 20 bilhões, porque os 
fazendeiros do país não da-
riam conta dessa demanda. O 
presidente dos EUA, porém, 
elevou para US$ 50 bilhões.

Arthur Cagliari e 
Júliia Moura 
Da Folhapress

Guerra comercial entre EUA 
e China caminha para o fim

Cavernas & 
galáxias

Raquew Azevêdo
Sandra 

 Há dez anos passados eu estava prestes a concluir 
uma etapa importante da vida, meu doutorado. E para esca-
par da angustia da pressão interior, depois de um dia de tra-
balho, eu ficava navegando na internet olhando lindas pai-
sagens. E assim me deparei com uma fotografia da pequena 
cidade baiana de Mucugê. No dia seguinte falei para o meu 
filho: “vamos para Mucugê?”. Então com 7 anos me pergun-
tava: “o que é isso mamãe?”. Respondia: um lugar lindo!!!!!! 

Quando dizia vamos para Mucugê aspirava profunda-
mente deixar os papéis, as ideias, as pressões, o cansaço, o 
vazio, a solidão, a cobrança interna, o labirinto dos livros que 
lia, todas as teorias, sair correndo, colocar a mochila nas cos-
tas e partir. Mas naquele momento da vida não era possível. 
Meses depois, concluí o doutorado e, logo em seguida, assu-
mi outras responsabilidades. 

Esperei longos anos por motivos sérios ou banais para 
pegar o rumo sentido Chapada Diamantina. Eu que tenho 
uma quase devoção por cachoeiras e sou tomada por forte 
emoção quando vejo uma. Assim foi na Chapada dos Guima-
rães, ou no Roncador e Ouricuri. Penso que onde tiver uma 
cachoeira ali estará um pouco de minha alma. 

O que pude descobrir recentemente na Chapada Dia-
mantina foi um caminho de retorno para dentro de mim. 
Não que houvesse me deixado, ao contrário, me conjugo 
no tempo presente. Só que me senti como o protagonista 
do livro “Jemmy Button: o menino que Darwin levou de 
volta para casa”( Jeneffer Uman, Alix Barzelay e Valerio 
Vidali. Ed. Pequeno Zahar, 2013). O personagem, nascido 
na Terra do Fogo, foi “levado” para a Inglaterra para ser 
“civilizado” e “educado”, por uma expedição que trouxe 
Darwin a América do Sul. O final desse livro que não vou 
contar, é um dos mais lindos finais de livros que já li. E 
na singularidade de um livro infantojuvenil ele nos diz 
dos lugares mais profundos que existem dentro da gente, 
por vezes adormecidos, esquecidos. Que estão e estarão 
sempre lá, mesmo que a gente feche a porta e engula as 
chaves. Esse lugar nunca vai deixar de existir. 

A gente pode até passar dez anos para poder abrir uma 
porta novamente, só que as frestas vão se formando, encon-
trando os lugares de ruptura e espalhando luz. Chegar re-
centemente na Chapada Diamantina foi uma jornada, não a 
do herói de Joseph Campbell. Foi uma trilha de volta a um 
lugar existente sempre, só que submerso por vezes numa to-
tal escuridão. Tão simples: meus pés alados, e as paisagens 
se movendo pelas “janelas do carro, pela tela, pela janela”… e 
tudo de mais singular acontecendo nesse movimento subje-
tivo, singular, indivisível. Ou não acontecendo nada, simples-
mente existindo sem mais nem menos, assim como anoitece 
e amanhece. 

E sabe que nesse trajeto até desisti de ir, nesse momen-
to, a Mucugê, só para ter uma razão para voltar. Fui fazen-
do outras trilhas, caminhos que custam descrever porque 
as palavras nesse momento não alcançam a profundidade 
desse poço que voltei a mergulhar. Assim fui percorrendo as 
cachoeiras, os rios, as cavernas, com “o sol na cabeça”. 

Na primeira Lua Cheia do ano não temer a mata. Estar 
na noite, em silêncio, escutando às águas como se fossem 
parte de minhas veias. Inundada no azul-marinho do céu, 
observando a Constelação de Órion. Tocando com meus pés 
pedras milenares, torneadas pelas águas, ora duras, ora ma-
cias, frias e suaves, que formavam um mosaico que nunca 
Gaudí alcançou compor. 

Não era estranho, era um lugar de retorno, mesmo sen-
do um espaço onde nunca estivera. Aparentemente. Nesse 
processo evolutivo muito do que somos está em tantos lu-
gares espalhados Universo a dentro, mundo afora. E mesmo 
que tudo possa parecer um déjà vu, a sensação é de redesco-
berta do mundo.

Nessa experiência desci as profundezas de uma caver-
na, e nunca pensei que o silêncio e a escuridão profunda num 
lugar como esses me falassem tanto a alma, fossem como 
uma meditação, um religare. Mesmo com todos os obstá-
culos, não foi difícil descer a caverna, mas simplesmente ter 
que deixá-la. Quis me deixar por lá vagando naquela escuri-
dão pertinente. Inevitável não lembrar de Platão. Será que 
havia entrado numa dessas? Será que a Terra seria essa ilu-
são, alegoria? 

Desde que tive que sair de lá e voltar para o mundo ex-
terior fiquei me sentindo diferente, como se o anoitecer, e 
o crepúsculo me chamasse de volta à poesia daquele lugar, 
como se as galáxias e seus buracos negros fossem uma ex-
tensão daquilo que sou...

 

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Carlos Vieira 

“Eles me disseram ‘nos-
sos produtores não conse-
guem produzir isso tudo’. Eu 
disse ‘eu amo nossos produ-
tores, deixem eles me dizer 
que não podem produzir 
tudo isso. Digam para eles 
comprar tratores maiores e 
terras que eles vão conse-
guir’. Eu não tenho dúvidas 
que eles vão conseguir.”

Segundo Liu He, serão 
comprados US$ 40 bilhões de 
produtos agrícolas por ano 
dos Estados Unidos e que se-
rão maiores apenas se hou-
ver demanda.

Projeções da Bloomberg 
apontam que a compra de 
US$ 40 a US$ 50 bilhões de 
importações chinesas au-
mentaria o PIB (Produto In-
terno Bruto) dos EUA em 0,2 
a 0,3 pontos percentuais.

O PIB dos EUA cresceu 

2,9% em 2018 e, segundo 
projeção do FMI (Fundo Mo-
netário Internacional), a eco-
nomia americana deve ter 
crescido 2,4% em 2019.

Informações divulga-
das pelo próprio presidente 
americano à época, o acordo 
manterá as tarifas de 25% 
já aplicadas sobre US$ 250 
bilhões em itens chineses, 
mas o restante das importa-
ções (algo em torno de US$ 
125 bilhões) que chegam de 
Pequim deverão ter alíquota 
de 7,5% - valor que repre-
senta metade dos 15% que 
estavam sendo cobrados 
desde setembro sobre bens 
de consumo.

Na cerimônia, Trump 
confirmou a redução de 
parte das tarifas, mas dis-
se que elas serão retiradas 
totalmente ao fim da fase 2 

do acordo, que deve ser a 
última.

Documento divulgado 
pela Representação de Co-
mércio dos Estados Unidos 
(USTR, na sigla em inglês) 
aponta que os chineses te-
rão que se comprometer a 
tomar uma série de medi-
das, como não pressionar 
mais empresas americanas 
a fornecer suas tecnologias, 
como moeda de troca para 
ter acesso ao mercado do 
país asiático.  

No documento também 
está previsto que a China 
deverá acabar com barreiras 
a serviços financeiros, que 
abrangem tanto limitações a 
capital estrangeiro dentro do 
país asiático quanto serviços 
bancários, de seguros, de va-
lores mobiliários e de classi-
ficação de crédito.

Deputados venezue-
lanos denunciaram ontem 
um cerco de militares à 
sede do parlamento em Ca-
racas, além de agressões de 
milícias apoiadoras do re-
gime de Nicolás Maduro a 
seus carros nos arredores 
do edifício.

“O regime volta a milita-
rizar o Palácio Federal Legis-
lativo para impedir sessão da 
Assembleia junto aos profes-

sores venezuelanos”, diz um 
post publicado pela conta ofi-
cial do parlamento no Twit-
ter, que traz fotos de soldados 
na entrada do prédio.

Em seguida, foram pu-
blicadas fotos de civis ar-
mados que, segundo o post, 
são paramilitares ligados ao 
governo e também vigiavam 
a área, além de uma imagem 
de dezenas de motocicletas 
que pertenceriam a esses 
coletivos. 

O Centro de Comunica-
ção Nacional, ligado ao oposi-

tor Juan Guaidó, noticiou que 
estavam ocorrendo ataques a 
jornalistas e deputados que 
se dirigiam à Assembleia.

Um vídeo mostra o carro 
pertencente a Guaidó sendo 
atacado com um cone por um 
homem. Em seguida, outro 
homem joga um objeto, que 
quebra o vidro do veículo 
-onde, segundo o post, esta-
vam outros parlamentares.

A deputada Delsa So-
lorzano tuitou :”Estão dispa-
rando no nosso carro”. Ren-
zo Prieto, outro deputado, 

escreveu: “Nesse momento 
nos disparam nas aforas do 
Palácio Legislativo da nossa 
Assembleia Nacional”.

Foram publicadas fotos 
que seriam dos veículos ata-
cados pelas milícias.

O país vive um impasse 
em relação ao comando da 
Assembleia Nacional, com 
o regime de Nicolás Madu-
ro e a oposição realizando 
eleições separadas que ter-
minaram por apontar duas 
pessoas diferentes para co-
mandar a Casa em 2020.  

Oposição denuncia ataques de milícias 
e cerco ao  Parlamento na Venezuela
Sylvia  Colombo 
Da Folhapress

Chineses importarão adicional de US$ 200 bi
O acordo prevê também que 

os chineses se comprometam a 
importar um adicional de US$ 
200 bilhões em bens e serviços 
dos EUA nos próximos dois anos. 
A base desse adicional é o fluxo 
de exportação dos americanos aos 
chineses em 2017, antes de guerra 
comercial. 

Segundo o representante co-
mercial dos EUA, Robert Lighthizer, 
só em produtos agrícolas os chi-
neses se comprometeram a incre-
mentar o volume de importação 
dos americanos em US$ 32 bilhões 
nos próximos dois anos.

Apesar da assinatura da primei-
ra etapa do acordo, as tarifas dos 
Estados Unidos sobre importações 

chinesas permanecerão em vigor 
enquanto o governo de Donald 
Trump observa como se desenrola o 
cumprimento de compromissos sob 
essa fase da resolução com Pequim, 
disse ontem o assessor econômico 
da Casa Branca, Larry Kudlow.

Kudlow afirmou, em entrevista 
à CNBC antes da assinatura do 
acordo comercial da Casa Branca, 
que os Estados Unidos tomariam 
ações proporcionais adicionais se a 
execução das reivindicações falhar 
sob a fase 1 do pacto.

À mesma rede de TV, o secretá-
rio do Tesouro dos Estados Unidos, 
Steven Mnuchin, afirmou nessa 
quarta que algumas questões de 
tecnologia e cibersegurança serão 

resolvidas no próximo capítulo do 
acordo. “Acho que uma quantidade 
bastante significativa de questões 
de tecnologia está na fase 1. Há 
outras áreas de serviços, à parte 
de serviços financeiros, que esta-
rão na fase 2. Há certas questões 
adicionais de cibersegurança que 
estarão na fase 2”, disse Mnuchin.

Segundo o jornal britânico 
Financial Times, o Departamento 
do Tesouro dos Estados Unidos 
deverá suspender a designação da 
China como manipulador de moe-
da. A medida reverte uma decisão 
controversa do governo Trump, to-
mada em agosto do ano passado, 
de rotular a China com o título de 
manipulador de moeda.

Trump afirmou que, por 
décadas, trabalhadores, 
produtores agrícolas e 
fabricantes americanos 
foram prejudicados pelo 
“comércio desleal” da China

Foto: Folhapress

criticadasmidias@gmail.com
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Em seu discurso anual sobre o estado da União, presidente defendeu um referendo para mudar a Constituição 

Putin apresenta plano para 
continuar no poder na Rússia

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Carlos Vieira

Igor Gielow
Da Folhapress

Após quase dois anos de 
suspense, Vladimir Putin iniciou 
ontem o plano para organizar 
sua sucessão como presidente 
da Rússia  e manter, ao que tudo 
indica, o poder após deixar o car-
go em 2024.

Em seu discurso anual so-
bre o estado da União, Putin, 67 
anos, defendeu um referendo 
para mudar a Constituição rus-
sa. O presidente ficaria proi-
bido de servir mais de dois 
termos e o primeiro-ministro 
receberia muito mais poder - 
um indicativo de que o próprio 
líder russo poderá assumir a 
função, embora obviamente 
isso não tenha sido dito.

Poucas horas após a fala, 
o premiê russo, Dmitri Medve-
dev, 54 anos, pediu demissão, 
em conjunto com o resto do ga-
binete. Altamente desgastado 
por denúncias de corrupção e 
disputas internas no Kremlin, ele 
tinha sua saída esperada desde 
que Putin reelegeu-se em 2018.

Para o cargo, Putin escolheu 
um desconhecido do grande pú-
blico: Mikhail Michustin, 53 anos 
, o chefe do Serviço Federal de 

Impostos (a Receita russa). O 
movimento pegou observadores 
de surpresa, já que nomes como 
o do prefeito de Moscou, Serguei 
Sobianin, eram mais cotados.

Das duas, uma: ou Putin 
está apostando num ás em sua 
manga para formar como suces-
sor nominal, como ocorreu em 
sua própria carreira quando Bo-
ris Ieltsin o apontou premiê em 
1999, ou está apenas indicando 
um tampão para o cargo.

A segunda opção ganha 
o reforço do tempo: ainda há 
quatro anos de mandato pela 
frente. E, em qualquer hipótese, 
ele mantém o controle sobre o 
premiê, algo que não acontece-
ria com um nome da densidade 
política de um Igor Setchin (pre-
sidente da Rosneft, a Petrobras 
russa) ou Serguei Choigu (mi-
nistro da Defesa).

“Nós precisamos de um 
referendo sobre todo o pacote 
de emendas à Constituição. Nós 
temos que confiar à Duma (Casa 
baixa do Parlamento) não só a 
aprovação, mas a escolha da can-
didatura do primeiro-ministro”, 
disse o presidente ante uma pla-
teia que reúne governo e parla-
mentares todo ano.

Vladimir Vladimirovitch 

Putin é o homem forte da Rússia 
desde agosto de 1999, quando 
esse ex-espião da KGB assumiu 
o cargo de primeiro-ministro. 
Assumiu interinamente a Pre-
sidência na virada do ano 2000, 
com a renúncia de Ieltsin, e foi 

eleito em março daquele ano.
Ele reelegeu-se em 2004 e, 

em 2008, respeitou o limite cons-
titucional de dois mandatos con-
secutivos na Presidência. Perma-
neceu, contudo, no poder: fez o 
sucessor, Medvedev, e tornou-se 

um poderoso primeiro-ministro.
Passados quatro anos, vol-

tou a eleger-se presidente, co-
locando Medvedev de volta na 
cadeira de premiê e já com um 
mandato estendido de quatro 
para seis anos.

Viu o ápice da contestação 
interna a seu poder, com mani-
festações, mas também o auge 
de sua influência externa, ope-
rando a anexação da Crimeia e 
a intervenção militar na guerra 
civil da Síria.

Foto: Pedro Ladeira/Folhapress

O mandato do presidente da Rússia, Vladimir Putin, terminará em 2024, mas ele articula manobras para continuar no poder após deixar o cargo
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Dinheiro de volta
Proprietários de veículos que pagaram a mais pelo DPVAT 
já podem pedir o ressarcimento do dinheiro. Para isso, basta 
acessar site da seguradora e preencher formulário. Página 19
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Pesquisa divulgada ontem pelo IBGE mostra que setor expandiu 6% no Estado, liderando alta na região

Vendas no varejo da Paraíba 
têm maior crescimento do NE

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Nara Valusca

As vendas do comércio 
varejista da Paraíba lide-
raram indicador entre as 
unidades da Federação da 
região Nordeste no mês de 
novembro. Segundo a Pes-
quisa Mensal de Comércio 
(PMC), divulgada ontem pelo 
IBGE, o volume de vendas 
cresceu 6% em novembro de 
2019, na comparação com o 
mesmo mês do ano anterior, 
ficando bem acima da média 
do país (2,9%). Foi o segun-
do mês consecutivo de maior 
taxa de crescimento entre 
os estados do Nordeste. Em 
outubro, também havia li-
derado o indicador com alta 
expressiva de 7,2%.  

 No ranking do Nordes-
te, a Paraíba (6%) superou 
todos os estados, entre eles 
Bahia (3,4%); Rio Grande 
do Norte (3,2%%); Ceará 
(0,8%) e Maranhão (0,3%). 
Outros estados da região re-
gistraram queda como Piauí 
(-1,7%); Sergipe (-1,6%) e 
Alagoas (-1,0%) e Pernam-
buco (-0,3%).Veja a tabe-
la abaixo completa. Já no 
ranking do país, a Paraíba 
obteve o quinto maior índi-
ce em novembro, atrás ape-
nas dos estados de Roraima 
(18,2%); Amapá (16,1%); 
Amazonas (13,3%) e Santa 
Catarina (10,2%).

 Nos outros indicadores 
do setor, medido pelo IBGE, 
o comércio ampliado, que 
analisa os segmentos de 

veículos, peças e materiais 
de construção, mostrou tam-
bém forte expansão na Para-
íba (7,2%) sobre novembro 
de 2018, enquanto que na 
comparação com o mês ante-
rior, o Estado registrou leve 
alta de 0,1%.

Impulsionado pelas pro-
moções, o comércio varejis-
ta registrou taxas positivas 
sobre igual mês do ano an-
terior em sete das oito ati-
vidades pesquisadas. Entre 
os setores que apresentam 
maiores avanços nas vendas, 
destacaram-se: hipermerca-
dos, supermercados, produ-
tos alimentícios, bebidas e 
fumo; artigos farmacêuti-
cos, médicos, ortopédicos, 
de perfumaria e cosméticos; 
móveis e eletrodomésticos e 
outros artigos de uso pessoal 
e doméstico. Ainda segundo 
o IBGE, a única queda nas 
vendas do varejo em relação 
a novembro de 2018, encon-
tra-se apenas a atividade de 
livros, jornais, revistas e pa-
pelaria.

Mesmo os estados 
do Nordeste que 

registraram alta nas 
vendas obtiveram 

resultados abaixo do 
verificado na Paraíba

ESTADO     Taxa
PARAÍBA     6%
Bahia     3,4%
Rio Grande do Norte    3,2%
Ceará     0,8%
Maranhão     0,3%
Pernambuco    -0,3%
Alagoas     -1%
Sergipe     -1,6%
Piauí     -1,7%
Brasil     2,9%

Taxa do volume vendas em novembro

Foto: Adriano Vizoni/Folhapress

Promoções realizadas em novembro, como a Black Friday, impulsionaram as vendas no comércio varejista, que registrou alta em quase todas as atividades

Dados da Receita Federal

Número de pequenos negócios 
sobe 13,7% no Estado em 2019 

Reafirmando o seu pro-
tagonismo no processo de 
reaquecimento da economia, 
especialmente na geração de 
novas vagas de emprego, os 
pequenos negócios encerra-
ram o ano de 2019 em alta 
na Paraíba. Conforme dados 
da Receita Federal, no final 
do mês de dezembro, o Es-
tado contava com 176,8 mil 
pequenos negócios formais, 
número que é 13,7% maior 
que o registrado no mesmo 
período de 2018, quando a Pa-
raíba contabilizava 155,4 mil 
pequenos empreendimentos.

