
MPF quer suspender Sisu e 
MEC teme onda de processos
Falhas na correção de provas do Enem 2019 provocaram 
insegurança jurídica. Governo minimiza problema, 
mas MPF ameaça entrar com ação. Páginas 17 e 18
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Estado amplia direito à 
habitação em parceria 
com movimentos sociais
Programa assinado ontem pelo governador será encaminhado à Assembleia Legislativa. 
João Pessoa, Remígio e Barra de São Miguel são as primeiras cidades contempladas. Página 3

Ladeira do Cabo Branco 
tem obras com ritmo lento

Paraíba registra redução 
de 22% nos homicídios

Alto nível de exigência técnica e chuvas são alguns 
dos fatores que tornam os trabalhos mais lentos e que 
podem atrasar o cronograma previsto. Página 8

Anuário da Segurança Pública divulgado ontem revela 
também um recuo de 13% nos casos de assassinatos 
de mulheres no Estado no ano passado. Página 4

Paraíba
Foto: Evandro Pereira

Bebé de Natércio 
lança 18 sambas 
inéditos e autorais
Canções serão comercializadas ao 
público em um pen drive personalizado 
e show no Teatro de Arena marca o 
lançamento do projeto.  Página 9
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Após vitória no Estadual, 
Belo foca no Nordestão
Atual vice-campeão da competição regional, Botafogo
estreia na Copa do Nordeste de 2020 no sábado, 
contra o América de Natal. Página 24

Esportes
Foto: Paulo Cavalcanti / Botafogo

Foto: Evandro Pereira

Bola em jogo!
Apesar da chuva que caiu ontem em João Pessoa, etapa paraibana do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 
começou com bons jogos e boas disputas, mas ainda na fase de qualificação do torneio. Página 22

Parceria literária Editora A União e Fundação Casa de José Américo firmam parceria para publicar e 
republicar livros de autores paraibanos. Objetivo é criar a Casa do Autor Paraibano na sede da Fundação.  Página 12
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Existem palavras que parecem 
expressar um conceito simples de 
explicar, no entanto, são diversos e 
complexos os significados que elas 
encerram. Uma dessas palavras é li-
berdade. Praticamente todos os pen-
sadores – da filosofia, da política, da 
ciência, da religião etc. –, ao longo da 
história, já queimaram neurônios na 
tentativa de formular uma teoria que 
contemplasse as nuances relaciona-
das a essa condição que os seres hu-
manos tanto desejam.

A liberdade, em certo sentido e 
em linhas gerais, pressupõe que, cir-
cunstancialmente, um indivíduo de-
teria as possibilidades de fazer suas 
escolhas e concretizar seus propósi-
tos de maneira autônoma, portanto, 
sem pedir licença a ninguém. Não ha-
veria amarras políticas ou econômi-
cas, por exemplo, capazes de impedir 
essa pessoa de se autodeterminar, 
assumindo o controle ou os cami-
nhos de sua vida por livre e espontâ-
nea vontade. 

A liberdade plena, entretanto, vai 
ao encontro do livre-arbítrio, tornan-
do-se uma espécie de direito relativo. 
As sociedades são regidas por leis, 
instrumentos criados para discipli-
nar as ações dos seres humanos uns 
em relação aos outros. É a tal história 
do direito de um indivíduo terminar 
exatamente no limite em que começa 
o do outro. Se cada um faz o que bem 
quer em nome da liberdade ou do li-
vre-arbítrio, isso significa barbárie.

Estabelecendo parâmetros que 

neutralizassem as possibilidades de 
se retroceder à selvageria - e esse é 
o papel das constituições democráti-
cas -, o ideal seria que todos os seres 
humanos tivessem realmente o direi-
to de fazer suas escolhas, ou melhor, 
não apenas o direito, mas a possibi-
lidade concreta de materializar seus 
sonhos, suas vontades, seja a de es-
colher uma profissão, seja a de optar 
pelo modelo e o lugar de sua morada 
ou o destino de suas férias.

Dentro dessa lógica, não há li-
berdade, no mundo contemporâneo, 
para milhões de pessoas, subme-
tidas, por exemplo, a condições de 
trabalho e a salários humilhantes, 
quando não são literalmente escravi-
zadas. Que liberdade têm os milhões 
de migrantes que, fugindo de guerras 
ou da fome, vagam pelo mundo em 
busca de uma pátria? Quem não re-
cebe assistência adequada em áreas 
como moradia, alimentação, educa-
ção e emprego que liberdade tem? 

O Dia da Liberdade, que hoje se 
comemora, pode ser um simples gri-
fo no calendário internacional. No 
entanto, vez que o dia 23 de janeiro 
está assinalado como uma data es-
pecial, relacionada à independência, 
à emancipação, que se ref lita sobre a 
necessidade de se abolir, de uma vez 
por todas, tudo aquilo que escraviza 
o indivíduo, impedindo-o de exercer 
a plenitude de seu pensamento, de 
sua cidadania, de viver, enfim, com 
dignidade sua condição de ser hu-
mano.
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Editorial

Aposto como Ariano 
Suassuna jamais assis-
tiria ao “Kid Voice Bra-
sil”. Com esse nome, nem 
pensar! Sem termos de 
comparação, por favor, 
também não simpatizo 
com o programa da Rede 
Globo. Menos pelo nome, que já con-
sidero uma excrescência, mais pelo 
próprio formato da atração. Paro-
diando Raul Seixas, acho tudo aquilo 
um saco: o décor de superprodução 
xerocado do original grandiloquen-
te; os tronos giratórios onde se abo-
letam julgadores com poderes para 
acionar botões que catapultam ou 
detonam crianças e adolescentes em 
busca de reconhecimento; os pró-
prios concorrentes (em sua maioria) 
que costumam se esmerar no vo-
zeirão decalcado de apresentações 
francamente arremedadas. Cópia da 
cópia da cópia. Enfim, nada que me 
faça sentir o mínimo de vontade de 
acompanhar a audiência doméstica 
ligada no pretenso entretenimento. 
Só que....