Desse total de pequenos 
negócios optantes do Simples 
Nacional em 2019, cerca de 
130,1 mil eram microempre-
endedores individuais (MEI). 
Considerando apenas os da-
dos dessa categoria, os núme-
ros registrados em dezembro 
do ano passado indicam um 
crescimento de 18,7% em 
relação ao mesmo de perío-
do de 2018, quando o Estado 
possuía 109,5 mil microem-
preendedores individuais.  

Já no universo das micro-
empresas (ME) e empresas de 
pequeno porte (EPP), os dados 

da Receita Federal apontam 
que no último mês de dezem-
bro o estado contava com 46,7 
mil optantes do Simples Na-
cional, número que no mesmo 
mês de 2018 era de 45,9 mil 
empresas, representando um 
crescimento de 1,8% no perí-
odo de um ano.  

Na avaliação da gerente 
da Unidade de Estratégia do 
Sebrae Paraíba, Ivani Costa, 
fatores como os desligamen-
tos dos empregos formais, os 
modelos de negócio baseados 
na terceirização e as alterações 
no regime geral de previdência 

contribuíram para o aumento 
verificado no número de pe-
quenos negócios.

“Há um movimento que se 
origina nos desligamentos dos 
empregos formais e culmina 
na formalização de ativida-
des econômicas com ocupa-
ções similares.  Além disso, as 
perspectivas de alterações no 
regime geral de previdência 
impulsionaram a busca pelo 
microempreendedor indivi-
dual”, pontuou.  Ela também 
destacou as ações realizadas 
pelo Sebrae junto aos empre-
endedores. 

O Depeche 
Mode (foto) - que 
gravou uma com-
posição intitulada 
“Insight” - é consi-
derado o grupo de 
música eletrônica 
mais popular de 
todos os tempos. 
Mais famoso que 
grandes concor-
rentes, como New 
Order e Pet Shop 
Boys.
       Escutando o Depeche, consultei um 
dicionário de Filosofia - um desses de 
mais fácil manuseio - onde a palavra 
“insight” é assim definida: 
       “Visão súbita, iluminada, intuição, 
que permite, por exemplo, ao animal 
resolver imediatamente um problema”.

       
nnnnnnnnnn 

       Quem vez em quando não tem um 
“insight”? 
       É preciso lembrar que essa palavra 
não tem equivalente na língua portu-
guesa, assim como “saudade” não se 

Um conceito de mantra de viver e por viver

traduz diretamente na língua inglesa.
       O “insight” faz parte do império 
individual da visão, aliado ao reino da 
intuição e aos milhares de microcam-
pos que usamos acordados ou por eles 
somos usados quando dormimos.
       Ninguém pense que está desligado 
do próximo por mais distante que dele 
esteja. 
      
                          nnnnnnnnnn

       Já fui a Madras, na Índia, em tempo 
real (!!!) enquanto dormindo em Cruz 
das Armas, anulando-se por completo a 
diferença de fuso horário. A pessoa que 

ainda não conhe-
ço (mas conhe-
cerei) recebeu 
a comunicação 
telepática que 
não foi por mim 
induzida ou con-
duzida. 
       Nela, deve ter 
ficado a mesma 
sensação, o idên-
tico “insight”.
       Já atraves-
sei - em corpos 
psíquico, físico e 

astral - o tronco de uma árvore na Praça 
da Independência, na capital paraibana. 
       De que maneira? É difícil, ou mes-
mo impossível, dar explicações neste 
espaço, até porque quem está lendo 
este texto pode, instantaneamente, as-
sumir um bloqueio para evitar que seja 
“invadido” por uma inesperada forma 
de percepção. 
        É um contexto. Há bloqueios de “in-
sight”, sim. Não é apenas uma questão 
espiritual. É também, e muito, cultural.
       Quem  acompanha a coluna “Essas 
coisas” neste jornal, há cerca de quinze 
anos ou em bem menos tempo, sabe da 

minha gigantesca paixão pela música numa 
perspectiva assumidamente cosmopolita.
       Tanto que já fucei na Internet diversos 
sítios musicais incomuns aos ouvidos deste 
pedaço nordestino do Brasil, a exemplo dos 
músicos roqueiros e experimentalistas da 
Islândia.
       

nnnnnnnnnn

       O Depeche Mode gravou uma música inti-
tulada “Insight”, cuja letra tem este trecho:
 
              “A sabedoria de séculos
 é revelada a mim na velocidade de um 
pensamento,
 atiçando os meus sentidos,
 iluminando-me,
 e me orientando
 eternamente”.

nnnnnnnnnn

       Acho isso lindo e sábio, aprofundando 
meu conceito de “insight” e isto sendo em si 
próprio um permanente “insight”. 
        Ou um mantra de viver e por viver, para 
que não fiquemos no “vivre pour vivre” dis-
secado em quase todos os filmes de Claude 
Lelouch. 
       O conceito de mantra de viver e por 
viver é criado por mim, no momento em que 
escrevo.
       É um “insight”.

Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com
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Equipe de Pernambuco usou sistema de geolocalização para desenvolver a plataforma, que será lançada em fevereiro

Uma equipe de 28 vo-
luntários, entre professores 
e alunos vinculados ao Cen-
tro de Estudos e Sistemas 
Avançados do Recife (Cesar) 
e à Universidade Federal Ru-
ral de Pernambuco (UFRPE), 
prepara para fevereiro o lan-
çamento de uma platafor-
ma de combate à violência 
contra a mulher, que tem 
como base um sistema de 
geolocalização e a captação 
de sons. Batizada de Hear 
(sigla para Helping everyone 
to actively react - Auxiliando 
a todos a reagir ativamente, 
em tradução livre), a ferra-
menta possibilitará que uma 
ocorrência seja comunicada 
a pessoas que estejam próxi-
mas do local de onde a vio-
lência está sendo praticada 
e possam socorrer a vítima e 
contatar a polícia. O serviço 
será disponibilizado de for-
ma gratuita.

A plataforma funciona-
rá por meio de um aplicati-
vo instalado no celular que 
capta sons do ambiente em 
que a vítima está presente, 
para identificar palavras ou 
ruídos que possam ter sido 
produzidos em um contex-
to de violência. O down-
load será possível após a 
efetuação de um cadastro 
na plataforma web. As no-
tificações sobre os casos de 
agressão serão emitidas por 
Whatsapp a pessoas tam-
bém cadastradas, que esti-
verem nas redondezas.

Segundo a professora 
Ana Paula Furtado, como se 
trata de um problema com-
plexo, sob o ponto de vista 
computacional, o grupo que 
concebeu o projeto está rea-
lizando diversos testes, a fim 
de eliminar a possibilidade 
de existirem falsos negati-
vos. Diante desse problema, 
os criadores cogitam adicio-
nar um botão que desabili-
te o aplicativo em algumas 
situações. Como exemplo, a 
professora cita o caso de a 
mulher desligá-lo quando 
vai assistir a um filme, já que 
o sistema poderia interpre-
tar os barulhos gerados pe-
los personagens como uma 
ameaça e acionar a rede de 
apoio às vítimas.

Aplicativo
Ela explica que o con-

junto de palavras ditas pelos 
agressores e pelas vítimas 
varia conforme a região e 
que, para chegar as referên-
cias, consultou sete delega-
cias de polícia. “A gente faz 
análise de cenas acústicas. 
Dentro de alguns parâme-
tros do som, consegue ava-
liar, fazer estudos e indicar, 
com alto grau de precisão”, 
explicou.

A docente conta que a 
proposta foi apresentada 
por um aluno, cuja mãe foi 
vítima de agressões come-
tidas pelo ex-companheiro. 
“Em setembro de 2018, um 
aluno teve a ideia. A mãe 
dele sofria violência na in-
fância dele inteira. A gente 
ia desenvolver uma pesqui-

Letycia Bond
Agência Brasil

Aplicativo ajuda a combater 
violência contra as mulheres

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Renata Ferreira

sa em outra área e ele teve 
a ideia. Ele dizia ‘eu precisei 
crescer para ser o guia da mi-
nha mãe, porque via a hora 
de ela morrer’, disse Ana Pau-
la, que leciona na escola de 
inovação Cesar School, e na 
UFRPE, na área de engenha-
ria de software.

Da plataforma web, de-
verá constar um mapa de ca-
lor, no qual estarão indicadas 
todas as ocorrências detecta-
das. Isso, segundo ela, deverá 
contribuir para mudar o con-
texto de violência constante 

ao qual estão submetidas as 
mulheres.

A iniciativa foi um dos 
cinco projetos finalistas do 
EU-Brazil Innovation Pitch 
2019, competição em que 
pesquisadores podem apre-
sentar trabalhos que tenham 
um caráter inovador. O con-
curso é organizado pela Eu-
raxess Brazil, pelo Conselho 
Nacional das Fundações Es-
taduais de Amparo à Pesqui-
sa (Confap) e o Enrich Brazil, 
com apoio da Delegação Eu-
ropeia no Brasil.

De acordo com o 13º 
Anuário Brasileiro de Seguran-
ça Pública, do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública, em 2018 
ocorreram 263.067 casos de 
lesão corporal dolosa contra 
mulheres, o que significa que, 
a cada dois minutos, uma mu-
lher foi vítima desse tipo de 
agressão. O levantamento tam-
bém aborda a quantidade de 
feminicídios ocorrida naquele 
ano. Foram registrados 1.206, 
sendo em que, em 88,8% deles, 
o autor era companheiro ou ex-
companheiro da vítima.

Um balanço da Secreta-
ria de Defesa Social de Per-
nambuco evidencia um au-
mento no total de registros 
de violência contra mulher, 
ao longo dos anos. Em 2012, 
quando as informações co-
meçaram a ser coletadas, 
eram 28.188 e, em 2018, o 
volume salta para 39.945.

Os indicadores referen-
tes a 2019, segundo a se-
cretaria, ainda estão sendo 
fechados, e a versão consoli-
dada do material será divul-
gada em breve.

Foto: Divulgação/Cesar School

Equipe do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife e da Universidade Federal Rural de Pernambuco vem trabalhando no aplicativo desde 2018

Alfredo Henrique
Folhapress

SÃO PAULO - Petra Cos-
ta, a diretora de “Democra-
cia em Vertigem”, que con-
corre ao Oscar na categoria 
de melhor documentário 
longa-metragem, ironizou 
uma crítica feita pelo presi-
dente Jair Bolsonaro a seu 
filme, no Twitter. A artista 
disse que “é como ser no-
meada uma segunda vez, 
em menos de 24 horas”. 

Na terça-feira (14), 
Bolsonaro afirmou que 
o longa é uma ficção e só 
é considerado bom por 
aqueles que “gostam do 
que urubu come”. O presi-
dente, contudo, admitiu à 
Folha de S.Paulo nunca ter 
visto a obra e diz que não 
perderá tempo “com uma 
porcaria dessas”.

O filme, produzido pela 
Netflix, aborda o contexto 
político anterior ao impea-
chment da ex-presidente 
Dilma Rousseff, a prisão do 
ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva e a vitória de 
Bolsonaro na disputa eleito-
ral de 2018.

Não é a primeira vez 
que Bolsonaro causa po-
lêmica ao falar sobre pre-
miação de obras artísticas. 
Quando Chico Buarque ga-
nhou o Prêmio Camões, o 
principal troféu da Língua 

Portuguesa, no ano passado, 
o presidente disse que não 
assinaria o diploma.

O artista, assim como 
Petra Costa, ironizou o co-
mentário e afirmou que a 
notícia era “um segundo 
Prêmio Camões”. Buarque 
foi eleito por unanimidade 
do júri em questão. 

“Democracia em Ver-
tigem”, montagem que le-
vou cerca de dois anos para 
ser feita, traz também uma 
perspectiva pessoal e in-
timista da diretora, que já 
dirigiu outros três longas, 
entre eles “Elena”, uma carta 
para sua irmã que cometeu 
suicídio. 

“Foi uma surpresa ma-
ravilhosa para o cinema 
nacional, latino-americano, 
e para as mulheres”, disse 
Costa ao ter seu filme indi-
cado ao Oscar.

Petra Costa ironiza 
críticas de Bolsonaro
Marina Lourenço
Folhapress

Diretora de 
“Democracia em 
Vertigem”, que 

concorre ao Oscar, 
disse que “é como 
ser nomeada uma 
segunda vez, em 

menos de 24 horas”

Duas testemunhas 
prestaram depoimento nes-
ta semana na Ouvidoria das 
Polícias e afirmam que o 
acusado de matar um mo-
rador de rua queimado, no 
último dia 5 na região da 
Mooca (zona leste da capital 
paulista), pode não ser o ho-
mem preso pela polícia, três 
dias depois do crime. 

Segundo o ouvidor Be-
nedito Mariano, ele vai en-
caminhar um ofício ao 18º 
DP (Alto da Mooca), que 
investiga o caso, para que 
a delegada titular do distri-
to tenha acesso ao teor dos 
depoimentos. “Para a Ouvi-
doria, os depoimentos [das 
testemunhas] contradizem 
o perfil do homem preso e 
indicam a necessidade de 
manter a investigação em 
aberto”, afirmou Mariano 
ao Agora.

Mariano disse ainda 
que um homem prestou 
depoimento na Ouvidoria 
na segunda-feira (13) afir-
mando ter visto um homem 
branco, de barba e vestido 
de preto, próximo ao mo-
rador de rua Carlos Rober-
to Vieira da Silva, 39 anos, 
minutos antes de a vítima 
ser queimada. “O suspeito 

Homem preso por assassinato de
morador de rua pode ser inocente

preso, no entanto, é negro e 
não usa barba”, destacou o 
ouvidor. 

Na terça-feira (14), uma 
mulher foi à Ouvidoria, onde 
afirmou também, em depoi-
mento, que conhecia tanto o 
morador de rua que morreu 
quanto o homem preso acu-
sado de matar Silva.

A mulher salientou 
que os pés do suspeito são 
inchados, o que o impossi-
bilitaria de correr, como é 
mostrado em um vídeo em 
que o assassino foge após 

atear fogo na vítima. Essa 
mesma versão foi afirmada 
ao Agora pelo advogado do 
suspeito, Márcio Araújo, no 
dia da prisão de seu cliente, 
na semana passada. 

Araújo entrou com pe-
dido de liberdade, por meio 
de um habeas corpus, na úl-
tima sexta-feira (10). O pe-
dido foi negado nessa terça 
pelo desembargador New-
ton Neves, do Tribunal de 
Justiça de São Paulo. “Agora 
que estou ciente dos dois 
depoimentos, feitos na Ou-

vidoria, vou solicitar acesso 
a eles e pedir novamente a 
liberdade de meu cliente no 
Superior Tribunal de Justi-
ça”, afirmou. 

O advogado Márcio 
Araújo afirmou que seu 
cliente foi colocado em 
uma cela individual, na 
carceragem do 2º DP (Bom 
Retiro), a pedido de outros 
presos. O suspeito toma 
remédios para esquizofre-
nia, além de também tratar 
inchaço nos pés e mãos, 
disse o defensor. 

Testemunhas dizem que viram um homem branco de barba próximo à vítima, mas o suspeito preso é negro e não tem barba

Foto: Reprodução TV
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Requerimento é feito apenas pela internet. No Brasil, cerca de dois milhões de proprietários pagaram valor a mais

Fernanda Brigatti 
Folhapress

Donos de veículos já podem 
pedir devolução do DPVAT

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Nara Valusca

SÃO PAULO, SP - Os pro-
prietários de dois milhões de 
veículos que pagaram valores 
maiores de DPVAT podem pe-
dir a devolução da diferença 
desde ontem. 

A Seguradora Líder, consór-
cio de 72 seguradoras que ad-
ministra o seguro, criou um site 
para o encaminhamento dos pe-
didos. O acesso é no restituicao.
dpvatsegurodotransito.com.br. 

Será necessário informar 
CPF, Renavam do veículo, email e 
telefone de contato, data em que 
foi pago o valor maior, quanto foi 
recolhido e também os dados 
bancários da conta-corrente ou 
poupança do dono do veículo.

Para carros, a devolução é 
de R$ 10,91. Os motoristas que 
fizeram o pagamento até a se-
mana passada recolheram um 
seguro de R$ 16,21, mesmo valor 
da tabela de 2019. 

Desde 8 de janeiro voltaram 
a valer os preços aprovados pelo 
Conselho Nacional de Seguros 
Privados - para carros de pas-
seio, caiu a R$ 5,23.

Os proprietários de motos 
receberão uma diferença de R$ 
72,28. Dos R$ 84,58 em vigor até 
o dia 7, o seguro obrigatório para 
este ano ficou em R$ 12,30.

Segundo a Líder, a restitui-
ção do dinheiro será concluída 
em até dois dias a partir do pe-
dido. Ao enviar a solicitação, o 
dono do veículo receberá um 
número de protocolo para acom-
panhar o procedimento.

Quem pagou o seguro com 
valor maior de mais de um veí-
culo terá de fazer o pedido em 
outro link, no www.segurado-
ralider.com.br/contato/duvidas-
-reclamacoes-e-sugestoes.

No caso de proprietários 
de frotas, a solicitação do estor-
no deverá ser feita por meio do 
email restituicao.dpvat@segu-
radoralider.com.br.

O seguro obrigatório é pago 
todos os anos junto da primeira 
parcela do IPVA ou no pagamen-
to da cota única. 

O pagamento do DPVAT 
dá o direito à indenização e co-
bertura de despesas médicas 
em acidentes de trânsito. Nos 
casos de morte, o valor da in-
denização é de R$ 13,5 mil e de 
invalidez permanente, de R$ 135 
a R$ 13,5 mil. Já para os casos de 
reembolso de despesas médicas 
e suplementares, o teto é de R$ 
2.700 por acidente.

A comprovação do pa-
gamento é necessária para o 
licenciamento do veículo, pro-
cedimento que consiste na re-
novação do documento.

Confusão na Justiça
O vai e volta do valor do seguro começou 

no início de novembro do ano passado, quando 
o presidente Jair Bolsonaro extinguiu DPVAT por 
meio de medida provisória.

Em 19 de dezembro, o STF (Supremo Tribunal 
Federal), atendeu a um pedido da Rede e suspendeu 
a MP. Seis ministros concordaram com o argumento 
de que a extinção do seguro obrigatório não pode-
ria ser feita por medida provisória e que isso só era 
possível em uma lei complementar.

Ainda em dezembro, no dia 27, o Conselho Na-
cional de Seguros Privados, que define anualmente 
o valor do seguro, publicou resolução definindo os 
valores para 2020. A redução, para carros de passeio, 
era de 68%, e para motocicletas, de 86%.

Essa resolução também foi derrubada pelo STF 
em decisão liminar e, portanto, provisória, do presi-
dente da Corte, ministro Dias Toffoli.

Ao analisar pedido da Seguradora Líder, ele 
entendeu que a decisão do CNSP tentava esvaziar o 
seguro, ao reduzir consideravelmente o recolhimento. 
Na semana passada, ele revogou a própria decisão, 
liberando a vigência da nova tabela.

O imbróglio do DPVAT acontece ao mesmo tem-
po em que a Líder tenta se defender de acusações 
de gastos excessivos. Em 2018, dos R$ 4,7 bilhões 
processados pelo seguro, R$2,1 bilhões foi destinado 
ao SUS e R$ 233 milhões ao Denatran.  

Foto: PremiumFolhapress

O proprietário de veículo que deseja pedir o ressarcimento do valor pago a mais deve acessar o site da Seguradora Líder e preencher formulário

Endosso formal

Brasil espera que apoio dos EUA 
facilite processo de adesão à OCDE

BRASÍLIA - O Itamaraty 
afirmou ontem esperar que o 
endosso formal dos Estados 
Unidos ao início do processo de 
adesão do Brasil à OCDE (Or-
ganização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico) 
destrave o impasse sobre o rit-
mo de expansão da entidade.

Formado por 36 países, o 
chamado clube dos países ricos 
tem divergido sobre o ingresso 
de novos integrantes. Enquan-
to os EUA querem uma amplia-
ção mais restrita, os membros 
europeus defendem que um 
número maior de países se 
incorpore à OCDE.

“O governo brasileiro re-
cebeu com satisfação a notícia 
de que os EUA apresentaram 
ao Conselho da OCDE proposta 
de início imediato do processo 
de acessão do Brasil. Trata-se 
de passo fundamental para 
destravar o processo de expan-
são da organização. Esperamos 
que todos os membros da orga-

nização cheguem rapidamente 
a um entendimento que per-
mita o início do processo de 
acessão do Brasil”, afirmou o 
Ministério de Relações Exte-
riores.

Visões de mundo
“A posição dos EUA re-

flete o amadurecimento de 
uma parceria que vem sendo 
construída desde o início do 
governo Bolsonaro, baseada 
em coincidência de visões de 
mundo. Trata-se de relação es-
tratégica de longo prazo, que 
se desenvolve em torno de 
três eixos principais: valores/
democracia, crescimento eco-
nômico, e segurança/defesa”, 
concluiu a chancelaria.

Na terça-feira (14), a em-
baixada dos EUA em Brasília 
confirmou que o governo Do-
nald Trump decidiu considerar 
a candidatura brasileira uma 
prioridade.

Os americanos entrega-
ram uma carta à organização 
oficializando que querem que 
o Brasil seja o próximo país a 

iniciar o processo de adesão à 
entidade. Na prática, Washing-
ton passou a defender que o 
Brasil ocupe a vaga que era da 
Argentina na fila de postulan-
tes a ingressar na organização.

“Os EUA querem que o 
Brasil se torne o próximo país 
a iniciar o processo de adesão 
à OCDE. O governo brasileiro 
está trabalhando para alinhar 
as suas políticas econômicas 
aos padrões da OCDE enquanto 
prioriza a adesão à organização 
para reforçar as suas reformas 
políticas”, disse a embaixada 
americana.

Em outubro, o secretário 
de Estado dos EUA, Mike Pom-
peo, enviou um documento ao 
secretário-geral da entidade, 
Angel Gurria, em que dizia que 
Washington defendia as candi-
daturas imediatas apenas de 
Argentina e Romênia.

A ausência do Brasil na-
quele documento gerou quei-
xas de que o alinhamento de 
Bolsonaro com o presidente 
Donald Trump não estaria tra-
zendo os resultados esperados. 

Embora a reação negativa no 
Brasil tenha levado Pompeo a 
dizer que a carta não represen-
tava “com precisão” a opinião 
americana, a falta de um en-
dosso mais explícito acentuou 
naquela ocasião as críticas em 
Brasília contra o alinhamento 
com os EUA.

Agora, a formalização do 
apoio foi costurada em Wa-
shington justamente para re-
bater os argumentos de que o 
Brasil não estaria recebendo 
nada em troca das concessões 
feitas aos americanos.

A candidatura do Brasil 
à OCDE vinha sendo traba-
lhada desde o governo do ex-
-presidente Michel Temer e se 
tornou uma prioridade da atual 
administração.

Na visita oficial de Bol-
sonaro a Washington, em 
março de 2019, Trump afir-
mou apoiar as pretensões do 
Brasil. Mas desde então a falta 
de compromissos mais claros 
dos americanos e a carta de 
Pompeo geraram frustrações 
no governo brasileiro.

Ricardo Della Coletta
Folhapress

PL para energia solar prevê isenção “eterna”

SÃO PAULO, SP - O PL 
(Projeto de Lei) que trata de 
novas regras para a cobrança 
de tarifas sobre a autoprodu-
ção de energia solar, a chamada 
geração distribuída, estabele-
ce isenção permanente para 
quem já colocou ou vai adotar 
placas fotovoltaicas até o fim 
de 2021.

“Para quem já tem [as 
placas], está instalando ou tem 
parecer de acesso não muda 
nada. Para sempre, porque es-

sas pessoas fizeram o contrato 
quando as regras não previam 
as tarifas”, afirmou o deputado 
federal Lafayette de Andrada 
(Republicanos-MG).

Na proposta, além da ma-
nutenção eterna da isenção 
para quem já possui o sistema, 
está prevista uma tarifa mais 
branda do que a proposta pela 
Aneel em seu relatório no ano 
passado. A ideia é cobrar ape-
nas o serviço da distribuição, 
que equivale a 28% da tarifa 
cheia e de forma gradativa.

O relatório da agência 
de 2019 propunha, além do 

pagamento da distribuição, a 
cobrança da transmissão, bem 
como de encargos e perdas do 
sistema elétrico, o que repre-
sentaria 62% da tarifa cheia.

Segundo Andrada, no 
caso da geração distribuída 
local (quem tem placa no pró-
prio telhado), a proposta é que 
o pagamento da tarifa comece 
a partir de 2022, quando os 
donos dessas placas pagarão 
10% da tarifa da distribuição. 
De forma escalonada, a cada 
dois anos, a alíquota crescerá 
20 pontos percentuais, chegan-
do a 100% em 2032.

No caso da geração remo-
ta (aquela que não é gerada no 
local do consumo), o deputado 
afirmou que a proposta é co-
brar a tarifa de 100% da dis-
tribuição já em 2022. Também 
haveria uma transição escalo-
nada para a geração compar-
tilhada (local ou remota), hoje 
com representatividade irri-
sória. Nesta, a partir de 2022 
a alíquota subiria para 50% 
da distribuição e, em dez anos, 
chegaria a 100%.

Compensação
Questionado sobre a não 

cobrança de encargos, como 
a CDE (Conta de Desenvolvi-
mento Energético, onde estão 
subsídios a programas do go-
verno), o deputado disse que, 
como a geração distribuída 
reduz o consumo de energia 
de fontes mais caras, como a 
termelétrica, há um baratea-
mento natural na conta que 
compensa a isenção.

“Quando gero energia so-
lar e a injeto no sistema, ela é 
diluída para toda a estrutura 
[de distribuição]. Todo mundo 
usa. Se eu faço isso, eu deixo 
de comprar energia térmica, a 

carvão, a diesel, que é caríssi-
ma, poluidora e suja. Então as 
pessoas que têm energia so-
lar nas suas casas barateiam a 
conta de luz para todo mundo.”

O deputado disse que 
conversou com o presiden-
te da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), que o aconselhou a 
esperar algumas semanas para 
apresentar o PL. Pessoas que 
acompanham o assunto disse-
ram à Folha, em condição de 
anonimato, que a expectativa é 
que o projeto seja apresentado 
ao Congresso já no início de 
fevereiro. 

Arthur Cagliari
Folhapress
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Antônio Ivan Pedrosa, Cristine 
Bronzeado Ferreira, Eneida Melo, 
Hélida Cavalcante Franco, Hígia 
Maria Trigueiro Lucena, Ila Maria 
Brito de Lima, José Cleude de Lima, 
Jucelino Bernadino, Maria Salete 
Trigueiro de Araújo, Marilza de 
Brito Lira Souto, Maurus Holanda, 
Naná Garcez, Nilzete Leite de 
Assis Alencar, Nivaldo Garcia Neto, 
Orlando Augusto Damasceno, 
Paulo Manuel Moreira Souto, 
Priscila Marinho Falcão de Lima, 
Roberto de Freitas, Rafael Vilhena, 
Salete Trigueiro e Zélia de Melo

. Nestas férias uma boa dica é 
conhecer Cabaceiras, a famosa cidade 
cinema da Paraíba e se hospedar no 
Hotel Fazenda Pai Mateus. Reservas 
pelo telefone 98809- 4998
. No Centro Histórico de João Pessoa 
uma excelente alternativa para almoço 
é o restaurante Vila do Porto, que fica 
no Largo São Frei Pedro Gonçalves.
. O Praiô Beach Club, na Ponta do 
Seixas, promove neste sábado, 18, um 
Tributo aos grupos U2 e Oasis, com a 
banda Edge, a partir das 21h30.
. Quem não conhece, vale a pena: a 
Pousada da Estação, em Bananeiras, 
já está fazendo reservas para quem 
quer um carnaval tranquilo. Pelo 
telefone 99121 - 1646

Parabéns

Matéria de capa

Pesquisa

Imprensados

Balada do Pipi

Desde que assumiu a Empresa Paraibana de 
Turismo, a PBTur, a jornalista Ruth Avelino aposta 
na vinda de jornalistas dos grandes veículos de 
comunicação, para divulgar o Estado. É a cha-
mada mídia espontânea, quando você oferece 
ao jornalista hotel, alimentação e passeios sem 
ter pagamento, efetivamente. E os resultados 
têm sido muito bons. Esta semana nossas bele-
zas foram destaque no jornal Estado de Minas, 
com reportagem feita por Márcia Cruz e fotos de 
Fred Botrell, que estiveram aqui convidados da 
PBTur, que atua em parceria com a ABIH e Abra-
sel. “Não morra antes de conhecer João Pessoa” 
foi o título da matéria, que só escreveu elogios à 
nossa terra.

 A evolução do mercado de gastronomia 
nos Estados Unidos para a próxima década é 
tema de um estudo divulgado recentemente 
pela National Restaurant Association, que con-
grega proprietários de restaurantes de lá. Se-
gundo as pesquisas haverá maior interação de 
clientes e restaurantes em tempo real, através 
de aplicativos e assistentes virtuais; restauran-
tes que vendem apenas por aplicativos com 
entrega em domicílio; veículos conduzidos por 
inteligência artificial e drones fazendo a en-
trega de pedidos e  mais restaurantes devem 
criar seus próprios aplicativos com celebridades 
chancelando algumas marcas.

Em Campina Grande expectativa para 
a saída do Bloco Imprensados, no dia 1 de 
fevereiro, e que vai trazer, em cima de um 
trio elétrico, o cantor baiano Netinho, um dos 
ícones da Micarande. A concentração do des-
file do Imprensados será a partir das 14h, na 
Avenida Brasília, e a venda de abadás está 
em ritmo acelerado, já no segundo lote. Para 
participar, o abadá social custa R$ 70 + 1 kg 
de alimento não perecível, nos pontos fixos 
de Campina Grande. A compra pelo site tem 
uma taxa de serviço. A agremiação foi recria-
da pelo jornalista Astrogildo Pereira para des-
filar na semana pré-carnaval de 2017, numa 
promoção da Delegacia Regional do Sindica-
to dos Radialistas da Paraíba, e conta com o 
apoio da Associação Paraibana de Imprensa.

O charmoso e querido palhaço 
Pipi, companheiro no programa de 
televisão da apresentadora Thereza 
Madalena, promove a Baladinha do 
Pipi neste domingo, 19, especialmen-
te para a criançada, a partir das 16h, 

na Praça da Independência, no Cen-
tro de João Pessoa. Ele vai apresentar 
muitas brincadeiras, teatro, circo, mú-
sica e dança, e vai ter ainda a partici-
pação especial da cantora mirim Laís 
Menezes. 

Dentro da sua programação de 
verão, a construtora Alliance pro-
move neste sábado, 18, a partir das 
17h30, uma aula de ginástica funcio-
nal no seu estande em Intermares. O 
Espaço Alliance Verão, localizado na 
orla, foi equipado para realizar, tam-
bém, ações de gentileza urbana para 
a população, como aulas de dança e 
distribuição de brindes. A aula gratui-
ta será ministrada pelo personal trai-
ner André Chacon. O Espaço Alliance 
de Verão tem como foco a apresen-
tação e venda dos empreendimentos 
pé na areia, como o Blue Beach Re-
sidence, Reserva do Atlântico e Luxor 
Oceano Atlântico, que oferecem vista 
privilegiada e valorizam a qualidade 
de vida dos moradores. 

Sylvio Drumond, CEO do grupo Drumattos, que inaugura dia 21 o restaurante Camarada Camarão

A dama Nice Guedes, ilustrando a coluna

Poeta Sérgio Castro Pinto e jornalista Abelardo Jurema, em evento cultural

Foto: Arquivo Pessoal

Foto: Rosa Aguiar

Foto: Osmar Santos

Foto: Divulgação

Autismo

BrAsileiríssimA

recorde Pé nA AreiA

Curtas
Hoje, às 19h30, tem lançamento de livro 

no Centro Cultural Ariano Suassuna. É “Te-
rapia Nutrológica para Autistas”, de autoria 
do médico paraibano Alexander Gomes de 
Azevedo. Vai ter palestra sobre o tema, de-
bate com os presentes e sessão de autógra-
fos. Tudo com o apoio da Associação de Pais e 
Amigos do Autista da Paraíba (AMA) e da As-
sociação Paraibana de Autismo (APA). Segun-
do Alexander Azevedo, estima-se que no país 
existam atualmente mais de dois milhões  de 
pessoas apresentando o chamado Transtorno 
do Espectro Autista (TEA). A grande maioria 
não tem um tratamento adequado ou não 
é tratada, “pois além de ser um tratamento 
caro, ainda existem poucos profissionais que 
trabalham com esse transtorno”.

A tradicionalíssima marca Granado está 
comemorando cento e cinquenta anos de fun-
dação com uma super exposição intitulada ‘A 
história da botica mais tradicional do Brasil’, 
no Museu Histórico Nacional, no Rio de Ja-
neiro. Fundada em 1870 pelo português José 
Antônio Coxito Granado, manipulava produ-
tos com extratos vegetais de plantas, ervas e 
flores brasileiras, cultivadas no sítio do seu 
fundador, em Teresópolis (RJ). A qualidade e 
eficácia eram tantas que a Granado tornou-se 
fornecedora para a Família Imperial, que, em 
1880, conferiu à Granado o título de Farmá-
cia Oficial da Família Imperial Brasileira. Já na 
República, usavam produtos Granado nomes 
como Rui Barbosa e José do Patrocínio.

Já está dado como certo o 
recorde nas vendas que deve 
bater o Salão do Artesanato 
da Paraíba 2020, que está 
acontecendo num grande es-
paço montado em frente ao 
mar, na Avenida Cabo Bran-
co, número 2260. Todos os 
dias está lotado de visitantes, 
entre moradores e turistas 
que ficam encantados com a 
qualidade dos inúmeros pro-
dutos artesanais confecciona-
dos em metal, palha, renda, 
crochê, madeira, couro. São 
300 expositores em ambien-
tes projetados por renoma-
dos arquitetos da Paraíba. 
O evento é uma realização 
da Secretaria de Estado do 
Turismo e Desenvolvimento 
Econômico, através do Pro-
grama do Artesanato da Pa-
raíba (PAP) e correalização do 
Sebrae-PB. Vale a pena com-
prar e presentear.

rosacdaguiar@gmail.com
Por Rosa Aguiar

editoração: Lênin Brazedição: Rosa Aguiar

A presidente da EPC, jornalista Naná Garcez, comemorando aniversário hoje
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Reunião estádios
FPF, Clubes e Ministério Público discutem hoje a 
possibilidade de adiamento de algumas partidas da 
primeira rodada do Campeonato Paraibano.  Página 24
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Mais um negócio fecha-
do e novo reforço para o Fla-
mengo. Trata-se do centroa-
vante Pedro, da Fiorentina. O 
acordo entre Marcio Giugni, 
empresário do atleta, e a Fio-
rentina foi confirmado nesta 
quarta-feira (15). O acordo 
entre as partes tem duração 
até o final de 2020, com valor 
de passe de compra fixado. 
A expectativa é que o atleta 
chegue ao Rio de Janeiro até 
a próxima sexta-feira. 

O centroavante vem sen-
do pouco aproveitado com a 
camisa da Fiorentina. Foram 
apenas quatro exibições nas 
últimas dez partidas da Viola 
e nenhum gol marcado. Pedro, 
inclusive, não foi sequer rela-
cionado para o confronto dian-
te da Atalanta, pela Copa Itália. 
O centroavante é sonho do 
Flamengo desde 2019, quando 
ainda estava no Fluminense. 
Porém, na época, o presidente 
Rodolfo Landim disse que as 
negociações não teriam futuro 
para não atrapalhar as relações 
entre os clubes pelo Consórcio 
Maracanã.

Desde a chegada de Jorge 
Jesus ao comando do clube que o 
português pede a chegada de um 
‘avançado’. A chegada de Pedro 
supre a carência de um camisa 9 
de ofício e não deve atrapalhar a 
permanência de Gabigol.

Da Redação 

Atleta deve suprir carência de camisa nove no time. Ele chega ao Rio até esta sexta-feira e se apresenta ao novo clube

Fiorentina libera Pedro por 
empréstimo ao Flamengo 

Edição: Ivo Marques Editoração:  Maradona

Foto: Ascom/Palmeiras

O volante Matheus Fernandes está com a delegação do Palmeiras em Orlando, disputando a Florida Cup, mas treinando em separado

Negociação

Matheus Fernandes deve mesmo 
trocar o Palmeiras pelo Barcelona

Após ter uma ofer-
ta de 6 milhões de euros 
(R$ 27 milhões), mais bo-
nificações, por Matheus 
Fernandes, o Barcelona 
encaminhou a contrata-
ção do volante. O clube 
catalão intensificou as 

conversas com o Alviver-
de pelo meio-campista de 
21 anos, e o negócio está 
muito próximo de ser se-
lado.

O Barcelona pagará, 
ao todo, 11 milhões de 
euros pelo jogador (R$ 
50,5 milhões), 7 milhões 
(R$ 32 milhões) serão pa-
gos agora ao Palmeiras  e 

o restante será pago pos-
teriormente.

O jogador está com 
a delegação do Palmeiras 
em Orlando, no Estados 
Unidos, disputando a Fló-
rida Cup. Matheus inclusive 
vem treinando em separa-
do, o que evidencia que sua 
transferência para o clube 
da Catalunha está próximo. 

Revelado pelo Bota-
fogo, Matheus Fernandes 
estreou como profissio-
nal em 2016 e foi contra-
tado pelo Palmeiras no 
final de 2018, com víncu-
lo até dezembro de 2023. 
Apesar do status de pro-
messa, ele disputou ape-
nas 12 partidas no ano 
passado e marcou um gol.