Pois é, só que, na semana passada, 
vendo reportagem do telejornalismo 
local da Globo, não resisti à perfor-
mance da paraibana Júlia Lima, garo-
tinha de apenas 10 anos de idade. E 
não apenas pelo fato de ser paraiba-
na e de ter 10 anos de idade. Isso, no 
“Kid Voice...”, nem chega a ser novi-
dade, pelo que sei de ouvir falar em 
casa. O que realmente me tocou, além 
do vocal afinado e do desembaraço 
da candidata, foi a naturalidade dela. 
Naturalidade, bem entendido, no 

sentido de local de nas-
cimento. Para os que não 
sabem, Júlia Lima é natu-
ral de Esperança. E vocês 
precisavam ver como o 
nome dessa cidade da Pa-
raíba encantou o júri e a 
plateia do programa!

Meu saudoso amigo Chico Souto 
teria ficado todo ancho diante do ar-
rebatamento provocado no ambien-
te por Esperança, por esse nome de 
sedutora magia quando pronuncia-
do. Imagino também o orgulho de 
José Batista Guimarães, meu concu-
nhado, e de suas irmãs nascidas na-
quelas paragens agrestes. Eu mes-
mo, pessoense de Jaguaribe, fiquei 
arrepiado. Carlinhos Brown, Cláudia 
Leite, Simone & Simara, não hou-
ve quem não expressasse emoção 
quando a menina Júlia nominou sua 
terra natal. Se me permitem, diria 
que ocorreu uma celebração. Não 
houve quem ficasse imune ao sorti-
légio contido na referência de Júlia 
Lima ao seu berço esplêndido.

Sei não, mas acredito que pró-
prio Ariano seria tentado a admitir 
que o diabo do “kid”, eventualmente,  
não é lá tão feio como o pintamos. 
Ao menos se assistisse à menina de 
Esperança interpretando a belíssi-
ma canção de Vital Farias: “Não se 
admire se um dia/ Um beija f lor in-
vadir/ A porta da tua casa/ Te der 
um beijo e partir/ Foi eu que mandei 
o beijo/ Que é pra matar meu dese-
jo/ Faz tempo que eu não te vejo/Ai 
que saudade d’ocê”.

Dá pra resistir?

Irresistível!
E vocês precisavam 

ver como o nome dessa 
cidade da Paraíba 
encantou o júri e a 

plateia do programa   

Artigo Martinho Moreira Franco
martinhomoreira.franco@.bol.com
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A aprovação ocorreu durante a primeira 
sessão administrativa, ocorrida na tarde de 
ontem. O presidente do TJPB Márcio Murilo, 
esclareceu aos colegas que a medida tem uti-
lidade pública. “Em todos eles, há a previsão 
de gerar economia para a edilidade, que 
reduz aluguéis, como também melhorar a 
qualidade de vida dos munícipes, visto que os 
imóveis serão sede de serviços importantes.

Os blocos que integram a progra-
mação do Folia de Rua da capital 
paraibana aderiram à Campa-
nha Meu corpo não é sua folia, 
que está na segunda edição. A 
coordenadora da Mulher em Si-
tuação de Violência Doméstica e 
Familiar do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, juíza Graziela Queiroga, 
participou da reunião, realizada 
no Ministério Público estadual, 
ao lado de integrantes da Rede 
Estadual de Atenção às Mulheres 
Vítimas de Violência da Paraíba 
(Reamcav) e de representantes 
de blocos de arrasto. 

Já foram referendados pelo Pleno do Tribunal de 
Justiça da Paraíba os Protocolos de Intenções para 
cessão de uso dos imóveis do Judiciário estadual 
(prédio do fórum e casa de juiz) pelas Prefeituras 
dos Municípios de Barra de Santa Rosa, Pilões, 
Araçagi, Brejo do Cruz, Prata e Cabaceiras – cujas 
comarcas foram desinstaladas recentemente e 
agregadas a comarcas vizinhas.

Cessão de imóveis ao TJPB

CamPanha

Renda RenasCença

PlaneJamenTo novo PResidenTe

PlaCas meRCosul

A Justiça da Paraíba iniciou as dis-
cussões para a elaboração do  pla-
nejamento estratégico do sexênio, 
período 2020 a 2025. O presidente 
do Judiciário estadual, desembar-
gador Márcio Murilo, e os presiden-
tes dos Comitês de Priorização do 1o 
Grau,  Fred Coutinho, e Orçamen-
tário de 1o Grau, Oswaldo Trigueiro, 
conversaram sobre a construção do 
projeto. O desembargador Márcio 
Murilo solicitou dos presidentes dos 
Comitês a apresentação, nos próxi-
mos 20 dias, de um plano de ações, 
visando planejar os próximos seis 
anos do Judiciário estadual. 

O desembargador José Au-
rélio da Cruz foi eleito o novo 
presidente da Primeira Seção 
Especializada Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba. A escolha 
aconteceu na manhã de ontem, 
na primeira sessão ordinária 
deste ano. O magistrado  fica 
na Presidência pelo prazo de 
um ano e substitui a Luiz Sílvio 
Ramalho.  Compõem a Primeira 
Seção Especializada Cível a de-
sembargadora Fátima Bezerra 
Cavalcanti e os desembargado-
res Abraham Lincoln, José Ricar-
do Porto e Leandro dos Santos. 