Se o Santos era só elo-
gios para as ideias de jogo e 
o desempenho da equipe do 
ex-técnico Jorge Sampao-
li, uma outra metodologia 
do argentino incomodava 
o clube: os sparrings, joga-
dores da base utilizados no 
treino do profissional. A di-
retoria santista não via mui-
tos ganhos para os jovens, 
ao mesmo tempo que o mo-
delo atrapalhava os treinos 
das categorias em si.

Assim, é claro, o time 
não irá manter o método 
sparrings após a saída do 
argentino. A partir de ago-
ra, somente atletas que de 
fato interessarem para a 
comissão técnica do por-
tuguês Jesualdo Ferreira 
subirão ao profissional 
para treinos, o restante se-
guirá a programação nor-
mal de sua categoria.

A intenção é melhorar 
o processo, principalmente 
para os jovens. Os sparrings 
de Sampaoli perdiam trei-
nos importantes antes de 
jogos de suas categorias, o 
que atrapalhava o desem-
penho do time nos torneios 
de base. Enquanto isso, no 
profissional, os jovens eram 
utilizados apenas para 
“mostrar o treino” ou ocu-
par espaços.

Antes dos profissio-
nais, os sparrings faziam 

a atividade e, quando os 
atletas chegavam ao cam-
po, eles mostravam como 
precisava ser feito. Então, 
saíam do gramado ou ocu-
pavam os espaços de mar-
cação que o treino exigia.

O treinador argentino 
costumava dar a mesma 
atividade para titulares e 
reservas, utilizando os dois 
campos do CT Rei Pelé. Por 
isso, os reservas não eram 
utilizados na marcação, mas 
faziam o mesmo treino con-
tra outros sparrings.

Um diretor que já não 
está mais no Peixe acredita-
va que o técnico argentino 
ensinava os jovens a “er-
rar”: nas atividades, os titu-
lares precisavam aproveitar 
eventuais erros do adversá-
rio, emulado nos sparrings.

Apesar do grande nú-
mero de observações feitas 
por Sampaoli por meio dos 
sparrings, o argentino pro-
moveu a estreia profissio-
nal de apenas três Meninos 
da Vila: o zagueiro Wagner 
Leonardo, o volante Sandry 
e o atacante Tailson. Desses, 
só o atacante foi de fato re-
gularmente utilizado.

Com a criação da equi-
pe sub-23, o Santos preten-
de dar rodagem para joga-
dores que de fato tenham 
potencial para subirem ao 
profissional, fazendo da 
equipe um laboratório sob 
olhares atentos da comissão 
técnica de Jesualdo Ferreira.

Santos comemora fim 
do método Sampaoli
Eder Traskini  
Folhapress

Da Redação 

O atacante Pedro era um antigo sonho do Flamengo quando jogava no Fluminense e, agora, sem chances na Fiorentina, o atleta chega por empréstimo até o final de 2020

Foto: Divulgação
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Piloto e seu companheiro Marc Coma passaram por um grande susto com o acidente, mas nada sofreram

Fernando Alonso e 
Marc Coma viveram um 
grande susto na manhã 
desta quarta-feira (15) no 
início da décima etapa do 
Rali Dakar. A especial, que 
foi disputada entre Haradh 
e Shubaytah, na Arábia Sau-
dita, foi complicada para 
a dupla da Toyota Gazoo 
Racing desde os primeiros 
quilômetros. Tudo por con-
ta de um acidente logo de-
pois de o Hilux #310 subir 
uma grande duna. Na desci-
da, Alonso perdeu o contro-
le e capotou algumas vezes. 
Por sorte, o carro parou 
numa posição em que foi 
possível o piloto acelerar e 
seguir em frente. 

As avarias no veículo 
foram consideráveis: pa-
ra-brisa quebrado e dois 
pneus furados. A dupla 
continuou na prova, em 
que pese o tempo perdido. 
Alonso e Coma chegaram à 
zona de meta da especial, 
encurtada por motivos de 
segurança — fortes rajadas 
de vento na região —, com 
1h17min33s atrás de Car-
los Sainz e Lucas Cruz, que 
terminaram a etapa como 
vencedores. 

Segundo a cronome-
tragem, provisoriamente 
Alonso e Coma finalizaram 
na 38ª colocação da etapa, 
resultado que determina a 
queda para o 14º lugar da 
classificação geral. 

Mas o trabalho de 
Alonso e Coma não termi-
na com o desfecho ante-
cipado da especial desta 
quarta-feira. Por se tratar 
da primeira ‘perna’ da Eta-
pa Maratona, apenas a du-
pla está autorizada a reali-
zar os reparos nos carros 
no acampamento.

Por regra no rali cros-
s-country, as equipes de 
apoio não podem trabalhar 
nos carros durante a Etapa 
Maratona, algo que é per-
mitido apenas aos tripulan-
tes do carro. 

Se o dia não foi nada 
favorável a Alonso, Sainz 
e Cruz deram outro passo 
fundamental para a con-
quista do tricampeonato 
do Dakar. A vitória da du-
pla espanhola da Mini foi 
seguida de uma jornada 
bem ruim para Stéphane 
Peterhansel, apenas o déci-
mo colocado, e para Nasser 
Al-Attiyah, somente o 17º.  
Restam apenas duas etapas 
para o desfecho do Rali Da-
kar 2020.

Da redação 

Da redação 

Fernando Alonso capota no 
início do Rali Paris Dakar

Edição: Ivo Marques Editoração: Maradona

Em sua criação, o Gol de Placa era um 
programa que direcionava, diretamente aos 
clubes paraibanos da elite estadual, verbas de 
patrocínio com a contrapartida de exposição 
da marca do Governo do Estado nos padrões e 
espaços publicitários.

No segundo momento, dada a dificulda-
de de recebimento do patrocínio pela falta 
de certidões negativas, transformou-se para 
estabelecer a necessidade de troca de notas 
fiscais por ingressos pelos torcedores, tornan-
do-se um verdadeiro programa de incentivo 
fiscal, estimulando a requisição de notas fiscais 
e aumentando a arrecadação.

Após as divulgações de supostas fraudes 
no Gol de Placa, o programa foi suspenso e 
depois cancelado pelo Governo do Estado, que 

agora inicia uma nova fase de estímulo não só 
ao futebol paraibano, mas ao desporto de alto 
rendimento.

O título é forte e demonstra essa mudança 
de paradigma, saindo da limitação futebolística 
e passando a apoiar o esporte de alto rendi-
mento como um todo. O Incentiva Esporte foi 
lançado pelo Governo do Estado da Paraíba na 
última segunda-feira (13) na Vila Olímpica, e 
contou com a presença de centenas de despor-
tistas paraibanos de todas as idades e modali-
dades.

De certo, a maior mudança deve-se a 
ampliação do escopo, bem como da forma de 
pagamento das verbas do programa que pas-
sarão a ser realizadas diretamente aos clubes 
que deverão apresentar um Plano de Aplicação 

de Recursos, além de diversas contrapresta-
ções e a devida prestação de contas posterior.

A previsão orçamentária é no montante 
de 7 (sete) milhões de reais a serem distribuí-
dos 75% para o futebol profissional da Primei-
ra Divisão e 25% para as outras modalidades, 
através da dedução de até 5% do ICMS do 
contribuinte patrocinador até os limites indivi-
duais estabelecidos.

O projeto estabelece que 10,11% dos va-
lores serão destinados ao campeão paraibano, 
8,4% ao vice campeão, 44,6% aos demais par-
ticipantes, 13,4%¨para os clubes participantes 
da Série C, 4,73% para os clubes da Série D, 
9,5% para a Copa do Brasil e 9,14% para os 
representantes paraibanos na Copa do Nordes-
te, levando-se em consideração a classificação 

no campeonato paraibano anterior.
No primeiro momento poderá ser difícil 

o recebimento de verbas por alguns clubes 
paraibanos envoltos em dívidas enormes. 
Entretanto, o programa tende a criar um clima 
de boa governança entre as entidades que 
desejem receber os valores estipulados, afinal 
a obtenção dos recursos de maneira direta 
depende da certificação de inexistência de 
débitos, as famosas certidões negativas.

A iniciativa do Governo do Estado deve 
ser aplaudida, pois o fomento ao esporte é de-
ver do Estado, conforme art. 217, inciso II, da 
Constituição Federal e traz benefícios diretos 
e indiretos a toda população, assim como in-
cremento da economia local, proporcionando 
lazer e labor para diversas pessoas. 

Incentiva Esporte

Eduardo Araújo 
eduardomarceloaraujo@hotmail.comFutebol real

Fumaça provoca suspensão 
de Jogos do Austrália Open

A fumaça dos incêndios 
florestais que atingem gran-
de parte da região de Mel-
bourne e a forte tempestade 
que caiu na capital suspende-
ram, nesta quinta-feira (15), 
os jogos da fase qualificatória 
do Aberto da Austrália.   

Os organizadores do 
primeiro Grand Slam de 
2020 decidiram suspender 
as partidas para evitar que 
a má qualidade do ar nova-
mente atrapalhe os atletas 
da competição. Na quarta-
feira, a eslovena Dalila Jaku-
povic foi forçada a abando-
nar sua partida devido a um 
forte ataque de tosse e, em 
outro episódio, um catador 
de bolinhas desmaiou. Além 
disso, diversos tenistas pre-

cisaram adiar seus treina-
mentos.   

A organização informa 
que as “condições do Melbour-
ne Park são constantemente 
monitoradas”. Segundo a Agên-
cia de Proteção Ambiental dos 
Estados Unidos (EPA), a quali-
dade do ar na capital australia-
na é “muito ruim”, mas não nos 
níveis de perigo registrados 
nesta terça-feira (14).   

Isso significa que o ar de 
Melbourne está enfumaçado 
e que as pessoas podem so-
frer de tosse, como foi o caso 
de Jakupovic, ou ter dificul-
dades respiratórias.   

A forte tempestade que 
caiu em Melbourne chegou 
após a situação do ar ter 
melhorado um pouco, que 
permitiu o início de alguns 
duelos. Apesar da suspensão 
das partidas, a chuva pode 

ajudar a melhorar as con-
dições do ar da cidade, ain-
da considerada por muitos 
como inaceitável para jogar.   

Entre os jogos disputa-
dos, estão dos italianos Ales-
sandro Giannessi e Federico 
Gaio, mas ambos foram eli-
minados do torneio.   

Os incêndios florestais 
na Austrália já destruíram 
mais de duas mil residências 
e queimaram 10 milhões de 
hectares de terra, uma área 
maior que a Coreia do Sul ou 
Portugal.   

“Uma imensa nuvem de 
cinzas cobre a Austrália en-
quanto voamos em direção ao 
pôr do Sol. Conversando com 
meus colegas de equipe, per-
cebemos que nenhum de nós 
jamais viu incêndios tão terrí-
veis”, escreveu Parmitano em 
suas redes sociais.(ANSA)Os incêndios estão destruindo boa parte da floresta e da fauna australiana e provocando muita fumaça

Apesar da gravidade do acidente, Fernando Alonso e Marc Coma escaparam ilesos e já se preparam para a próxima etapa da competição

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Time catalão debancou o seu maior rival, o Real Madri, que agora é o segundo colocado no ranking

Barcelona é o clube de maior
arrecadação em todo mundo

Folhapress

O Barcelona desban-
cou o Real Madrid e foi o 
time que mais arrecadou 
na última temporada eu-
ropeia. Segundo relatório 
da Deloitte, multinacional 
de auditoria e consultoria 
empresarial, a equipe cata-
lã arrecadou 840,8 milhões 
(R$ 3,86 bilhões) entre 
agosto de 2018 e maio de 
2019. Trata-se do 23º rela-
tório anual divulgado pela 
companhia e pela primei-
ra vez um clube superou a 
barreira dos 800 milhões 
de euros (R$ 3,67 bi).

No documento divul-
gado no ano passado e 
referente a 2017-2018, 
Barcelona e Real Madrid 
também ocupavam os dois 
primeiros lugares, mas em 
ordem invertida. A equipe 
da capital estava em pri-
meiro. Segundo o relatório 
divulgado nesta semana, 
o Real Madrid arrecadou 
quase 100 mi de euros (R$ 
459,7 mi) a menos que o 
Barcelona. Ficou em 757,3 
mi (R$ 3,48 bi).

Pelo ranking da Deloit-
te, o terceiro colocado em 
arrecadação é o Manches-
ter United (ING), com 711,5 
mi de euros (R$ 3,27 bi), se-
guido pelo Bayern de Muni-

que-ALE (660,1 mi de euros 
ou R$ 3 bi). Os dois mantêm 
as mesmas posições do ano 
anterior. Mas o Paris Saint-
Germain (FRA) entrou pela 
primeira vez na lista dos 
cinco clubes mais ricos do 
mundo, com 635,9 mi de 
euros (R$ 2,9 bi). Ocupou a 
vaga que antes era do Man-
chester City (ING), que caiu 
para sexto com 610,6 mi de 
euros (R$ 2,8 bi).

A relação dos dez clu-
bes de maior arrecadação 
é completada com três clu-
bes da Premier League in-
glesa e um da Série A italia-
na. O Liverpool obteve na 
temporada passada 604,7 
mi de euros (R$ 2,78 bi), 
seguido pelo Tottenham 
Hotspur (521,1 mi de eu-
ros ou R$ 2,39 bi) e Chel-
sea (513,1 mi de euros ou 
R$ 2,35 bi). A Juventus está 
em 10º com 459,7 mi de 
euros (R$ 2,1 bi).

Os 20 principais times 
de futebol do mundo gera-
ram 9,3 bilhões de euros 
na temporada passada (R$ 
42,75 bi), um aumento de 
11% em relação à tempo-
rada anterior. O crescimen-
to foi por causa dos direi-
tos de transmissão (mais 
11%), receitas comerciais 
(9%) e dinheiro movimen-
tado nos estádios em dias 
de jogos (4%). O clube da Catalunha arrecadou R$ 3,86 bilhões entre o mês de agosto de 2018 e maio de 2019, e o Real Madrid conseguiu R$ 3,48 bilhões

Foto: Divulgação

Frustração

Vinícius Júnior vira a grande decepção do ano no Real 

Diferentemente da tem-
porada passada, o atacan-
te Vinícius Júnior não tem 
empolgado no Real Madrid 
em 2019-20. O jornal es-
panhol Sport, em seu site, 
chamou o jogador revela-
do pelo Flamengo como ‘a 
grande decepção do Real 
Madrid’.

O periódico destacou 
a mudança de postura do 
clube merengue na forma 
de tratá-lo. Antes como 
intransferível, o atacan-
te, agora, é visto como um 
possível jogador a ser cedi-
do para recuperar o valor 
investido.

O Sport ainda cita que 

‘o brasileiro tem perdido 
sua confiança e sua alegria. 
Zidane não gosta de seu es-
casso envolvimento defen-
sivo, apenas recuperando 
a posição como uma pose, 
mas não põe o pé nas bolas 
divididas e é passado facil-
mente’.

A falta de segurança é 
tratada pelo jornal espa-
nhol como imaturidade. 
O periódico afirma que 
Vinícius Júnior ‘parecia 
mentalmente preparado’. 
Assim, passou a ser de o 
primeiro substituto do 
ataque para uma das úl-
timas escolhas de Zidane. 
Ao todo, na atual tempo-
rada, o jogador de 19 anos 
tem 17 jogos e dois gols 
marcados.

A quinta edição do 
Ranking Pluri de Con-
quistas elencou os clubes 
mais vitoriosos das Amé-
ricas nos últimos anos. 
Entre os brasileiros, os 
destaques foram Flamen-

go e Corinthians. O Ru-
bro-Negro lidera a lista 
de títulos em 2019, en-
quanto o Timão é o time 
nacional melhor colocado 
na soma dos últimos 10 
anos.

O estudo abrange 
547 clubes de 30 países 
diferentes. A pontuação 

é calculada com base em 
títulos de campeonatos 
nacionais, copas e reco-
pas nacionais, copas con-
tinentais e o Mundial de 
Clubes.

Quem lidera o ran-
king dos últimos 10 anos 
é o River Plate que, entre 
2010 e 2019, conquistou 

12 títulos e sete vice-
campeonatos. O segundo 
e terceiro colocados são 
Boca Juniors e Monterrey, 
respectivamente. O brasi-
leiro melhor classificado 
na lista é o Corinthians, 
que ocupa a quinta posi-
ção, com seis taças levan-
tadas.

Em relação ao ano de 
2019, exclusivamente, o 
Flamengo é o líder, pon-
tuando com as conquistas 
do Brasileirão e da Liber-
tadores, além das boas 
colocações no Mundial de 
Clubes e na Copa do Brasil.

O segundo melhor 
brasileiro na lista de 

2019 também veste ver-
melho e preto. O Athleti-
co Paranaense ficou com 
a sétima posição, prin-
cipalmente por ter con-
quistado a Copa do Brasil. 
Ambas as listas contam 
com destaques de times 
argentinos, brasileiros e 
mexicanos.

Timão e Fla são destaques no ranking das Américas

Da Redação
Desde a chegada do técnico 
Zidane, o garoto não tem tido 
muitas chances e é acusado de 
não se esforçar para fazer 
uma boa marcação

Foto: Divulgação

Da Redação
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Ministério Público só vai liberar entrada do público caso o Corpo de Bombeiros aprove os planos de contigência

O Campeonato Parai-
bano está previsto para co-
meçar no próximo domingo 
e ao menos uma partida de-
verá ser adiada por conta 
da não liberação dos está-
dios. Trata-se do confronto 
entre Sousa e Perilima, pre-
visto para as 17h, no está-
dio Marizão. Os demais jo-
gos aguardam até hoje para 
serem confirmados e libe-
rados por parte da Federa-
ção Paraibana de Futebol 
(FPF) e Ministério Público 
da Paraíba (MPPB), que 
aguardam que o Corpo de 
Bombeiros aprove ou não 
os Planos de Contingência 
de Incêndio para o Almei-
dão, Amigão e Perpetão. 

O Estádio Presidente 
Vargas, de propriedade do 
Treze, de acordo com infor-
mações de bastidores, tam-
bém está descartado para 
a primeira rodada, porém, 
como a equipe só jogará na 
segunda-feira contra o CSP, 
em caso de liberação do 
Amigão, o jogo ocorrerá lá. 
Por fim, o estádio da cidade 
de Patos teve a aprovação 
do Corpo de Bombeiros, 
mas ainda tem pendências 
com relação às catracas de 
acesso que não estão fun-
cionando, mas como não 
será utilizado na primei-
ra rodada, a situação não 
preocupa.

No dia 7 de janeiro de 
2019 - de acordo com in-
formações da Secretaria de 
Juventude, Esporte e Lazer 
do Governo do Estado (SE-
JEL) -, Atlético de Cajazei-
ras, Botafogo, Campinen-
se, CSP, Perilima, Serrano 
e Treze se compromete-
ram a custear os Planos de 
Contingência dos estádios 
mantidos pela SEJEL, em 
troca, teriam gratuidade 
nas taxas de uso das praças 
públicas até a totalização 
do valor orçado para o pla-
no. Esse acordo contou com 
o aval do Ministério Públi-

Iago Sarinho 
 iagosarinho@gmail.com

Definição sobre os estádios 
para o Paraibano sai hoje 

Edição: Ivo Marques Editoração: Maradona

co da Paraíba, no entanto, 
mais de um ano depois, até 
o fechamento dessa edição, 
esse documento ainda não 
havia sido aprovado.

Quem lidera esse pro-
cesso e tenta viabilizar a 
liberação dos três estádios 
em tempo hábil é o Botafo-
go, através do seu presiden-
te, Sérgio Meira. Segundo 
ele, o documento já havia 
sido apresentado ao Corpo 
de Bombeiros, que deu uma 
devolutiva requerendo al-
terações e correções para a 
aprovação, esse novo docu-
mento foi entregue na tarde 
de ontem.

“Eu estou com essa mis-
são complicada, pois, es-
tando aqui em João Pessoa, 
temos maior proximidade 
do local de resolução, mas o 
custo do projeto será ratea-
do entre os clubes interes-
sados. O processo já estava 
andando, agora enviamos 

novamente ao Corpo de 
Bombeiros e esperamos 
que agora haja a liberação”, 
explicou o dirigente botafo-
guense.

Responsável pela orga-
nização da competição e de-
finição dos locais das parti-
das e horários, a Federação 
Paraibana de Futebol aguar-
da até hoje para a finaliza-
ção do processo referente 
aos Planos de Contingência 
de Incêndios do Almeidão, 
Amigão e Perpetão para que 
assim possa deliberar sobre 
o adiamento ou manuten-
ção das partidas nesse fim 
de semana.

“Estamos trabalhan-
do para que possamos ter 
ao menos os três estádios 
– Almeidão, Amigão e Per-
petão – para essa primeira 
rodada, mas só vamos nos 
posicionar - com relação 
ao adiamento ou manuten-
ção da primeira rodada - de 

forma definitiva após a libe-
ração ou não do Corpo de 
Bombeiros”, comentou.

O que diz o MPPB
Segundo o procurador 

do MPPB, Valberto Lira, 
presidente da Comissão 
Permanente de Prevenção e 
Combate à Violência nos Es-
tádios, o Ministério Público 
só abrirá novas conversas 
em caso de aprovação dos 
Planos de Contingência de 
Incêndio por parte do Cor-
po de Bombeiros. Segundo 
ele, os clubes e a Federação 
já estão cientes de que sem 
isso não poderão realizar as 
partidas com a presença de 
público e que cabe à FPF de-
finir sobre jogos com por-
tões fechados ou adiamento 
da rodada.

“Nós temos um docu-
mento assinado em conjun-
to com a Federação e em 
caso de designação de jogos 

para estádios sem a libera-
ção do Corpo de Bombeiros, 
será aplicada uma multa de 
apenas R$ 50 mil por cada 
jogo e aí eu fico bem à von-
tade, pois nós estamos pre-
cisando de recursos para 
outras atividades”, comen-
tou.

Ainda de acordo com 
o procurador, quem defini-
rá o próximo passo desse 
processo será o Corpo de 
Bombeiros, que em caso de 
aprovação apontará o prazo 
para que seja iniciada a exe-
cução das obras do projeto. 
Só a partir disso ele irá se 
reunir com a FPF para defi-
nir um cronograma e assim 
saber se será possível a rea-
lização dos jogos. Na visão 
do procurador, do ponto de 
vista técnico, não há tempo 
para a liberação dos jogos 
nesse fim de semana.

“Se esses projetos fo-
rem realmente apresenta-

dos e aprovados pelo Corpo 
de Bombeiros, nós abrimos 
a possibilidade para ver 
quando é que eles serão 
executados e, a partir disso, 
veremos a viabilidade da 
liberação dos estádios para 
recebimento das torcidas, 
mas reitero que, tecnica-
mente, no prazo que temos, 
sobre a minha ótica, fica in-
viabilizado para esse fim de 
semana”. 

FPF confirma possibilidade de adiamento da partida na cidade de Sousa
O caso do Sousa é mais complexo, 

pois a equipe tem partida prevista para 
o domingo, às 17h, no Marizão, contra 
a Perilima e o estádio mais próximo fica 
na cidade vizinha de Cajazeiras, que 
também tem partida marcada para a 
mesma data e hora. Assim, passa a 
existir a perspectiva de um adiamento 
da partida e uma possibilidade de data 
já foi ventilada, o dia 26 de janeiro, 
mas ainda não há confirmação oficial. 

Segundo Aldeone Abrantes, pre-
sidente da equipe sertaneja, tudo que 
foi solicitado pelo Corpo de Bombeiros 
foi feito, contudo, faltando menos de 
uma semana, o clube foi avisado que 
os laudos precisariam ser aprovados na 
sede do Corpo de Bombeiros em João 
Pessoa e não mais pela unidade da 
cidade e com isso a situação foi com-
plicada. Além disso, o dirigente afirmou 
que não joga com portões fechados e 
que mais uma vez estão tentando punir 
o Sousa.

“Todo ano é dessa forma com o 
Sousa, a verdade é que tentam de toda 

forma não jogar no Marizão e eu não 
sei que medo é esse que eles têm. Como 
tem time dito grande aí com elenco mui-
to ruim, vão tentar tirar os jogos daqui 
de toda forma. O que eu garanto é que 

fizemos tudo que nos foi solicitado e nós 
não jogaremos com portões fechados”, 
confirmou Aldeone Abrantes.

O diretor executivo da FPF, Otamar 
Almeida, informou que, no caso da 

partida entre Sousa e Perilima, é real a 
possibilidade de que apenas esse con-
fronto seja adiado, pois ainda existem 
datas disponíveis e não faz sentido, 
diante disso, fazer o jogo com portões 
fechados. Ele acredita que não haverá 
problemas no caso específico dessa 
partida e já diz estar em contato com as 
equipes nesse sentido, porém tudo só 
será oficializado hoje. No entanto, ele 
deixou claro que a partir da segunda 
rodada não serão mais realizados adia-
mentos e a Federação irá designar as 
partidas para os estádios que estiverem 
disponíveis.

“O caso do jogo no Marizão é 
específico e será tratado a parte, pois 
nós temos viabilidade de datas para 
que possamos remarcar essa partida e 
garantir que o jogo ocorra com público, 
contudo, para a segunda rodada, já 
não poderemos mais ter adiamentos na 
competição e caso não haja solução a 
FPF irá marcar os jogos para outro local 
que esteja disponível”, afirmou Otamar 
Almeida.

Caso sejam realizados 
jogos sem a liberação dos 
estádios, a FPF vai pagar 
uma multa de R$ 50 mil 
por partida. E aí eu fico 
bem à vontade, porque 
precisamos de recursos 

para outras atividades

Gramado do Marizão está em recuperação, mas adiamento deve ocorrer por outras exigências do MPPB

Procurador Valberto Lira 
reafirmou que desta vez 

não haverá TAC  como 
nos anos anteriores

Foto: Divulgação
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Operação do Corpo de Bombeiros nas praias paraibanas teve início em dezembro e prossegue até o Carnaval

Verão aumenta risco de 
mortes por afogamentos

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

Conteúdo - contatos: (83) 98854-1491
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Com a chegada do verão, 
ocorrida em dezembro, o fluxo de 
pessoas na praia tem aumentado 
e, consequentemente, o número 
de ocorrências de afogamentos 
tende a crescer. Pensando nisso, 
a ‘Operação Verão’, do Corpo de 
Bombeiros da Paraíba, foi iniciada 
logo no dia 20 do mês passado e 
prossegue até o Carnaval, no final 
do mês de fevereiro.

De acordo com dados ofi-
ciais, o Corpo de Bombeiros aten-
deu 49 ocorrências de resgate em 
2019 e 124 ocorrências em 2018. 
Desses totais, foram notificados 
sete afogamentos com óbito, sen-
do três no ano passado e quatro 
em 2018.

Para melhor amparar o servi-
ço na praia, os Bombeiros recebe-
ram da Secretaria de Estado da Se-
gurança e Defesa Pública (Sedes) 
três motos aquáticas e coletes de 
salvamento aquático. Conta tam-
bém com o apoio do helicóptero 
Acauã 2, à disposição das forças de 
segurança do estado, para ajudar a 
diminuir o tempo de resposta no 
resgate de vítimas de afogamento. 
Além disso, o Corpo de Bombeiros 
recebeu materiais de salvamento 
aquático, como apitos, sapatilhas 
náuticas, nadadeiras, óculos de 
sol, guarda sol, bloqueadores solar 
e rescue tube (flutuador).

As áreas com maior índice 
de ocorrências no litoral parai-
bano são Praia Bela, Coqueiri-
nho e Gramame Sul, mas, além 
desses lugares, há postos de 
guarda-vidas todos os finais de 
semana na Praia do Seixas e no 
Busto de Tamandaré.

A tenente Bruna Thaís reforça 
o cuidado dos pais com as crianças 
nesse período e sugere algumas 
dicas de segurança. “Nunca deixe 
crianças sozinhas quando estive-
rem dentro ou próximas da água, 

Aforismo
“A morte apenas dilata as nossas concepções 
e nos aclara a introspecção, iluminando-nos o 

senso moral, sem resolver, de maneira absoluta, 
os problemas que o universo nos propõe a cada 

passo, com os seus espetáculos de grandeza.”

(Chico Xavier)

1919 — Rodrigues Alves, político 
brasileiro

Stan Kirsch
11/1/2020 (confirmado 
em 14/1/2020) – Aos 51 
anos, em Los Angeles, Es-
tados Unidos, encontrado 
enforcado no banheiro 
de sua casa. Ator ficou 
conhecido por atuar como Richie Ryan na 
série original de ‘Highlander’, exibida en-
tre 1992 e 1998, em seis temporadas. Par-
ticipou de outros seriados famosos, como 
‘Friends’, onde interpretou Ethan, um dos 
namorados de Monica (Courteney Cox).

Madalyn Davis
12/1/2020 – Aos 21 
anos, em Sydney, Austrá-
lia, em acidente. Modelo 
britânica morreu ao cair 
de um penhasco, o Dia-
mond Bay, um dos pontos 
turísticos australianos mais visitados do 
país. Havia saído para uma festa com ami-
gos e foi ao local para ver o nascer do sol. 
Porém acabou escorregando no penhasco 
e não resistiu à queda.

Hermes de Oliveira Filho
13/1/2020 – Em Poci-
nhos (PB). Ex-prefeito de 
Pocinhos. Foi eleito em 
1996 pelo então PMDB e 
comandou a prefeitura da 
cidade entre os anos de 
1997 e 2000. Também era músico e agente 
cultural na região. A Prefeitura de Pocinhos 
decretou luto oficial de três dias.

Wu Huayan
13/1/2020 – Conhecida 
por toda a China, a jovem, 
que sobreviveu duran-
te cinco anos comendo 
apenas arroz e pimenta, 
morreu pouco depois de 
ter sido hospitalizada. Sua história chocou 
o país quando resolveu pedir ajuda. Ela foi 
internada em outubro de 2019, com pro-
blemas respiratórios. Chegou ao hospital 
com 20 quilos, tinha complicações no co-
ração e nos rins; e havia perdido todos os 
cílios e metade dos fios do cabelo.

Giovanni Gazzinelli
14/1/2020 – Aos 92 
anos, em Belo Horizonte 
(MG). Professor emérito 
da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG) 
e aposentado do Departa-
mento de Bioquímica e Imunologia do ICB. 
Nascido em Araçuaí, no Vale do Jequitinho-
nha, em setembro de 1927, era membro 
titular da Academia Brasileira de Ciências 
(ABC) e foi agraciado com a Ordem Nacio-
nal do Mérito Científico, da Presidência da 
República.
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Mortes na História

Obituário

Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com

Morte e vida!
Como ladrão, sem avisar, a 

morte chega. Sempre naquela 
hora em que menos espera-
mos. Morrer é algo que nem 
quem vai, nem quem fica estão 
preparados para compreender. 
Uma hora estamos entre todos, 
outra hora podemos estar 
para sempre distante de todos. 
Não há rico, pobre, inteligente, 
influente, famoso, político, em-
presário, trabalhador, mendigo, 
idoso, criança, ninguém escapa 
desse encontro. Mais cedo ou 
mais tarde ela virá nos encon-
trar.

Você acabou de ser pro-
movido, tem planos para sua 
carreira, precisa fazer algo que 
deixou dependurado ontem, 
deixar o filho na escola, e no 
meio do trajeto da rotina des-
gastante, morre. Como assim? 
Perguntam atônitos os que 
ficam. É a morte, ela chegou! 
De que valeram tantos anos de 
trabalho árduo? De que valeu 
acumular tanto dinheiro, fama, 

influência ou poder? Em um 
piscar de olhos tudo se esvai. 
Num acidente na esquina, num 
AVC na flor da idade de uma 
vida sedentária ou não, numa 
doença que ninguém espera-
va, sempre fazemos a mesma 
pergunta: “Por que?”.

Morrer é uma interrupção 
abrupta que nós nunca esta-
remos prontos para entender. 
Obriga você a se retirar no 
melhor da vida às vezes sem 
sequer se despedir de alguém, 
sem ter construído a casa de 
seus sonhos, sem rever aquele 
filme que te emociona ao lado 
de quem você ama. Você segue 
a vida sem saber se vai chegar 
ao seu destino. Começa um 
projeto sem ter a certeza que 
vai concluí-lo. Diz que é feliz, 
mas esconde a infelicidade 
atrás de um sorriso pré-mol-
dado. Malha todo dia e morre 
numa segunda-feira de manhã.

Morrer desfaz a ordem 
natural de nossos planos. Mor-

rer é um momento inescapável 
que marca a nossa saída desse 
plano e petrifica ou não nossas 
lembranças a partir daí. Quem 
vive esperando o futuro para 
ser feliz perde a felicidade de 
cada momento do presente, 
preso às amarguras do passa-
do.

Não deixe que traumas do 
passado lhe impeçam de agar-
rar as novas oportunidades de 
ser feliz que a vida lhe dá. Esse 
é o grande mistério da vida: a 
capacidade de recomeçar, de 
se recompor, e seguir adiante 
depois de cada decepção. O 
melhor mesmo é fazer agora, é 
começar agora, ou mesmo re-
começar, pois deixar para ama-
nhã não tem garantia nenhu-
ma. Por isso viva tudo o que há 
para viver. Deixe marcas. Deixe 
boas lembranças para não ser 
lembrado como “aquele que já 
foi tarde”.

Dessa vida nada podemos 
levar, mas podemos deixar. En-

tão deixe sementes de alegria, 
paz, amor, carinho e dedicação. 
Deixe boas histórias para seus 
filhos, parentes e amigos conta-
rem sorrindo aos outros, a seu 
respeito. Entre tudo isso, nunca 
deixe de amar, aproveitar cada 
momento como se fosse o 
último, deixe boas impressões, 
aperte a mão do próximo, 
abrace, brinque feito criança e 
sorria, sorria muito mesmo.

Desapegue-se de tudo que 
pode enegrecer seu coração e 
tornar a vida mais pesada do 
que ela já é. Grafar as lembran-
ças ruins no ferro e as boas 
lembranças na areia da praia 
é o que torna muitas vidas 
vazias, por viverem relembran-
do o que deveriam esquecer e 
esquecerem o que deveriam 
lembrar. O que fica na vida 
não é o ponto de partida, nem 
o ponto de chegada, são as 
sementes que plantamos ao 
longo do caminho. Perdoe! Viva 
e não apenas exista!

Aaron Fênix
fatoreal@hotmail.comArtigo CONTATOS: jorgerezende.imprensa@gmail.com

mantendo uma distância máxima 
de um palmo da criança. Distribuí-
mos também pulseiras de identifi-
cação que contêm nome da crian-
ça, nome do responsável e idade 
do menor. O colete salva-vidas é 
o equipamento mais seguro para 
evitar afogamentos. Alertamos aos 
pais a não confiar em boias e ou-
tros equipamentos infláveis, pois 
passam uma falsa segurança e po-
dem estourar ou virar a qualquer 
momento”, alertou.

O Corpo de Bombeiros com-
partilha o valor que “prevenir é 
salvar vidas”. Logo, realiza ações 
de prevenção a afogamentos em 
pontos estratégicos do litoral pa-
raibano para disseminar os cuida-
dos ao entrar no mar, por meio de 
advertências, blitzen educativas, 
panfletagem. O aspirante Hellys-
son Henrique cita os dados das 
ações educativas. “Em 2019, foram 
realizadas 11.554 ações educati-
vas em  pontos estratégicos, como 
a entrada para as praias do Litoral 
Sul”, disse.

Natural de Brasília, a turista 
Soraima Louise veio passar as fes-
tas de fim de ano em João Pessoa 

e, apesar de não ser a primeira 
vez que visita a cidade, não con-
fiou totalmente no mar. “Acho im-
portantíssimo a atuação do Corpo 
de Bombeiros, porque passa uma 
sensação maior de segurança. 
Apesar de achar as praias da Pa-
raíba maravilhosas, não convivo 
com elas e o mar pode ser trai-
çoeiro”, explicou.

Outra medida de segurança 
realizada pelo Corpo de Bombei-
ros da Paraíba é a sinalização das 
praias de acordo com a área de 
perigo. Se ela estiver com ban-
deira verde significa que a praia 
é própria para banho. Já as ban-
deiras vermelhas significam que 
há muitas pedras no mar e a cor-
renteza é forte.

Dicas de segurança: man-
ter a água até a altura da barriga; 
obedecer a sinalização dos locais 
perigosos; perguntar sempre ao 
guarda-vidas sobre os locais apro-
priados para banho; entrar no mar 
com cuidado e não ir para locais 
de maior profundidade; se perce-
ber alguém com dificuldades na 
água, manter a calma e chamar 
imediatamente um guarda-vidas; 

Fotos: Evandro Pereira

Nunca deixe crianças 
sozinhas quando estiverem 

próximas da água 

se pretender entrar no mar, rio ou 
lagoa, ter cuidado com os excessos 
de comida e bebida, principalmen-
te de bebidas alcoólicas (jamais 
entrar na água com o estômago 
cheio); quando estiver nadando, 
não lutar contra a correnteza e 
nadar no sentido diagonal; evitar 
permanecer na praia quando hou-
ver trovoadas; e permanecer lon-
ge de encostas e pedras.

Cuidados com crianças: man-
ter as crianças sempre sob a vis-
ta; caso encontrar alguma criança 
perdida, levá-la ao posto de guar-
da-vidas mais próximo; pedir pul-
serinha de identificação; e lembrar 
que o colete salva-vidas é o equi-
pamento mais seguro para evitar 
afogamentos (boias e outros equi-
pamentos infláveis passam uma 
falsa segurança e podem estourar 
ou virar a qualquer momento).

As áreas com maior ocorrências no litoral paraibano são Praia Bela, Coqueirinho e Gramame Sul



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2019
OBJETO: Pavimentação em Paralelepípedos da Ruas: Irmã Maria de Lourdes Gomes, Irmã 

Carolina Schwarz, Irmã Siegfrieda Heinrich, Projetada e Projetada 2. LICITANTES HABILITADOS: 
H & M CONSTRUÇÕOES LTDA EPP; MATRIX CONSTRUTORA E LOCADORA; OLIVEIRA 
CUNHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME; POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E 
CONSERVACAO EIRELI - EPP. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recur-
sos 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 24/01/2020, às 07:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Epitácio 
Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 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 00017/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 13:00 horas do dia 04 de Fevereiro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Material de Limpeza destinado 
a atender as demandas do Hospital Dr. Hercilio Rodrigues, Unidades Básica de Saúde, CAPS e 
Secretaria de Saúde do Município de Areia - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento 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, 16 de Janeirode 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2019

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00032/2019, para o dia 24 
de Janeiro de 2020 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Praça Santa Ana, S/N 
- Centro - Alagoa Nova - PB. Informações: no horário das 07:00 Às 13;00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. E-mail: licitacaoalagoanova@gmail.com. 