Um dos momentos mais esperados da 31ª edição do Salão do Artesanato da Paraíba acontecerá na próxi-
ma quarta-feira (29), com o desfile da coleção #SomosTODOSParaíba, resultado das oficinas ministradas 
pelo estilista Ronaldo Fraga a rendeiras do Cariri paraibano,  em novembro do ano passado.  O evento, que 
será realizado no Espaço Cultural José Lins do Rego, vai ter ainda a participação especial da cantora Sandra 
Belê, que fará toda a trilha sonora do desfile. Nascida em Zabelê, no Cariri paraibano, a artista tem forte 
ligação com a renda renascença, já que é filha de rendeira.

mais eConomia

Agora tudo está devidamente esclarecido 
sobre quem deve ou não colocar as novas 
placas Mercosul de carros em uso atual-
mente em praticamente todo o país. Quem 
tinha dúvidas, esqueça. Em entrevista ao 
Portal ClickPB, o superintendente do De-
partamento Estadual de Trânsito  Agame-
non Vieira alertou que a mudança para o 
novo emplacamento não é obrigatória, e 
que apenas carros novos ou que sejam sub-
metidos a alterações em suas características 
devem ser emplacados com as novas placas Mercosul. O prazo máximo para as alterações vai até o dia 
31 de janeiro. Na Paraíba, desde o dia 11 de novembro que os veículos entre carros e motos já estão 
saindo das lojas com o novo emplacamento. A decisão foi aprovada em 28 de junho do ano passado 
pelo Conselho Nacional de Trânsito, o Contran. A mudança acontece porque as placas cinzas foram 
extintas do mercado e foram substituídas pelas novas placas internacionais.  “Com o prazo se aproxi-
mando para todo o Brasil, os condutores e os proprietários pensam que agora são obrigados a trocar 
a placa, mas é importante destacar que só é obrigatório mesmo caso o carro seja novo ou passe por 
alguma transformação, seja domiciliar ou estética. Se a pessoa transferir de domicilio ai será necessária 
a nova placa, se eu pego uma caminhoneta e faço uma transformação nela, se eu mudo a característica 
do carro terá que trocar a placa”, esclareceu. O gestor reforçou que a mudança se deve pelo fato de que 
apenas as placas Mercosul é que passaram a ser produzidas no país. 
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Projeto piloto para a construção de moradias acontecerá primeiro nos municípios de João Pessoa, Barra de São Miguel e Remígio

Ao lançar o projeto ‘Par-
ceiros da Habitação’ na manhã 
de ontem, no Palácio da Reden-
ção, em João Pessoa, o gover-
nador João Azevêdo, explicou 
que esse será um programa 
que será construído por mui-
tas mãos, envolvendo a Com-
panhia Estadual de Habitação 
Popular, representantes dos 
Movimentos de Moradia, pre-
feituras municipais e o próprio 
mutuário. A meta é diminuir o 
déficit habitacional existente 
na Paraíba e suprir a falta de 
políticas públicas habitacionais 
do Governo Federal. 

“Através deste programa 
as moradias terão um custo 
em torno de R$ 25 mil, sendo 
que o Estado subsidiará R$ 15 
mil, e a diferença restante será 
assumida pelos parceiros”, afir-
mou João Azevêdo anunciando 
que o Governo da Paraíba está 
destinando R$ 15 milhões para 
o programa, que nos próximos 
meses estará iniciando o proje-
to piloto com a construção de 
114 moradias em João Pessoa, 
30 em Barra de São Miguel e 30 
no município de Remígio. A in-
tenção é ampliar o projeto a to-
dos os municípios da Paraíba. 

O projeto de lei do pro-
grama Parceiros da Habitação, 
que foi lançado no Palácio da 
Redenção, será enviado à As-
sembleia Legislativa para ser 

aprovado. E logo que saia a 
aprovação, o Governo da Pa-
raíba dará início à construção 
do projeto piloto. “Vamos via-
bilizar através desse projeto 
a construção de mil unidades 
habitacionais beneficiando mil 
famílias. Um passo importan-
te, que vai atrair a geração de 
emprego e renda, e também a 
conquista da família pela casa 
própria. É o espaço para onde o 
cidadão retorna mesmo tendo 
um dia difícil ou não. É por isso 
que pra mim, habitação é fun-
damental”, falou o governador.

O deputado estadual Ri-
cardo Barbosa assegurou que o 
Poder Legislativo deverá anali-
sar com celeridade a iniciativa 
da gestão. “Nós daremos todo o 
nosso apoio para que o projeto 
seja votado na primeira sema-
na do retorno dos trabalhos 
na Assembleia porque enten-
demos que ele é significativo e 
simbólico, pois nada pode fazer 
mais falta a uma família do que 
a casa própria. A Paraíba é o 
único estado a criar um progra-
ma próprio de habitação e se 
configura como a melhor res-
posta que o governo poderia 
dar à sociedade paraibana em 
um momento de dificuldade 
financeira”, declarou.

Os mutuários a serem 
contemplados nesse progra-
ma, serão apresentados pelas 
entidades envolvidas no pro-
jeto que terá as construções 
compartilhadas com todos os 

José Alves  
zavieira2@gmail.com

Governador anuncia R$ 15 mi 
para habitação popular na PB

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Marcos Pereira

envolvidos. Os custos de im-
plantação também serão divi-
didos entre os quatro entes. Os 
mutuários, as entidades dos 
movimentos de moradias, os 
municípios e o Governo do Es-
tado, através da Cehap. 

O governador explicou 
que na Paraíba existem dois 
tipos de déficits: o déficit quan-
titativo que é gerado a partir 

da demanda da necessidade de 
novas habitações, uma vez que 
as pessoas crescem, se casam e 
precisam ter sua vida própria 
gerando uma demanda. E exis-
te o outro déficit que é o quali-
tativo, que se deve muito mais 
as sub-habitações, que preci-
sam ser substituídas, como é o 
caso das casas de taipa ou de 
madeira que necessitam de um 

outro tipo de tratamento.
Para a presidente da 

Cehap, Emília Correia Lima, o 
projeto Parceiros da Habitação 
é uma soma de determinação, 
energia, ousadia e parceria. 
“Tudo isso junto para a gen-
te enfrentar a falta de política 
habitacional do Governo Fe-
deral. Esse programa é uma 
convocação a todos os setores 

da Paraíba para que a gente 
não fique assistindo a falta de 
atitude do Governo Federal de 
braços cruzados. Temos pou-
co dinheiro, mas com o pouco 
que temos, estamos forman-
do parcerias para continuar 
fazendo a política habitacio-
nal funcionar na Paraíba, que 
é fundamental”, disse Emília, 
afirmando que desde janeiro 
de 2019 o país está sem pro-
grama habitacional por parte 
do Governo Bolsonaro.