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

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00026/2019
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 

torna-se público que foram consideradas HABILITADAS as empresas AURIENE ALVES e MARIA 
DO SOCORRO COSTA ALVES. Abre-se vista do processo aos interessados para conhecimento do 
inteiro teor da decisão da comissão de licitação. Não havendo interposição de recurso fica designado 
o dia 28 de janeiro de 2020, às 13:00 hora no mesmo local e endereço.

Aguiar-PB, 15 de Janeiro de 2020.
DAMIÃO LINS DE SOUSA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00025/2019
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 

torna-se público que foram consideradas HABILITADAS as empresas AURIENE ALVES e MARIA 
DO SOCORRO COSTA ALVES. Abre-se vista do processo aos interessados para conhecimento do 
inteiro teor da decisão da comissão de licitação. Não havendo interposição de recurso fica designado 
o dia 28 de janeiro de 2020, às 11:00 hora no mesmo local e endereço.

Aguiar-PB, 15 de Janeiro de 2020.
DAMIÃO LINS DE SLOUSA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00027/2019
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público que foram consideradas HABILITADAS as empresas AURIENE ALVES, 
MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES e JOZENILTON NOBRE NUNES. Abre-se vista do pro-
cesso aos interessados para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão de licitação. 
Não havendo interposição de recurso fica designado o dia 28 de janeiro de 2020, às 15:00 hora 
no mesmo local e endereço.

Aguiar-PB, 15 de Janeiro de 2020.
DAMIÃO LINS DE SOUSA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Aguiar, 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, pela contratação de empresa do ramo 
pertinente para aquisição lubrificantes, cuja abertura será no dia 28.01.2020 às 16:00 horas, na 
sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital e 
demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no 
horário das 08:00 às 12:00, contatos pelos telefones (0**83) 3499-1180/9.9924-8695, ou site: www.
aguiar.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Aguiar-PB, 15 de Janeiro de 2020.
Pregoeiro Substituto 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000004/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08h30min do dia 29 de Janeiro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de combustíveis 
para atender as necessidades das diversas Secretarias e e Setores da Administração Municipal 
para o exercício de 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 031/2015. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacaopmb2@gmail.com

Belém - PB, 15 de Janeiro de 2020
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 AVISO DE ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 00004/2020, 
onde se lê: “licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços para contratações futuras, para:”; leia-se: “licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para:”. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 

Baia da Traição - PB, 15 de Janeiro de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 09h30min do dia 29 de Janeiro de 2020 licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de um veículo 0 km, para 
melhor atender a Secretaria de Desenvolvimento Social de Belém, conforme termo de referência. 
Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 031/2015. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Email: licitacaopmb2@gmail.com

Belém - PB, 15 de Janeiro de 2020
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro Oficial

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

CAMPINA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, às 10:00 horas do dia 29 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 
fornecimento de forma parcelada de bicicletas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº. 10.520/02. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33411278. E-mail: 
sttpcampina.licita@gmail.com. 

Campina Grande - PB, 14 de Janeiro de 2020
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

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

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2019

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00035/2019, que objetiva: Contratação de empresa 
Para fornecimento de forma parcelada de GLP, para atender as necessidades da Superintendência 
de Trânsito e transportes Públicos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - R$ 6.795,00.

Campina Grande - PB, 15 de Janeiro de 2020
FELIX ARAUJO NETO

Diretor Superintendente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.005/2020/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 
2.05.005/2020/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI, com vistas à contratação de Locação 
de Imóvel situado na Rua Rodrigues Alves, 661 – Prata, destinado ao funcionamento do Programa 
Bolsa Família e Cadastro único – até 31 de dezembro de 2020, embasada no art. 24, inciso X, da 
lei nº 8.666/93, alterada, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, no valor total de 
R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Fun-
cional Programática: 08.244.1018.2127 Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 1311.

Campina Grande, 14 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

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.008/2020/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.008/2020/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO 
DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES ALVES, 661 – PRATA, DESTINADO AO FUNCIONA-
MENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO 
DE 2020. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.005/2020/CSL/SEMAS/PMCG, 
ART. 24, X LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1018.2127. ELE-
MENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 1311. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA 
E SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI. VALOR GLOBAL: R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL  REAIS), 
DATA DE ASSINATURA: 14/01/2020.

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 2.05.0027/2019/SRP/CPL/SEMAS 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 2.05.0027/2019/

SRP/CPL/SEMAS OBJETO: 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. FUNDAMENTO LEGAL: 
BASE LEGAL: LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI 10.520/2002 E DECRETO  7892/2013  - 
REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.CNPJ: 03.092.570/0001-47.ITEM(S): 1 - 2.VALOR: 
R$ 59.450,00.R$ PRAZO: 12(DOZE)MESES CONTADOS DA SUA ASSINATURA. CONTRATANTE: 
EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA FORNECEDOR: REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA; 
DATA DA ASSINATURA: 14/01/2020.

EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA
Secretaria Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS-PROCON

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01.001/2020
Fundo Municipal de Defesa de Direitos Difusos-PROCON - Campina Grande-PB, torna público 

que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Prefeito Ernani 
Lauritzen, 226 – Centro - 58.400-123 Campina Grande, PB. Às14:00 horas do dia 29 de janeiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial. Tipo menor preço / maior desconto, para:aquisição 
de combustíveis, com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda, por um período 
de 11 (onze) meses, para atender ao PROCON de campina grande - paraíba,conforme termo de 
referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: lei10.520 de 17 de julho 
de 2002,Lei nº 13.726 de 8 de setembro de 2018, Decretos Municipais 3.057/2003 (Pregão) eLei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 17:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (83) 99946-0355/ 98168-2407.E-mail: proconcg.licita@gmail.com

 Campina Grande - PB,15de janeiro de 2020
Jose Afonso Pereira da Silva

Pregoeiro Oficial.

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

CAMPINA GRANDE
AVISOADIAMENTO  DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2019
Torna Público que encontra-se Instaurada aLicitação naModalidade Pregão em sua Forma 

Eletrônica Nº 00001/2019,  do tipo Menor Preço, Para: Contratação de empresa especializada na 
Prestação de Serviços de Zona Azul Digital, Com Locação de Software e Equipamentos de Ge-
renciamento Necessários para Solução Integrada para Operação, Gerenciamento e Fiscalização 
das Atividades de Estacionamento em vias Públicas do Município de Campina Grande, Estado 
da Paraíba. Cadastramento de Propostas: até o dia 13 de janeiro de 2020 às 09:00; Abertura das 
propostas: FICA ADIADO PARA ANALISES DAS IMPUGNAÇÕES FICANDO MARCADO PARA O  
PARA O DIA  31 DE JANEIRO DE 2020 ÀS 09:00; Início do Pregão: dia 31 deJaneiro de 2020  às 
09:00. Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial de Brasília. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº. 
8.666/93. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supraci-
tado. Telefone: (83) 33411278. E-mail: sttpcampina.licita@gmail.com. Edital: http://sttpcg.com.br/ 
ou www.tce.pb.gov.br. 

Campina Grande - PB, 14 de Janeiro de 2020
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00001/2020. OBJETO: Contratação do artísta Ramon 

Schnayder para realização de show artístico no dia 16/01/2020 às 21h30 na Praça Pedro Alves, 
Centro, Conde. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas altera-
ções. AUTORIZAÇÃO: Gabinete da Prefeita. RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 15/01/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2020
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2020, que objetiva: Contratação do artista Ramon Schnayder para realização de show 
artístico no dia 16/01/2020 às 21h30 na Praça Pedro Alves, Centro, Conde; RATIFICO o corres-
pondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: VAI ROLAR PROMOCOES ARTISTICA E 
EVENTOS LTDA - R$ 8.000,00.

Conde - PB, 15 de Janeiro de 2020
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS PB, através da CPL, torna público para co-
nhecimento de quem possa interessar que no dia 06/02/2020, às 09h30min, na sala da CPL do 
município de Cabaceiras, fará realizar licitação na modalidade TP. Nº 00003/2020, TIPO MENOR 
PREÇO POR VALOR GLOBAL, com a finalidade de efetuar a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL, VISANDO A REFORMA DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA 
NEULY DOURADO, MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, As empresas interessadas poderão adquirir o 
Edital impresso mediante o pagamento de uma taxa de emolumentos no valor de R$ 20,00 (vinte 
Reais), referente ao custo reprografia, que deverá ser efetuada através de guia própria emitida 
pelo setor de licitações e recolhida na tesouraria da prefeitura ou poderá ser solicitado na íntegra e 
gratuitamente através do telefone (83) 3356-1117, através do portal do TCE/ PB https://portal.tce.
pb.gov.br/ via (SAGRES CIDADÃO – Mural de Licitações – Licitações Previstas) e/ou por e-mail: 
cpl.cabaceiraas17@hotmail.com das 09h00,im às 12h00min (horário local). 

Cabaceiras PB, 15 de Janeiro de 2020 
JOSÉ ALEXANDRE FILHO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00181/2019

O Pregoeiro Oficial comunica aos interessados que o Pregão Presencial nº 00181/2019, cujo 
objeto é Aquisição de Materiais de primeiros socorros e Equipamentos para resgate em emergência, 
para atender as necessidades da Defesa Civil, marcado para as 09:00 horas do dia 17 de Janeiro 
de 2020,fica adiado para as 09:00 horas do dia 23 de Janeiro de 2020.

Telefone: (083) 3250-3121 / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 15 de Janeiro de2020

CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00165/2019

O Pregoeiro Oficial comunica aos interessados que o Pregão Presencial nº 00165/2019, cujo 
objeto é a Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Locação de rádios de comunicação 
para equipar os Agentes de Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana -SEMOB, bem como, os 
Guardas Metropolitanos da Secretaria de Segurança Municipal(SSM/GMC) e suas respectivas bases 
Administrativas, o adiamento do dia 17 de Janeiro  de 20120 para o dia 23 de Janeiro de 2020 as 
11:00 horas, no mesmo local, na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB

Telefone: (083) 3250-3121 / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 15 de Janeiro de 2020

CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 00003/2019

CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO
A Prefeitura Municipal de Congo, diante da não assinatura da primeira colocada, torna público e 

CONVOCA a licitante remanescente, na ordem de classificaçãoKARLA GOMES BEZERRA – ME, 
CNPJ nº 15.807.855/0001-04,classificada em 2º lugar no certame, para a assinatura do contrato. A 
contratação se dará nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto 
aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, conforme art. 64, § 2.º da Lei 
8.666/93.Para efetivação da contratação ou decidida pela revogação da licitação.

Congo – PB, 15 de janeiro de 2020.
JOAQUIM QUIRINO DA SILVA JÚNIOR

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

 EXTRATO DE RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada para pavimentação de via(s) pública urba-
na no Município de Conceição/PB, conforme planilha orçamentária e o contrato de repasse nº. 
880462/2018/MCidades/Caixa. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da 
contratação: COVALE CONSTRUCOES DO VALE - Valor: R$ 243.817,96. LICITANTE CLASSIFICA-
DO: 2º. VANESSA CABRAL LEITE DE SOUZA EIRELI. - Valor: R$ 268.806,07. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição 
- PB, no horário 08h00min Às 12h00min dos dias úteis. Telefone: (83) 3453-2486. 

Conceição - PB, 26 de Dezembro de 2019.
OSVALDO CIRILO FERREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2019
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ/PB E A EMPRESA GB COMÉRCIO E SER-

VIÇOS LTDA - EPP.
OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORI-
GINAIS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS (FROTA) 
DA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE E DEMAIS SECRETÁRIAS.FUN-
DAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 de lei 8.666/93, alterações Art. 65, I – Lei 8.666/93, e alterações.
PRAZO CONTRATUAL: A vigência desta prorrogação passará a vigorar a partir de 02/01/2020 
ficando prorrogado até 31/12/2020 prazo deCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS 
GENUINAS E ORIGINAIS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 
PESADOS (FROTA) DA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS 
SECRETÁRIAS– que inicialmente eram 12 (Doze) meses, conforme Clausula Sétima, do Contrato 
Nº 00003/2019, referente ao Pregão Presencial Nº 00002/2019, Homologada em 13/03/2019, Art. 
57 da lei 8.666/93, alterações Art. 65 I, Lei nº 8.666/93 e alterações, e este termo aditivo.CLAÚSULA 
QUARTA- DO REAJUSTAMENTO:Ao valor inicial da proposta da vencedora referente ao contrato 
Nº 00003/2019, foi acrescido o valor de R$ 532.055,85 (Quinhentos e Trinta e Dois Mil, Cinquenta 
e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos), com vistas à continuidade de serviço prestado, durante 
12 (Doze) meses consecutivos, ou seja, 02/01/2020 a 31/12/2020. Signatários: EDUARDO RO-
NIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS E GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP – Cubati/
PB, 02 de Janeiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ/PB E A EMPRESA 4 RODAS LOCADORA 

LTDA - ME.
OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DES-
TA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI, CONFORME DESCRITOS NO ANEXO I E DEMAIS 
CARACTERÍSTICAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO 
I DESTE EDITAL.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 de lei 8.666/93, alterações Art. 65, I – Lei 
8.666/93, e alterações.PRAZO CONTRATUAL: A vigência desta prorrogação passará a vigorar a 
partir de 02/01/2020 ficando prorrogado até 31/12/2020 prazo de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA MANU-
TENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI – que inicialmente 
eram 12 (Doze) meses, conforme Clausula Sétima, do Contrato Nº 00006/2019, referente ao Pregão 
Presencial Nº 00004/2019, Homologada em 14/03/2019, Art. 57 da lei 8.666/93, alterações Art. 65 I, 
Lei nº 8.666/93 e alterações, e este termo aditivo.CLAÚSULA QUARTA- DO REAJUSTAMENTO:Ao 
valor inicial da proposta da vencedora referente ao contrato Nº 00006/2019, foi acrescido o valor 
de R$ 96.000,00 (Noventa e Seis Mil Reais) com vistas à continuidade de serviço prestado, du-
rante 12 (Doze) meses consecutivos, ou seja, 02/01/2020 a 31/12/2020. Signatários: EDUARDO 
RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS E 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME– Cubati/PB, 
02 de Janeiro de 2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 08:30 horas do dia 29 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 
filtros e lubrificantes. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Portaria nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. Edital: 
www.pmdonaines.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br

Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br
Dona Inês - PB, 15 de janeiro de 2020

MARIA GORETE DA SILVA 
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2019

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00069/2019, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTE-
CIMENTO DA FROTA VEÍCULAR PERTENCENTE E LOCADA AO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/
PB PARA O EXERCÍCIO DE 2020; ADJUDICO o seu objeto a: ALMEIDA COMERCIO DE COM-
BUSTÍVEIS LTDA - R$ 1.248.591,00.

Esperança - PB, 15 de Janeiro de 2020
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Janeiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de farda-
mento (calça) destinado aos alunos matriculados no 6º ao 9ª ano do ensino fundamental da Rede 
Municipal de Ensino deste Municipio. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min Às 
12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361-3801. E-mail: esperanca.
cpl2017@gmail.com. Edital: https://portal.tce.pb.gov.br/aplicativos/sagres/. 

Esperança - PB, 15 de Janeiro de 2020
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Janeiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de material 
de construção destinado a manuntenção de predios públicos deste municipio. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 1.459/07. 
Informações: no horário das 08h00min Às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3361-3801. E-mail: esperanca.cpl2017@gmail.com. Edital: https://portal.tce.pb.gov.
br/aplicativos/sagres/. 

Esperança - PB, 14 de Janeiro de 2020
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, às 09:30 horas do dia 29 de Janeiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE 
MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Federal nº. 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min Às 12h00min dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361-3801. E-mail: esperanca.cpl2017@gmail.com. Edital: 
https://portal.tce.pb.gov.br/aplicativos/sagres/. 

Esperança - PB, 09 de Janeiro de 2020
VALÉRIA GOMES DA ROCHA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2019

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00069/2019, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA 
FROTA VEÍCULAR PERTENCENTE E LOCADA AO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB PARA O 
EXERCÍCIO DE 2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALMEIDA 
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - R$ 1.248.591,00.

Esperança - PB, 15 de Janeiro de 2020
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 EXTRATO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2019

 1.0 - DO OBJETIVO
AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS 

AO ABASTECIMENTO DA FROTA VEÍCULAR PERTENCENTE E LOCADA AO MUNICÍPIO DE 
ESPERANÇA/PB PARA O EXERCÍCIO DE 2020.

 2.0 - DA DOTAÇÃO
As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da dotação:
Recursos Próprios do Município de Esperança:
02.002-GABINETE DO PREFEITO
02002.04.122.2001.2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
02.004-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
02004.04.122.2001.2005 - MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
02.007-SECRETARIA DE EDUCACAO
02007.12.361.1003.2017 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 111 
02007.12.361.1003.2015 - MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 111
02.011-SEC DE OBRAS, URBANISMO ETRANSPORTE
02011.15.122.2001.2045 - MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
02011.15.451.1026.2046 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
02.012-SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
02012.20.122.2001.2051 - MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001
02012.20.605.1025.2052 - MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001
02012.26.782.1018.2048 - MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 990
09.009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
09009.10.301.1017.2030 - MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 212
09009.10.301.1017.2072 - MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 212
09009.10.302.1017.2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 212
09009.10.302.1018.2077 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 212
09009.10.302.1018.2078 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 212
10.010-FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL
10010.08.122.2001.2034 - MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001
10010.08.243.1005.2037 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001
10010.08.244.1006.2069 - DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF)
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 311
 3.0 - DO PRAZO
O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características, e que 

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

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

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

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

 5.0 - DO RESULTADO
Licitante declarado vencedor e respectivo valor total da contratação:
ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - Valor: R$ 1.248.591,00.

 Esperança - PB, 15 de Janeiro de 2020.
 JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação da Banda “MÁRCIA FELLIPE”, para se apresentar na tradicional Festa de 
Nossa Senhora da Luz no dia 01 de Fevereiro de 2020. LOCAL: Parque do Poeta Ronaldo Cunha 
Lima – Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2020. Dota-
ção consignada no orçamento vigente 2020 - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e MÁRCIA 
FELIPPE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA– CT Nº 00035/2020 – 14.01.2020 - R$ 120.000,00 – 
Cento e Vinte Mil Reais.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – INEXIG. Nº IN00005/2020

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 
IN00005/2020, que objetiva: Contratação da Banda “MÁRCIA FELLIPE”, para se apresentar na 
tradicional Festa de Nossa Senhora da Luz no dia 01 de Fevereiro de 2020, no Parque do Poeta 
Ronaldo Cunha Lima, Guarabira/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: MÁRCIA FELIPPE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA – CNPJ: 09.393.485/0001-03- R$ 
120.000,00 – Cento e Vinte Mil Reais.

Guarabira - PB, 14 de Janeiro de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09050/2019 PROCESSO ADM. Nº. 2018/021892
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BENS MOBILIÁRIOS, 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE 
ESCOLAS, CREIS, SETORES ADMINISTRATIVOS E ANEXOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

Com base nas informações constantes no processo administrativo epigrafado e em cumprimento 
aos termos do art. 43, VI, da Lei n° 8.666/93, e alterações posteriores, bem como no Decreto Municipal 
nº. 7.884/2013, Decreto 9.280/2019 e Art. 4º, Inciso XXII, da Lei nº. 10.520/2002, ACOLHO o Parecer 
emitido pela Assessoria Jurídica da CSL/SEDEC e HOMOLOGO o Pregão acima identificado, em 
favor das empresas: N.S.S. COMERCIAL E CONSTRUTORA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob 
o nº 28.634.818/0001-85, a qual foi vencedora do ITEM 01 (GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO 
FROSTFREE 386 L), com valor unitário de R$ 2.289,65 (dois mil, duzentos e oitenta e nove reais e 
sessenta e cinco centavos), perfazendo o valor total de R$ R$ 331.999,25 (trezentos e trinta e um 
mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos) e ELETROPEÇAS TI COMERCIAL 
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 16.501.916/0001-65, a qual foi vencedora do ITEM 02 (MÁQUINA 
DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 13 KG), com valor unitário de R$ 1.787,94 (mil, setecentos e 
oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos), perfazendo o valor total de R$ 178.794,00 (cento e 
setenta e oito mil, setecentos e noventa e quatro reais). O valor global dos itens é de R$ 510.793,25 
(quinhentos e dez mil, setecentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos). Em tempo, o 
Pregoeiro Oficial informa que os itens 03, 04 e 05 foram declarados FRACASSADOS. Em consequ-
ência, ficam convocados os proponentes para assinatura das Atas de Registro de Preços, sob pena 
de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da lei nº 8.666/93.

João Pessoa, 15 de janeiro de 2020.
Edilma da Costa Freire

Secretária de Educação e Cultura. 

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 recebeu da  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, LICENÇA PRÉVIA N° 
003/2020 PARA REFORMA DA NOVA OCUPAÇÃO DO ANTIGO BANCO DO BRASIL – MERCADO 
DE MANGABEIRA, em João Pessoa - PB. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA
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, comunica aos interessados, que, fica determinado 
que a reunião para abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais, dar-se-á no dia 
17/01/2020, às 09:30 horas, no mesmo local indicado no preâmbulo do Edital.

João Pessoa 15 de janeiro de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação – SEPLAN/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL

NOTIFICAÇÃO
Pela presente, fica notificada a senhora Amanda Claudino da Cruz, portadora do CPF de nº 

708.136.904-96, para, no prazo de 48 hs, comparecer ao setor social da SEMHAB – Secretaria 
de Habitação do Município de João Pessoa, situada a Rua Engenheiro Leonardo Arcoverde, nº 
121, Jaguaribe, a fim de tratar de assunto do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC e 
Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, no Residencial  Saturnino de Brito, sob penalidade 
de substituição de beneficiário.

MARIA DO SOCORRO GADELHA CAMPOS DE LIRA
Secretária Municipal de Habitação Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL

NOTIFICAÇÃO
Pela presente, fica notificado o senhor José Moacir Patrício Barbosa, portador do CPF de nº 

050.779.064-24, para, no prazo de 48 hs, comparecer ao setor social da SEMHAB – Secretaria 
de Habitação do Município de João Pessoa, situada a Rua Engenheiro Leonardo Arcoverde, nº 
121, Jaguaribe, a fim de tratar de assunto do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC e 
Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, no Residencial  Saturnino de Brito, sob penalidade 
de substituição de beneficiário.

MARIA DO SOCORRO GADELHA CAMPOS DE LIRA
Secretária Municipal de Habitação Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA
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, comunica aos interessados, que, fica de-
terminado que a reunião para abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais, dar-se-á 
no dia 17/01/2020, às 09:30 horas, no mesmo local indicado no preâmbulo do Edital.

João Pessoa, 15 de janeiro de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação – SEPLAN/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO        
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.0132019

A Prefeitura Municipal de João Pessoa (Secretaria de Infra Estrutura – SEINFRA), através da sua 
Pregoeira e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 1035, comunica a todos os interessados 
que a impugnação ao Edital em questão apresentado pela empresa ANTUNES ENGENHARIA 
EIRELI, foi julgado IMPROCEDENTE mantendo-se na integra os termos do termos do Edital, e por 
consequência a abertura do certame no dia 30 de janeiro de 2020 no site www.licitacoes-e.com.
br, sob o número da licitação 799525, conforme disposto no instrumento convocatório. Ademais 
informamos que o teor da impugnação e o respectivo julgamento encontram-se disponíveis no pro-
cesso administrativo nº 1862/2019 da SEINFRA, bem como no site http://transparencia.joaopessoa.
pb.gov.br/licitacoes. As dúvidas e os esclarecimentos poderão ser sanadas com o Pregoeiro e sua 
equipe de apoio, pelo Fone: 83 3214-7218.

João Pessoa, 15 de janeiro de 2020
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N. 004/2019
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de MARI, no uso de 

suas atribuições legais, torna público à população e a para quem interessar que, após análise da 
PROPOSTA DE PREÇOS apesentada em reunião realizada em 10 de janeiro de 2020, apurou-se o 
seguinte: Em 1º lugar a empresa ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME – CNPJ: 22.455.563/0001-
07, com o valor R$ 191.512,49 (cento e noventa e um mil e quinhentos e doze reais e quarenta 
e nove centavos) e 2º lugar a empresa ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E 
LOCAÇÕES EIRELI – CNPJ: 05.881.170/0001-46, com o valor total R$ 201.390,22 (duzentos e 
um mil e trezentos e noventa reais e vinte e dois centavos), por cumprir fielmente com todas as 
exigência do presente edital, em especial ao item 8. Maiores informações no endereço, Rua Antônio 
de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb ou através do e-mail: cpl.mari.207@gmail.com, no horário 
de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 15 de janeiro de 2020
JOSANIO JOSE DA SILVA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2019

OBJETO: Contratação de empresa para Construção de Campo de Futebol localizado as Margens 
da PB 400, no Municipio de Monte Horebe - PB, conforme Contrato de Repasse Nº: 1061335-
07/2018. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: FFJ 
CONSTRUTORA LTDA - Valor: R$ 478.635,84. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Pedro Gondim, 
220 - Centro - Monte Horebe - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 3492-1032. E-mail: montehorebecpl@gmail.com. 

Monte Horebe - PB, 15 de Janeiro de 2020
DELIALDO JOSÉ SILVA DE MARIZ

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Gondim, 220 - Centro - Monte Horebe - PB, às 10:00 horas do dia 29 de Janeiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 004/2010. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3492-1032. E-mail: 
montehorebecpl@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Monte Horebe - PB, 15 de Janeiro de 2020
DELIALDO JOSÉ SILVA DE MARIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
AVISO DE LICITAÇÃOTOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 
João Pessoa, 48 - Centro - Pilões - PB, às 09h30min do dia 03 de Fevereiro de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo 
pertinente, para executar serviços na Construção de 01 (uma) Praça Pública na Rua Hugo Cunha, 
neste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.
br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Pilões - PB, 15 de Janeiro de 2020.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 10:00 horas do dia 29 de Janeiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição de lanches prontos, com fornecimento 
parcelado, destinado a esta prefeitura e ao Fundo Municipal de Saúde. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 130/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 99167-0794. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Pedro Régis - PB, 15 de Janeiro de 2020
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, às 10:30 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 materiais odontológicos. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 004/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3390-1110. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 15 de Janeiro de 2020
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Janeiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NECESSÁRIOS 
AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, CON-
TRATADOS E ESTAGIÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DIRETA, PELO PERÍODO DE 
60 (SESSENTA) MESES, CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº. 004/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Telefone: (083) 3390-1110. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 15 de Janeiro de 2020
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA Nº 00002/2020
OBJETO:Locação de um imóvel na Rua Pedro Inácio Liberalino, S/N, Bairro São Vicente, CEP: 

58765-000, Piancó-PB; destinado ao funcionamento de depósito para utensílios da Saúde do 
município de Piancó-PB.

FORNECEDOR: MARIA LEITE DE CALDAS, CPF nº 162.056.694-04 e RG nº 450.384 SSP/
PB 2° via.

VALOR: R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais e R$ 18.000,00 (dezoito milreais) de 
valor global.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nos termos do art. 24 X, da Lei nº 8.666/93.
Piancó-PB,15 de janeiro de 2020.

Ratifico o presente processo nos termos da lei.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISODE RATIFICAÇÃO

Ratifico, a Dispensa nº 00003/2020, em favor do fornecedor: AILTON AZEVEDO DE LACERDA, 
CPF nº 023.678.254-16, tendo como objeto aLocação de um imóvel localizado na Rua Valdemar 
Costa Filho S/N, Bairro: Centro, CEP: 58765-000, Piancó-PB, destinado ao funcionamento da 
COCAV – Coordenação, Controle, Avaliação e Auditoria deste município, com o valor global de 
R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos  reais), em consequência fica a mesma convocada a assinar o 
termo contratual, conforme art. 64, caput, da lei nº 8.666/93, sob as penalidades legais. 

Piancó-PB, 15 dejaneirode 2019.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura municipal de Piancó
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 DAVI DE PADUA FERREIRA SATIRO XAVIER 
07707191471 - ME, CNPJ sob o nº 27.002.363/0001-12,com o VALOR GLOBAL de R$ 12.000,00 
(doze mil reais) e tendo como objeto a Contratação da Banda PADÚ FRAJOLAZ para animar as 
festividades carnavalescas, com apresentação a ser realizada no dia 23 de fevereiro de 2020 e com 
duração de 80 (oitenta) minutos, em praça pública no município de Piancó-PB.

Piancó 15 de janeiro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00002/2020, - 
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 FABIO RUFINO DE LIMA 04140299410 - ME, 
CNPJ sob o nº 19.502.294/0001-88,com o VALOR GLOBAL de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos 
reais)e tendo como objeto a Contratação da ORQUESTRA DE FREVO para animar as festividades 
carnavalescas, com apresentações a serem realizadas nos dias 21, 22, 23, 24 e 25 de fevereiro de 
2020 e com duração de 01h30min/show, em praça pública no município de Piancó-PB.

Piancó 15 janeiro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00003/2020, - 
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 JEANDRO RODRIGUES FIRMINO - ME, 
CNPJ sob o nº 34.534.504/0001-03,com o VALOR GLOBAL de R$ 6.000,00 (seis mil reais)e tendo 
como objeto a Contratação da Banda FORRÓ DO GAROTINHO para animar as festividades car-
navalescas, com apresentação a serem realizadas nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2020 e com 
duração de 2 horas, em praça pública no município de Piancó-PB.

Piancó-PB,15 de janeiro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00004/2020, - 
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 ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA 15626466487 
- ME, CNPJ sob o nº 35.689.634/0001-88,com o VALOR GLOBAL de R$ 11.000,00 (onze mil reais)
e tendo como objeto a Contratação do artista ROBERTO CANTOR e Banda MEUS AMORES para 
animar as festividades carnavalescas, com apresentação a ser realizada no dia 25 de fevereiro de 
2020 e com duração de 3 horas, em praça pública no município de Piancó-PB.

Piancó-PB, 15 de janeiro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB, às 09:00 horas do dia 28 de 
Janeiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 001461. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR 
ou www.tce.pb.gov.br. 

Remigio - PB, 15 de Janeiro de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2020

AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 00001/2020/SEDUC/PMR
A COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO dos Chamamentos Públicos da Secretaria de Educação 

da Prefeitura Municipal de Remigio-PB, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas  pelo Art. 
51, “caput” c/c o art. 21 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, em conformidade com a Lei 
nº 11.947/2009 e a Resolução CD/FNDE nº 26/2013; comunica aos interessados, que fará realizar 
SELEÇÃO sob a modalidade do CHAMAMENTO PÚBLICO nº 00001/2020/SEDUC/PMR, tendo 
como objeto:AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICITAÇÃO SEGUNDO A LEI Nº 11.947 DE 16 
DE JUNHO DE 2009 E A RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013, Os Grupos 
Formais/Informais deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda no 
dia 16 de janeiro de 2019, às 09h00min até o dia 04 de fevereiro (20 dias corridos), na sede da 
Secretaria de Educação, na Rua Manoel Serafim Filho, 128. Os gêneros alimentícios serão utilizados 
na alimentação escolar durante os meses de fevereiro a julho de 2020. O Edital e seus anexos 
encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima mencionado ou no email eletrô-
nico elietesupervisora@gmail.com. Maiores informações através do telefone/fax: (83)3364-1025. 

Remigio - PB, 15 de Janeiro de 2020
ALEXANDRE RUFINO DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB, às 14:30 horas do dia 28 de 
Janeiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONFECÇÃO 
DE FARDAMENTOS E AFINS PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 
ACS, ACE E CONDUTORES DA ÁREA DA SAÚDE. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 001461. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33641631. E-mail: 
LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR ou www.tce.pb.gov.br. 

Remigio - PB, 15 de Janeiro de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial SRP nº 005/2020
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 29 de 

janeiro de 2020 às 11h10, 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 modali-
dade Pregão Presencial SRP, do tipo Menor Preço. Objeto: Contratação de empresa especializada 
para futuras e eventuais aquisições parceladas de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel S-10 
e óleo diesel S-500) para abastecimento da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Sousa/
PB, sob o regime de registro de preços, discriminados e quantificados nos anexos do edital. Os 
interessados poderão acessar a cópia do edital no Portal da Transparência, através do sítiowww.
sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparência, 3.Licitações, Editais e Documentos de 
Licitação, 4.Pregão), ou ainda retirar sua cópia no horário de expediente das 08h00 às 12h00, em 
todos os dias úteis, no endereço supracitado, mediante pagamento de boleto emitido pelo Setor 
de Tributos do Município.

Sousa, 15 de janeiro de 2020.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 04/2020
A Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que 

fará realizar no dia 04de Fevereiro de 2020, ás 10h00min horas, na sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal de Sousa, a Rua Cel. José Gomes de Sá, nº 27, 1° andar, Centro, Sousa-PB, procedimento 
licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO. 

Objeto: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 
vantajosa será a de menor preço global, para construção de uma Ponte sobre o canal do Estreito, 
localizadana Rua Cel. Antônio Soares, no município de Sousa/PB. Os interessados poderão ler ou 
retirar cópia do edital na sala da CPL, no horário de expediente das 08h00min ás 12h00min horas, 
em todos os dias úteis no endereço supracitado ou pelo site www.sousa.pb.gov.br.

SOUSA, 15 de Janeiro de 2020.
JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação modali-

dade Pregão Presencial, tipo menor preço, Aquisição de oxigênio medicinal hospitalar (em cilindros), 
destinados ao uso dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde do município de São José de 
Piranhas-PB, às 11:30h, dia 30 de Janeiro de 2020, na sala da CPL, Prefeitura Municipal, Rua 
Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas - PB.Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 008/2009. Informações:07:00 
às 13:00h dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital: 
www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 15 de Janeirode 2020.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

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

dade Pregão Presencial, tipo menor preço, Contratação de serviços para manutenção e retífica na 
aplicação preventiva e corretiva da frota de veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de São José 
de Piranhas-PB, às 08:30h, dia 30 de Janeiro de 2020, na sala da CPL, Prefeitura Municipal, Rua 
Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas - PB.Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 008/2009. Informações:07:00 
às 13:00h dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital: 
www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 15 de Janeirode 2020.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 00002/2020
PREGÃO PRESENCIAL N°: 00002/2020 

O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da 
Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, consubstanciado com o que dispõe a Lei 
10.520/02, por intermédio do seu PREGOEIRO OFICIAL, torna público a quem interessa que o 
Pregão Presencial de nº 00002/2020 que tem como objeto Contratação de empresa na Aquisição de 
Medicamentos para Doação no atendimento as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura 
Municipal de Salgadinho-PB, foi CANCELADO em virtude de divergências entre a data de abertura 
cadastrada no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB) e a data de abertura exposta no 
preambulo do respectivo edital. Desta forma, havendo duas datas de abertura para o respectivo 
EDITAL. Assim, cumprindo com as diretrizes da Lei Federal de n° 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal de nº 8.666/93.       

 Salgadinho-PB, 15 de Janeiro de 2020. 
José Leandro Morais 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento de forma parcelada de Material e Insu-

mos Odontológico, destinados aos Serviços da Saúde Bucal, no Âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2019. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 02110 - Fundo Municipal de Saúde 
02110.10.301.2007.2028 - Programa Saúde Bucal 4490.52.00 - Equipamentos e Material Perma-
nente 3390.30.00 - Material de Consumo 211 / 214 - Fonte. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00008/2020 - 15.01.20 até 31.12.20 - IN-
-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTD - R$ 31.662,55.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00001/2020, que objetiva: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-
-FINANCEIRO E COMPOSIÇÃO DE BDI DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA 
COM VESTIÁRIOS - PADRÃO FNDE, LOCALIZADA A RUA MANOEL AVELINO DE SOUZA, 
ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE-PB; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: ENGEARQ ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - R$ 5.000,00.

Soledade - PB, 15 de Janeiro de 2020
GERALDO MOURA RAMOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 08:00 horas do dia 28 de Janeiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO (EPI E EPC) PARA 
USO DOS SERVIDORES DA MUNICIPAIS DE SOLEDADE PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3383-1725/1094. E-mail: prefeiturasoledadepb@gmail.com. 

Soledade - PB, 15 de Janeiro de 2020
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 09:00 horas do dia 30 de janeiro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Hortifrutigranjeiros (carnes, 
frango, peixes, queijos, ovos e embutidos) para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos, SAMU e Secretarias desta Prefeitura de Solânea/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: 
no horário das 08:00  as 12:00 horas dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 15 de Janeiro de 2020
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

RESULTADO JULGAMENTO RECURSO ADMINISTRATIVO
TOMADA DE PREÇO Nº: 0004/2019.

INTERESSADOS: ARRIMO ENGENHARIA LTDA; CONSTRUTORA CONSTRUPLAN LTDA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ torna público que após análise dos recursos inter-

postos pelas empresas: ARRIMO ENGENHARIA LTDA; CONSTRUTORA CONSTRUPLAN LTDA. 
DECIDE julgar pelo conhecimento e no mérito pelo NÃO PROVIMENTO dos recursos, pela 

ausência de fundamentação legal.
Com isso, fica inalterada a DECISÃO inicial da Comissão Permanente de Licitação, na qual 

pugnou pela INABILITAÇÃO das empresas recorrentes. A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ 
torna público a CONVOCAÇÃO de todas as empresas habilitadas para a reunião de abertura e 
julgamento das propostas que acontecerá às 09:00 hrs. do dia 21/01/2020, na sala da CPL, localizada 
na Rua Governador Dorgival Terceiro Neto, 363 - Centro - Taperoá - PB.

Taperoá-PB, 13 de Janeiro de 2020.
Roberto Vilar

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 
Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Janeiro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de medicamentos padro-
nizados diversos, destinados as demandas operacionais deste Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 005/2017. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Tele-
fone: (83) 33951478. 