Participando do evento, 
o tesoureiro do Crea-PB, re-
latou que essa parceria que 
o governador João Azevêdo 
está fazendo com entidades de 
Movimento de Moradias, mu-
tuários e prefeituras, significa 
a realização do sonho da casa 
própria, e o Crea-PB como par-
ceiro está pronto para contri-
buir com o Governo do Estado 
no que for necessário.

O representante do Movi-
mento de Moradia Ação e Luta 
Comunitária (Malc), Luiz Cos-
ta, afirmou que as entidades 
se sentem contempladas com 
o novo programa estadual de 
habitação. “Nós dialogamos 
mais uma vez com o Governo, 
que nos apresentou esse pro-
jeto e vemos isso como uma 
forma de respeito aos pensa-
mentos que ajudamos a cons-
truir. A Paraíba dá uma respos-
ta para o Brasil e parabenizo o 
Governo pela iniciativa inova-
dora”, comentou. 

Foto:  Roberto Guedes

A juíza Silvana Carvalho 
Soares, da 5ª Vara Cível da 
capital, condenou a empre-
sa Tam Linhas Aéreas S/A a 
pagar a quantia de R$ 5 mil, 
a título de danos morais, em 
favor de um homem que teve 
de esperar mais de 8 horas 
para embarcar no voo Mia-
mi/São Paulo/João Pessoa, 
não tendo recebido sequer 
informações a respeito de 
decolagem, tampouco qual-
quer assistência por parte da 
companhia. 

Em sua defesa, a empre-
sa alegou que o atraso do voo 
em que embarcaria o promo-
vente se deu em decorrência 
de medidas de reengenha-
ria de tráfego aéreo que não 
pôde evitar. Requereu então 
a improcedência do pedido 
de indenização por danos 
morais.

Na sentença, a juíza ob-
servou que quando o atraso 
do voo decorre de intempérie 
ou de qualquer outro fator 
inevitável, cabe à companhia 
aérea prestar toda a assistên-
cia a seus passageiros, o que 
não ocorreu no caso em dis-
cussão. “Com efeito, o artigo 
741 do Código Civil mencio-
na que na hipótese de inter-
rupção da viagem por moti-
vo alheio o mesmo continua 
obrigado a concluir o trans-
porte e a cobrir despesas 
com alimentação e estada de 
seus usuários”, ressaltou.

O Hemocentro da Pa-
raíba está na arena do Cir-
cuito Brasileiro de Vôlei 
de Praia, em João Pessoa, 
com ações de incentivo à 
doação de sangue. Nesta 
quarta (22) e quinta-feira 
(23), na arena esportiva 
do campeonato nacional, 
na Praia do Cabo Branco, 
a equipe do banco de san-
gue realizará o trabalho 
de sensibilização e con-
vocação de doadores. Já 
na sexta-feira (24), das 8 
às 16h, a unidade móvel 
estará no local para reali-
zação de coleta de sangue.

A diretora-geral do 
Hemocentro da Paraíba, 
Shirlene Gadelha, destaca 
que a atividade tem o obje-
tivo de promover o aumen-
to do estoque de sangue e 
garantir o abastecimento 
para todas as unidades de 
saúde no período de Verão 
e Carnaval.  “Neste início 
de ano, o banco de sangue 
apresenta queda de cerca 
de 30% no seu estoque 
e estamos precisando de 
doadores de todos os tipos 
sanguíneos, especialmen-
te os com tipos negativos”, 
frisou a diretora, ressal-
tando ainda que a parceria 
com a Confederação Bra-
sileira de Vôlei de Praia, a 
Federação Paraibana de 
Vôlei de Praia e o Banco 
do Brasil ajudará na sen-
sibilização dos frequen-
tadores do evento para a 
importância da doação de 
sangue. 

Empresa 
aérea terá 
que indenizar 
passageiro

Hemocentro 
realiza ações 
no Circuito 
de Vôlei

Hospital Metropolitano está realizando 
atividades alusivas ao Janeiro Branco

Discutir a importân-
cia dos cuidados em saúde 
mental e emocional. Com 
esse objetivo, as equipes de 
Psicologia e Serviço Social 
do Hospital Metropolitano 
Dom José Maria Pires, em 
Santa Rita, promovem o 
segundo ano da Campanha 
Janeiro Branco: quem cuida 
da mente cuida da vida. As 
atividades iniciaram na úl-
tima terça-feira (21), com 
abordagens nos horários 
de visita e distribuição de 
material informativo sobre 
os cuidados com a saúde 
mental, e seguem até o dia 
31 deste mês.

 Para a dona de casa 

Ana Lúcia Souza, 32 anos, 
acompanhante de um pa-
ciente interno pela car-
diologia, a ação trouxe um 
alerta sobre a importância 
em cuidar da saúde mental.  
“Eu estou agradecida pe-
las palavras que ouvi, pois 
confesso que, muitas vezes, 
sou negligente com a mi-
nha saúde, principalmente 
no que se refere à mental. 
Costumo cuidar de todos, e 
me deixar de lado. Um mo-
mento como este nos faz re-
pensar atitudes que preju-
dicam o nosso psicológico. 
Ouvi todas as dicas e vou 
ficar mais vigilante quanto 
à minha saúde. Porque te-

mos que ter equilíbrio para 
lidarmos com as emoções 
do cotidiano”, declarou.

 A coordenadora do se-
tor de Psicologia do Metro-
politano, Vaneide Delmiro, 
pontuou as demais ativi-
dades que serão ofertadas. 
“Planejamos várias ações 
para  esse mês de conscien-
tização da saúde mental. A 
programação contemplará, 
além das palestras e abor-
dagens nos horários de vi-
sitas, momentos de escuta 
qualificada com os colabo-
radores, dinâmicas nas en-
fermarias para os pacientes 
e acompanhantes. Visamos 
proporcionar um espaço 

de fala e escuta, tendo em 
vista a necessidade do bem
-estar mental e emocional 
de todos”, adiantou.

Janeiro Branco
Uma campanha dedica-

da ao tema da Saúde Mental 
e prevenção ao adoecimen-
to emocional da humanida-
de. Dedicada a convidar as 
pessoas a pensarem sobre 
o sentido e o propósito das 
suas vidas, a qualidade dos 
seus relacionamentos e o 
quanto elas conhecem so-
bre si mesmas, suas emo-
ções, seus pensamentos e 
sobre os seus comporta-
mentos.

Lançamento do projeto ‘Parceiros da Habitação’ aconteceu na manhã de ontem, no Palácio da Redenção, em JP

Governo da PB investe recursos para 
ampliar a Associação de Equoterapia

O Governo do Estado está 
investindo mais de R$ 165 mil 
na construção e reforma de 
equipamentos da Associação 
Paraibana de Equoterapia (As-
peq). Os recursos, oriundos 
do Fundo de Erradicação de 
Combate à Pobreza (Funcep), 
serão utilizados na construção 
de baias, muro e reforma da 
cerca da instituição, atendendo 
reivindicações feitas à primei-
ra-dama do Estado, Ana Maria 
Lins, pela direção da Aspeq du-
rante visita dela à instituição, 
no ano passado.

A instituição, localizada 
em João Pessoa, atende a 115 
crianças com algum tipo de de-
ficiência, como paralisia cere-

bral e Transtorno do Espectro 
Autista, e mantém convênio 
com o Governo do Estado, pos-
sibilitando melhor atendimen-
to aos seus usuários.

Na última terça-feira (21), 
Ana Maria Lins voltou à Aspeq 
e destacou a melhoria na qua-
lidade dos serviços prestados 
aos usuários com as interven-
ções na Associação Paraibana 
de Equoterapia. “Essa reforma 
e ampliação vão possibilitar o 
aumento no número de atendi-
mentos, com mais crianças be-
neficiadas e melhor qualidade 
de vida”, ressaltou a primeira-
dama do Estado.

“Essa parceria entre o Go-
verno do Estado e essas enti-

dades é algo de fundamental 
importância, e é nesse sentido 
que sempre levarei as reivindi-
cações ao governador João Aze-
vêdo, para que sejam atendidas 
na medida do possível”, prosse-
guiu Ana Maria Lins.

Já a presidente da Asso-
ciação Paraibana de Equo-
terapia, Eva Maria Oliveira, 
agradeceu os investimentos 
que vêm sendo feitos pelo Go-
verno do Estado. “Foi uma coi-
sa muito importante para nós 
que fazemos a Associação de 
Equoterapia. Nossa constru-
ção inicial foi através do Fun-
cep. E, nesse ano de 2019, nós 
conseguimos, graças à visita 
da primeira-dama, recursos 

para ampliar as baias, além de 
melhorar a cerca em torno da 
instituição”, disse, destacando 
que os recursos do Funcep 
são destinados também para 
a manutenção dos animais, 
com ração, feno e medicamen-
tos, por exemplo.

A assistente social da As-
peq, Gilmara Maciel, também 
destacou a importância da par-
ceria entre o Governo do Estado 
e a instituição. “É de grande im-
portância, porque devido a essa 
ajuda a gente tem condições de 
atender a mais usuários, pes-
soas com deficiência. Em sua 
grande maioria, são pessoas de 
extrema vulnerabilidade, sem 
condições financeiras”, disse.
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Dados do Anuário da Segurança Pública na Paraíba foram apresentados ontem ao governador João Azevêdo 
A Paraíba apresentou 

uma redução de 22% nas 
ocorrências de Crimes Vio-
lentos Letais Intencionais 
(CVLI), que são os homicí-
dios dolosos ou qualquer 
crime doloso que resulte em 
morte, e de 13% nos assas-
sinatos de mulheres, no ano 
passado. É o que aponta o 
Anuário da Segurança Públi-
ca na Paraíba apresentado 
ao governador João Azevêdo 
ontem (22), durante reunião 
com as Forças de Segurança, 
realizada no Palácio da Re-
denção, em João Pessoa. 

Outros indicadores cri-
minais foram apresentados, 
não só em relação aos crimes 
contra a vida, como também 
referentes a crimes contra o 
patrimônio e apreensão de 
armas e drogas, entre outros. 
Participaram da reunião 
gestores da Polícia Militar, 
da Polícia Civil, do Corpo de 
Bombeiros Militar e da Ad-
ministração Penitenciária. 

Na ocasião, também foi 
apresentado o planejamento 
estratégico da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública 
e da Secretaria de Estado da 
Administração Penitenciária 
para os próximos anos. 

Na oportunidade, o 
governador João Azevêdo 
destacou o aumento de in-
vestimentos na segurança 
e enalteceu o trabalho de 
homens e mulheres que in-
tegram o segmento. “Nós 
fechamos um ano muito im-
portante para a segurança 
pública e esses resultados 
nos alegram e aumentam a 
nossa responsabilidade para 
que os números possam me-
lhorar cada vez mais e tenho 
a certeza de que a unidade 
continuará fazendo a dife-
rença para que todo o traba-
lho desenvolvido seja preser-
vado”, disse. 