Umbuzeiro - PB, 03 de Janeiro de 2020
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 
Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 11:00 horas do dia 29 de Janeiro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de medicamentos psico-
trópicos diversos, destinados as demandas operacionais deste Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 005/2017. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Tele-
fone: (83) 33951478. 

Umbuzeiro - PB, 03 de Janeiro de 2020
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 
Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 14:00 horas do dia 29 de Janeiro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de materiais médicos hos-
pitalares, mediante solicitação e entrega parcelada, destinados as demandas operacionais deste 
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº. 005/2017. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 33951478. 

Umbuzeiro - PB, 03 de Janeiro de 2020
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

UNIÃO  A
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SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA,
DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 03/2019-CEL
Registro CGE Nº 19-01509-0

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
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 Permannete de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA     Nº 03/2019-CEL (Obras de Pavimentação da 
Rodovia PB-394, trecho: Entr. BR-230/Engenheiro Ávidos), que após análise detalhada nas docu-
mentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, considera habilitadas 
as Empresas: SIGA CONSTRUTORA EIRELI , ESSE ENGENHARIA SINAL. E SERV. ESPECIAIS 
LTDA, CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES 
LTDA, MAC MESQUITA ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA, AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA e 
TAPAJÓS – TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO  LTDA. 

A CEL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação.
João Pessoa, 15 de janeiro de 2020

Eng.º Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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Extrato da Ata da 4ª Assembleia Geral Extraordinária da 
Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, 
realizada no dia 27 de dezembro de 2019.

Extrato da Ata da 4ª Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de Água e Esgotos da 
Paraíba – CAGEPA. 1. Data, Hora e Local de Realização: Realizada no dia 27 de dezembro de 
2019, às nove horas, na sede social da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba — CAGEPA, 
situada na Av. Feliciano Cirne, n° 220, Bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, Capital do 
Estado da Paraíba. 2. Convocação: O Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado 
da Paraíba e jornal A União nos dias 20, 21, e 24 de dezembro do corrente ano. 3. Participantes: 
Compareceram à sessão a maioria, estando presente o acionista controlador, Governo do Estado 
da Paraíba, detentor de 99,98% (noventa e nove virgula noventa e oito por cento) do Capital Social 
com direito a voto representado pelo Procurador Geral do Estado, senhor Fábio Andrade Medeiros. 
Registrou-se também a presença do senhor Marcus Vinícius Fernandes Neves, Diretor-Presidente 
e do senhor Jorge Gurgel de Souza, Diretor Administrativo e Financeiro. 4. Mesa Diretora: Fábio 
Andrade Medeiros - Presidente da Assembleia; Márcia Lauriano da Silva — Secretária da Assem-
bleia. 5. Ordem do dia: 1. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição 
de dividendos; 2. Outros assuntos de interesse dos acionistas. 6. Deliberações: 6.1 Passando ao 
item 1 da Ordem do dia, foi dada a palavra ao presidente da assembleia que manifestou a intenção 
do acionista controlador em deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Companhia apurado 
até 30 de novembro de 2019 e distribuição dos dividendos intermediários. Após apresentação da 
demonstração de resultado do período findo em 30 de novembro de 2019 e cálculo da proposta 
de dividendos intermediários apresentados pela Gerência de Controladoria da Companhia, com 
os devidos esclarecimentos, e sem nenhum impedimento legal, a assembleia optou e aprovou por 
unanimidade, sem restrições, que a deliberação sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição 
de dividendos serão feitos após o encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, 
atendendo a legislação societária, estatuto social e política de distribuição de dividendos. 6.2. Foi 
autorizada a publicação desta ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do 
artigo 130, parágrafo 2°, da Lei 6.404/76. 7. Encerramento e Assinaturas: Finalmente a ata lida e 
aprovada, o senhor Presidente franqueou a palavra e, como ninguém quisesse fazer uso dela, 
encerrou os trabalhos relativos à Assembleia Geral Extraordinária - AGE pelo tempo necessário à 
lavratura da presente ata e a seguir assinada pelo presidente da assembleia, e por mim, Márcia 
Lauriano da Silva, secretária da assembleia. João Pessoa, 27 de dezembro de 2019. Ata original 
encontra-se arquivada na Junta Comercial deste Estado, registrada sob o nº 20192650920 datado 
em oito de janeiro de dois mil e vinte.       

Marcia Lauriano da Silva
Secretária da Assembleia 

EDITAL – O Presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado da Paraíba – 
SSPC/PB, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os policiais civis ativos, 
inativos e pensionistas da políciacivil do Estado da Paraíba, para participarem da Assembléia 
Geral Estadual, que acontecerá no próximo dia 24 de janeiro de 2020, às 08hs em primeira con-
vocação uma hora após segunda chamada com a presença de qualquer número, na sede própria 
do SSPC/PB, sito,Avenida General Osório, nº 90, Centro. João Pessoa/PB. Pauta a) Ratificação 
da Assembleia Geral Estadual Conjunta de todos os policiais civis, militares e bombeiro militar, 
convocado pelo Fórum das Entidades das Polícias Civil e Militar da Paraíba que integra o SSPC/
PB, acontecerá no dia 05 de fevereiro, as 13hs na Rua das Trincheiras, nº 401, em frente à sede 
da Caixa Beneficente da Policia Militar, Centro, João Pessoa/PB; b) Deliberação conjunta pelos 
presentes por realizações de novas mobilizações e atos políticos de ambas categorias em todo 
Estado pelo Fórum das Entidades das Polícias Civil e Militar da Paraíba; c) Implantação do Subsídio 
instituído pela Lei nº 9.082/2010; d) Reposição salarial na Média Nordeste; e) Outros assuntos de 
interesse da categoria. João Pessoa, 15 de janeiro de 2020. Assina Antônio Erivaldo Henrique de 
Sousa – Presidente do SSPC/PB.

EDITAL – O Presidente do Sindicato dos Agentes de Investigação da Polícia Civil do Estado da 
Paraíba - SINAIEP, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os agente de 
investigação ativos e inativos da polícia civil do Estado da Paraíba, para participarem da Assem-
bléia Geral Estadual, que acontecerá no próximo dia 27 de janeiro de 2020, às 08hs em primeira 
convocação uma hora após segunda chamada com a presença de qualquer número, na sede 
provisória, localizada na Avenida General Osório, nº 90, sala 03, Centro. João Pessoa/PB. Pauta a) 
Ratificação da Assembleia Geral Estadual Conjunta de todos os policiais civis, militares e bombeiro 
militar, convocado pelo Fórum das Entidades das Polícias Civil e Militar da Paraíba que integra o 
SINAIEP, acontecerá no dia 05 de fevereiro, as 13hs na Rua das Trincheiras, nº 401, em frente 
à sede da Caixa Beneficente da Policia Militar, Centro, João Pessoa/PB; b) Deliberação conjunta 
pelos presentes por realizações de novas mobilizações e atos políticos de ambas categorias em 
todo Estado pelo Fórum das Entidades das Polícias Civil e Militar da Paraíba; c) Implantação do 
Subsídio instituído pela Lei nº 9.082/2010; d) Reposição salarial na Média Nordeste; e) Outros 
assuntos de interesse da categoria. João Pessoa, 16 de janeiro de 2020. Assina Antônio Targino 
da Costa Neto – Presidente do SINAIEP.

EDITAL – O Presidente do Sindicato dos Escrivães de Polícia Civil do Estado da Paraíba – SINE-
PEP, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os escrivães ativos e inativosda 
polícia civil do Estado da Paraíba, para participarem da Assembléia Geral Estadual, que acontecerá 
no próximo dia 28 de janeiro de 2020, às 08hs em primeira convocação uma hora após segunda 
chamada com a presença de qualquer número, na sede provisória do SINEPEP, localizado na Avenida 
General Osório, nº 90, sala 05, Centro. João Pessoa/PB. Pauta a) Ratificação da Assembleia Geral 
Estadual Conjunta de todos os policiais civis, militares e bombeiro militar, convocado pelo Fórum das 
Entidades das Polícias Civil e Militar da Paraíba que integra o SINEPEP, acontecerá no dia 05 de 
fevereiro, as 13hs na Rua das Trincheiras, nº 401, em frente à sede da Caixa Beneficente da Policia 
Militar, Centro, João Pessoa/PB; b) Deliberação conjunta pelos presentes por realizações de novas 
mobilizações e atos políticos de ambas categorias em todo Estado pelo Fórum das Entidades das 
Polícias Civil e Militar da Paraíba; c) Implantação do Subsídio instituído pela Lei nº 9.082/2010; d) 
Reposição salarial na Média Nordeste; e) Outros assuntos de interesse da categoria. João Pessoa, 
15 de janeiro de 2020. Assina Arnaldo Coutinho de Oliveira – Presidente do SINEPEP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
AVISO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020
O TJ-PB, através do Pregoeiro, torna público, que realizará procedimento licitatório na citada 

licitação, no dia 30 de janeiro de 2020 às 09:00 horas por meio da plataforma Eletrônica do Banco 
do Brasil: www.licitacoes-e.com.br, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada no 
fornecimento e instalação de mobílias e cadeiras destinadas a diversas unidades deste Poder 
Judiciário, mediante Sistema de Registro de Preços, conforme especificações do Termo de Refe-
rência do Edital. Demais esclarecimentos ou a obtenção do edital poderão ser atendidos na sala 
do Pregão instalada no 2º andar do Anexo Adm. João XXIII, situado na Rua Prof Batista Leite, nº 
151- Bairro Róger, João Pessoa- PB, ou através do tel: (83) 3208-6018, ou pelo e-mail prege@
tjpb.jus.br. ou no sítio do TJ-PB: www.tjpb.jus.br ou ainda pelo site  www.licitacoes-e.com.br. 

João Pessoa, 15 de janeiro de 2020.
Nélson de Espíndola Vasconcelos

Pregoeiro

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 19/2020 em João Pessoa,06de janeiro de 
2020 – Prazo: 365dias. Para a atividade de:Pavimentação da Rodovia PB-100, trecho: Fagundes 
/ Queimadas. Na (o) – RODOVIA PB-100, TRECHO: FAGUNDES / QUEIMADAS. Município: - UF: 
PB. Processo: 2019-006972/TEC/LI-7049.

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 Operação nº 58/2020 em João Pessoa,14de janeiro de 
2020 – Prazo: 1825dias. Para a atividade de:Operação da Av. José Donato Braga em Cajazei-
ras. Na (o) – OPERAÇÃO DA AV. JOSÉ DONATO BRAGA. Município: CAJAZEIRAS- UF: PB. 
Processo: 2019-006477/TEC/LO-9798.

A empresa ELFA MEDICAMENTOS S.A, CNPJ: 09.053.134/0002-26, torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura de Cabedelo a renovação da Licença 
de Operação para atividade de comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, 
situada na Rua Projetada, 106, Lote D Sala 03 - Sítio Athayde Prop, Praia de Jacaré - Cabedelo/PB.  

LINDIVAL FERNANDES DE SOUZA, CPF: 347.877.804-25, torna público que requereu a SE-
MAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Operação 
paraRegularização de ResidênciaMultifamiliar, situado noLoteamento Portal do Poço, Quadra 03, 
Lote 31, Portal do Poço– Cabedelo/PB.

A EMPRESA, SB FIT ACADEMIA LTDA, CNPJ: 31.667.671/0001-34, VEM POR MEIO DESTA, 
TORNAR PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAM (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE) AS LI-
CENÇAS: PRÉVIA E INSTALAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA, LOCALIZADA 
NA AV. MONSENHOR ODILON COUTINHO, Nº 128, CABO BRANCO, ST. 06; QD. 026; LT. 
0120, NESTA CAPITAL.

Inspeção realizada pelo Ministério da Agricultura constatou presença do dietilenoglicol, proibido em alimentos

Água usada em produção de 
cerveja estava contaminada

BRASÍLIA, DF - O Minis-
tério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento infor-
mou ontem que inspeções 
feitas dentro da cervejaria 
Backer apontaram que água 
usada na produção da cerve-
ja Belorizontina estava con-
taminada com a substância 
dietilenoglicol, proibida em 
alimentos. 

A substância foi encon-
trada no sangue de pacientes 
que apresentaram sintomas 
da síndrome nefroneural, 
que pode estar associada 
ao consumo da cerveja da 
marca. Duas mortes já foram 
confirmadas e uma terceira 
está em investigação.

Análise do ministério 
em amostras de produtos 
nos supermercados e nos 
tanques aponta que a conta-
minação ocorreu dentro da 
cervejaria.

“Conseguimos eviden-
ciar que a água que tem con-
taminação com glicol estava 
sendo utilizada no processo 
cervejeiro. Não consegui-
mos informar como ocorre 
a contaminação dessa água 
gelada. Nenhuma hipótese é 
descartada até o momento”, 
diz o coordenador-geral de 
Vinhos e Bebidas, Carlos Vi-
tor Müller.

Entre as hipóteses in-
vestigadas, estão sabotagem, 
vazamento e utilização in-
correta da substância, usa-
da para resfriamento - mas 
que não poderia entrar em 
contato com a água usada na 
produção da cerveja.

Ainda segundo a pasta, 
resultados de análises mos-
tram que o problema ocor-
re em vários lotes da marca 
da cerveja Belorizontina. Ou 
seja, a contaminação não 
estava restrita a apenas um 
tanque.

“Fizemos análise dos re-
latórios de produção desses 
lotes. E vimos que esses lotes 
não estavam restritos em um 
ou outro tanque de produ-
ção. E passamos a abordar 
essa possível contaminação 
como algo sistêmico e que 
possa ocorrer em etapa an-
terior à fermentação”, afirma 
o coordenador.

De acordo com a pasta, 
os controles de produção 
demonstram que “os lotes já 

detectados como contamina-
dos passaram por distintos 
tanques, afastando a possibi-
lidade de ser um evento rela-
cionado a um lote ou tanque 
específico.”

A empresa nega uso do 
dietielenoglicol, mas afirma 
que usava o monoetilenogli-
col para resfriamento. 

Segundo o ministério, 
notas de aquisição de insu-
mos pela empresa que foram 
analisadas apontam um con-
sumo elevado dessa segunda 
substância na cervejaria, que 
normalmente é utilizada em 
ciclo fechado nos processos 
de refrigeração, sem justifi-
car tal consumo.

“Esse insumo normal-
mente não é consumido em 
volume elevado. A aquisição 
pode justificar a ampliação 
do parque fabril, ou alguma 
falha nesse produto, de for-
ma que está gastando acima 
do esperado”, diz Muller.

Foram adquiridas 15 
toneladas do produto desde 
2018, com picos de aquisição 
em novembro e dezembro.

Fechamento cautelar
Diante do quadro, a pas-

ta informou que irá manter 
o fechamento cautelar da 
cervejaria Backer por tempo 
indeterminado até que haja 
provas de que há condições 
seguras para produção.

Na segunda-feira (13), 
a pasta intimou a cervejaria 
Backer a recolher do merca-
do todas as cervejas e chopes 
produzidos entre outubro de 
2019 até a data atual.

A ação vale para o con-
junto de produtos da marca, 
e não apenas para a cerveja 
Belorizontina.

A comercialização foi 
suspensa “até que seja des-
cartada a possibilidade de 
contaminação de demais 
produtos”. Os produtos ain-
da estão sendo verificados. 
Análise em amostras das 
cervejas Belorizontina e Ca-
pixaba confirmaram a pre-
sença de monoetilenoglicol e 
dietilenoglicol.

Na última semana, o mi-
nistério já havia realizado o 
fechamento cautelar da uni-
dade Três Lobos da cerveja-
ria em Belo Horizonte. Tam-
bém foram apreendidos 139 
mil litros de cerveja engarra-
fada, além de 8.480 litros de 
chope.

Natália Cancian 
Folhapress

Foto: Fotoarena/Folhapress

Minas Gerais tem terceira morte por suspeita
 A Polícia Civil de Minas Gerais 

informou a morte de mais uma 
pessoa com sintomas da síndrome 
nefroneural, doença que estaria 
relacionada a contaminação de 
cervejas da marca Backer.

Investigações sugerem que o 
quadro é causado por contamina-
ção por dietilenoglicol, substância 
encontrada em garrafas da cerveja 
Belorizontina e Capixaba, da fabri-
cante mineira.

Foi encontrada a presença de 
dietilenoglicol e monoetilenogli-
col nas amostras de sangue das 
vítimas.

Presente em lotes da bebida, 
a substância causa sintomas como 
insuficiência renal, alterações 
neurológicas, vômitos e diarreias.

O paciente morreu na manhã 
de ontem, em Belo Horizonte. Ele 
estava internado no Hospital Ma-
ter Dei, na capital mineira. O cor-
po será encaminhado ao Instituto 
Médico Legal (IML), onde passará 
por exames e procedimentos de 
perícia.

Há ainda um terceiro caso 
suspeito, em Pompéu (MG).

A morte de uma mulher de 60 

anos no município mineiro foi no-
tificada pela prefeitura, mas ainda 
não contabilizada pela polícia. A 
Secretaria de Saúde de Pompéu 
diz que a paciente esteve em Belo 
Horizonte a passeio na casa de 
parentes entre os dias 15 e 21 de 
dezembro no bairro Buritis, região 
oeste da capital.

De acordo com a pasta, ela 
apresentou os sintomas da sín-
drome nefroneural e morreu em 
28 de dezembro. O pronto aten-
dimento onde estava internada 
entrou em contato com a família, 
que relatou que a mulher bebeu 
a cerveja Belorizontina.

Dezessete pacientes
Dados do último boletim di-

vulgado pela Secretaria de Estado 
de Saúde de Minas Gerais apon-
tam 17 pacientes internados com 
sintomas da síndrome nefroneural 
no Estado. Desses, 16 seriam do 
sexo masculino e um feminino.

Os casos notificados foram 
confirmados em Belo Horizonte 
(12) e em Ubá, Viçosa, São Lou-
renço, Nova Lima e São João Del 
Rei. A secretaria não finalizou as 

análises do caso da mulher de 
Pompéu. 

A diretora de marketing da 
Backer, Paula Lebbos, pediu na ter-
ça-feira (14) que os consumidores 
não bebam as cervejas Belorizonti-
na e Capixaba, independentemen-
te do lote. Ainda segundo a empre-
sa, todas as cervejas Belorizontina e 
Capixaba (mesma bebida mas com 
rótulo diferente para ser vendida 
no Espírito Santo) foram produzidas 
no tanque que está sendo investi-
gado pela polícia. A empresa diz 
que a substância dietilenoglicol 
não faz parte de nenhuma etapa 
do processo de fabricação de seus 
produtos.

A Backer produz as seguintes 
marcas, que estão envolvidas 
no recall pedido pelo ministério: 
Belorizontina, Capixaba, Backer 
Pilsen, Backer Trigo, Backer Pale 
Ale, Backer Brown, Medieval, Pele 
Vermelha IPA, Bravo, Extermina-
dor de Trigo, Três Lobos, Capitão 
Senra, Corleone, Tommy Gun, 
Diabolique, Pilsen Export, Bohe-
mia Pilsen, Julieta, Backer Reserva 
do Proprietário, Fargo 46, Cabral 
e Cacau Bomb. 

Todos os pacientes que 
apresentaram a síndrome 
nefroneural confirmaram 

que haviam ingerido a 
cerveja Belorizontina
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