O secretário da Segu-
rança e da Defesa Social, 
Jean Francisco Nunes, asse-
gurou o esforço da gestão 
para fortalecer as ações e 
ampliar os bons índices em 
2020. “Nós vamos conti-
nuar com um trabalho for-
te e integrado, com o apoio 
fundamental do governa-
dor que tem liderado esse 

processo de uma maneira 
positiva, fazendo com que 
a gente tenha inspiração e 
empolgação para continuar 
trabalhando. Todos os in-
vestimentos em reestrutu-
ração física e de carreira dos 
policiais, como promoções 
e autonomia financeira da 
Polícia Civil, permitiram um 
ânimo diferenciado na tropa 
e nós temos uma expectati-
va muito boa para este ano, 
com inaugurações de dele-
gacias, aquisição de novos 
equipamentos e mais ações 
de maneira geral”, afirmou.

“Esses números são 
fruto de muito trabalho dos 
profissionais que estão nas 
ruas, sob a liderança firme 
do governador João Azevêdo 
e de um conjunto de investi-
mentos, da qualificação téc-
nico-profissional e logística, 
além do relacionamento que, 
a cada dia, tem sido aprimo-
rado. Nós vamos buscar re-
duzir ainda mais os crimes 
contra a vida, mas também 
contra o patrimônio, com 
operações específicas em um 
ano desafiador, que vamos 
encarar com mais policia-
mento nas ruas, prevenção, 
repressão qualificada e mui-
to amor a uma causa em de-
fesa do povo da Paraíba”, evi-
denciou o comandante-geral 
da Polícia Militar, coronel 
Euller Chaves. 

 O secretário da Admi-
nistração Penitenciária, Sér-
gio Fonseca, explicou que o 
Planejamento Estratégico 
elaborado para a Pasta visa 
a redução da reincidência 
criminal, com foco em áreas 
estratégicas como ação so-
cial, saúde e educação. “Nós 
identificamos que elevar o 
nível de reintegração social é 
o principal objetivo da admi-
nistração penitenciária. Uma 
das ações já iniciadas é o Es-
critório Social e a Lei 11.613, 
que trata do incentivo às em-
presas a construírem parce-
rias com o sistema prisional, 
porque entendemos que é 
preciso oferecer dignidade 
para as pessoas que estão re-
clusas, o que resultará, auto-
maticamente, na diminuição 
da reincidência criminal”, 
pontuou.

PB registra redução de 22% no 
número de homicídios em 2019

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Marcos Pereira

Leia mais na página 15

Mercado europeu

Paraíba está participando da Feira 
Internacional de Turismo, na Espanha

Começou ontem (22), 
em Madri, na Espanha, a Fi-
tur – Feira Internacional de 
Turismo. Essa é a maior fei-
ra para os mercados recep-
tivos e emissores ibero-a-
mericanos e uma das mais 
importantes do mundo; e 
a Paraíba está participando 
com um espaço no estande 
do Ministério do Turismo.

A expectativa é que 11 
mil empresas expositoras 
participem da 40ª edição 
do evento, que terá a pre-
sença de mais de 160 países 
e espera receber 253 mil 
participantes.

Segundo a presidente 
da PBTur (Empresa Parai-
bana de Turismo), Ruth 
Avelino, o mercado espa-
nhol passou a ser estraté-
gico em função da nova ad-
ministração dos aeroportos 
de João Pessoa e Campina 
Grande, que está sob res-
ponsabilidade da Aena Bra-

sil, uma empresa espanhola 
que arrematou o lote Nor-
deste em leilão realizado 
pelo Governo Federal.

“Estarei reunida com 
os diretores da Aena Bra-
sil durante a feira, para 
buscar informações e ver 
a possibilidade de iniciar-
mos algum tipo de parce-
ria para dar maior visibili-
dade aos nossos roteiros”, 
afirmou Ruth Avelino. A 
expectativa dela é de que 
os investimentos da Aena 
nos aeroportos tornem os 
equipamentos mais atrati-
vos, com o início de novos 
voos, inclusive, vindos de 
países da Europa.

Ontem, a executiva da 
PBTur recebeu as visitas do 
embaixador do Brasil na Es-
panha, Pompeu Andreucci, 
e o diretor do Ministério do 
Turismo, Higino Vieira. Os 
dois estiveram na área de 
trabalho da Paraíba.

Também ontem, Ruth 
Avelino esteve reunida com 
Dora Rodrigues, executiva 
da operadora Solferias de 
Portugal, para fechar no-
vas ações no mercado por-
tuguês, com capacitações 
e divulgação do Destino 
Paraíba para agentes de 
viagens europeus. A presi-
dente da PBTur enfatizou 
que a Paraíba já promoveu 
capacitações em cidades 
como Porto e Lisboa, com 
resultados bastante positi-
vos. “Precisamos estar na 
prateleira do mercado por-
tuguês, porque são turistas 
que vão e gostam muito do 
Nordeste”, disse.

Quem esteve no es-
paço da Paraíba na Fitur 
também foi a blogueira e 
digital influência Beatriz 
Farto (birkinandbackpack.
com/). Durante o encon-
tro, Farto apresentou o 
site que administra sobre 

turismo e iniciou um pro-
cesso de negociação para 
que visite a Paraíba a fim 
de conhecer e produzir 
reportagens. O site dela é 
um dos mais populares da 
Espanha. “O trabalho com 
a imprensa é fundamen-
tal, porque a mídia espon-
tânea sempre resulta em 
excelentes reportagens e 
divulgação”, pontuou Ruth 
Avelino.

A Fitur segue até do-
mingo (26) e está dividi-
da em dois momentos. De 
ontem até sexta-feira o 
evento será exclusivo para 
profissionais de turismo e 
fornecedores. Estão sendo 
esperados mais de 120 mil 
profissionais. No sábado e 
domingo, o evento é aberto 
ao consumidor final e a es-
timativa dos organizadores 
é de que mais de 130 mil 
pessoas passem pelos cor-
redores da feira.

Foto: Secom-PB

Para a presidente da PBTur, Ruth Avelino, o mercado espanhol passou a ser estratégico em função da nova administração dos aeroportos de JP e CG

A Companhia de Água 
e Esgotos da Paraíba (Ca-
gepa) está trabalhando no 
conserto de uma adutora 
de água, no bairro Jardim 
Veneza, na capital, desde 
o início da tarde de ontem 
(22). O trabalho está sendo 
feito de forma mais minu-
ciosa que o habitual, tendo 
em vista que um imóvel 
residencial foi construí-
do irregularmente sobre a 
adutora que rompeu. Dian-
te disso, os técnicos da Ca-
gepa estão demolindo par-
cialmente o imóvel, para 
terem acesso às tubulações 
e iniciarem a obra.

Em decorrência dessa 

manutenção de urgência, 
o abastecimento de água 
está suspenso em 25 bair-
ros da Grande João Pessoa 
e só deve ser restabelecido, 
gradativamente, a partir 
das 21h desta quinta-feira 
(23). As localidades afeta-
das são: Tambaú, Manaí-
ra, Bessa, São José, Cristo, 
Rangel, Jardim Itabaiana, 
Homero Leal, Jardim Sama-
ritano, Vale das Palmeiras, 
Distrito Industrial, Costa e 
Silva, Jardim Veneza, Viei-
ra Diniz, Bairro das Indús-
trias, Cidade Verde (Bairro 
das Indústrias), Funcioná-
rios (II, III e IV), Esplanada 
(I e II), Sepol, Geisel, Gro-

tão, João Paulo II, Costa e 
Silva e Ernani Sátiro, em 
João Pessoa; e Renascer (II 
e III), em Cabedelo. 

A Cagepa pede a com-
preensão de todos diante 
desse incidente e assegu-
ra o comprometimento de 
seus técnicos para que a 
manutenção seja concluída 
o mais breve possível. 

Informações 
Mais informações so-

bre esse e outros serviços 
realizados pela Cagepa 
podem ser obtidas gratui-
tamente pelo telefone 115, 
que também atende liga-
ções de celular.

Adutora de água rompe 
e Cagepa faz manutenção

Secretaria de Saúde de Minas 
suspeita de coronavírus em BH

A Secretaria de Saúde 
de Minas Gerais investiga 
suspeita do primeiro caso 
de coronavírus no Brasil. 
Trata-se de uma mulher 
brasileira de 35 anos que 
esteve recentemente na ci-
dade chinesa de Shangai e 
chegou a Belo Horizonte no 
dia 18 de janeiro com sinto-
mas respiratórios compatí-
veis com aqueles associados 
ao coronavírus.

O caso é tratado como sus-
peito e não como uma confir-
mação. A paciente foi levada ao 
Hospital Eduardo de Menezes, 
em Belo Horizonte, e as medi-
das assistenciais para redução 
de risco foram tomadas. Segun-
do a secretaria, a paciente está 
clinicamente estável.

A paciente relatou à 
equipe de Vigilância em 
Saúde da secretaria que não 
esteve na região de Wuhan, 
na China, onde foram regis-
trados casos de transmissão 
ativa da doença. O caso segue 
sendo investigado e os exa-
mes para confirmar ou des-
cartar a possibilidade de se 
tratar do coronavírus estão 
em andamento.

Apesar da investigação 
feita pela secretaria em Mi-
nas Gerais, o Ministério da 
Saúde disse, em nota, que 
o caso “não se enquadra na 
definição de caso suspeito”. 
Ao fazer essa afirmação, a 
pasta considera o fato da 
paciente não ter estado em 
Wuhan.

“De acordo com a defi-
nição atual da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), 
só há transmissão ativa 
do vírus na província de 
Wuhan”. O ministério tam-
bém esclareceu que está 
monitorando a situação e 
outras medidas cabíveis 
serão tomadas assim que a 
OMS definir a situação de 
emergência.

Os sinais e sintomas clí-
nicos do coronavírus, também 
chamado de pneumonia inde-
terminada, são, principalmen-
te, febre, dor, dificuldade em 
respirar em alguns pacientes 
e infiltrado pulmonar bilateral.
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Falésia Cabo Branco
A lentidão nas obras de contenção da falésia do Cabo 
Branco vem causando transtornos no trânsito e para 
moradores que estão nas proximidades  Página 8 Fo
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Cidades do Cariri, do Agreste e do Sertão do Estado podem registrar de 20 a 30 milímetros por hora, segundo previsão

Aproximadamente 160 
municípios do Cariri, Agreste 
e Sertão da Paraíba têm risco 
potencial de chuva para as 
próximas horas. A previsão 
foi divulgada na manhã de 
ontem pelo Instituto Nacio-
nal de Meteorologia (Inmet) 
e vale até as 10h de hoje. 
Segundo a meteorologista e 
consultora do Inmet/OMM, 
Maitê Coutinho, podem ocor-
rer chuvas intensas nessas 
cidades. 

No mapa do Inmet, o 
grau de severidade para es-
sas regiões da Paraíba com 
perigo potencial de precipi-
tação é representado pela 
cor amarela. Significa dizer 
que pode ocorrer chuvas en-
tre 20 e 30 milímetros por 
hora ou de até 50 milímetros 
por dia. Ainda há risco de 
ocorrer ventos intensos. 

Segundo a meteorolo-
gista, alguns fatores contri-
buem para a ocorrência de 
chuvas nessa época do ano 

no Estado. “O mês de janei-
ro é de pré-estação para al-
guns estados do Nordeste, 
como Ceará e o Piauí. Even-
tualmente, o sistema pode se 
deslocar e trazer chuvas para 
a Paraíba e estados vizinhos”, 
contou. Em algumas áreas do 
Nordeste, ainda há áreas com 
altos níveis de difluências de 
ventos, que também favorece 
a formação de chuva. 

Balanço 
O alerta amarelo do In-

met é o mesmo divulgado na 
quarta-feira, período que se 
registrou fortes chuvas em 
algumas cidades do Estado. 
Em Campina Grande, por 
exemplo, o índice pluviomé-
trico foi de 41,1 milímetros 
em 24h, segundo a Agência 
Agencia Executiva de Ges-
tão das Águas do Estado da 
Paraíba (Aesa) . No municí-
pio, a Defesa Civil registrou 
47 ocorrências, 23 apenas 
de pontos de alagamentos. 
As precipitações  de quarta-
feira também deixaram oito 
famílias desalojadas. Elas 

moravam em áreas de risco e 
tiveram de se abrigar na casa 
de amigos e parentes.

Oito árvores tombaram 
e, com as ruas alagadas, o 
trânsito ficou congestionado 
em vários trechos de Campi-
na Grande.  O coordenador 
da Defesa Civil do município, 
Ruiter Sansão Tavares, afir-
mou que a equipe está prepa-
rada para qualquer chamado.  
“Estamos de prontidão para 
qualquer atendimento. Os 
telefones emergenciais são o 
193 e o 199”, afirmou Ruiter.

Segundo a Agencia Exe-
cutiva de Gestão das Águas 
do Estado da Paraíba (Aesa) 
este mês já choveu em Cam-
pina Grande 45,3 milíme-
tros, acima da média espe-
rada para o mês, que era 38 
milímetros. 

Em Patos também houve 
registro de grande volume de 
chuva na quarta-feira. Ruas fi-
caram alagadas e árvores tom-
baram. O município também 
está dentro do aviso de alerta 
amarelo do Inmet, que se ten-
de até as 10h de hoje. A meteo-

Alexsandra Tavares
lekajp@hotmail.com

Inmet indica risco de chuva 
intensa em 160 municípios

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Rogéria Araújo

rologista da Aesa, Marle Ban-
deira, explicou que em Patos 
choveu bem acima do esperado 
para o mês.  “A média de chuvas 
em janeiro é 70 milímetro, mas 
já choveu 140,6 milímetros, ou 
seja, nem terminou o mês e já 
choveu o dobro”. 

Reservatórios
Mesmo com as pancadas 

de chuvas ocorridas nos mu-
nicípios do Estado, a infor-
mação da Aesa é de que não 
há registro de sangria nos re-
servatórios. Dos 134 açudes 
monitorados pela Aesa, 33 

estão com menos de 5% do 
volume total. Outros 50 têm 
menos de 20% e 50 reserva-
tórios possuem capacidade 
superior a 20%. Apenas um 
está sangrando: o São José 2, 
localizado no município de 
Monteiro.

Resultado das últimas chuvas que caíram no município de Patos: canais e ruas ficaram alagados e cheios

Foto: Lusângela Azevêdo
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Dados da Seap apontam melhoria no desempenho na comparação entre edições do Exame de 2018 e de 2019

Reeducandos obtêm bom 
desempenho no Enem-PPL

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

A educação ofertada 
pelo Governo do Estado no 
Sistema Prisional, por meio 
das Secretarias de Estado da 
Administração Penitenciá-
ria e de Educação, Ciência e 
Tecnologia, possibilitou que 
reeducandos obtivessem um 
bom desempenho no Exame 
Nacional do Ensino Médio 
para Pessoas Privadas de Li-
berdade (Enem-PPL), edição 
2019. Mais de 50 tiveram 
médias superiores a 500 
pontos e a maior média ge-
ral foi 701,98; e na redação 
47 reeducandos alcançaram 
notas que vão de 600 a 840 
pontos.

Dados da Seap apontam 
a melhoria no desempenho 
dos reeducandos na com-
paração entre as edições do 
Enem-PPL 2018 e de 2019. 
No Enem-PPL de 2018, a 
média geral foi 614,00, e 
somente 30 apenados obti-
veram média acima de 500 
pontos. Na edição 2019, 
este número saltou para 56 
apenados – entre homens e 
mulheres – que tiveram mé-
dias superiores a 500 pon-
tos e a maior média geral foi 
701,98.

Educação intensiva
O Governo do Estado, 

por meio das Secretarias 
de Estado da Administra-
ção Penitenciária e de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia, 
tem proporcionado uma 
ação educacional intensiva, 
por meio de cursos prepa-
ratórios ofertados dentro 
das unidades prisionais aos 
reeducandos que tenham 
interesse em dar continui-
dade aos estudos e inscre-
vem-se para as provas não 

só do Enem, mas também do 
Exame Nacional para Certi-
ficação de Competências de 
Jovens e Adultos (Encceja). 
Eles também recebem apos-
tilas preparadas com meto-
dologia específica para o pe-
ríodo em que ficam nas celas.

A gerente de Ressocia-
lização da Seap, Ziza Maia, 
ressaltou que a educação, 
sem dúvida, possui um im-
pacto em todas as áreas 
da vida de toda pessoa. “A 
educação é um direito fun-
damental ao cidadão. 

Temos empreendido es-
forços para ampliar a edu-
cação nas unidades prisio-
nais de modo quantitativo e 
qualitativo para que, através 
da educação, seja possível 
a reflexão do papel de ci-
dadão, de cada reeducando 
em sociedade, suas atitudes, 
consequências e, principal-
mente, levar o conhecimento 
através da educação regular, 
dos projetos de leitura  e das 
rodas de diálogo. Esses re-
sultados positivos no Enem 
são reflexos do trabalho que 
vem sendo desenvolvido pe-
los profissionais da Seap e 
da SEECT”, ressaltou.

Provas foram aplicadas em 57 unidades prisionais
Em resposta a este investi-

mento, destaca-se que nove re-
educandos que obtiveram notas 
superiores a 500 pontos são de 
cadeias públicas; alguns figuram 
na lista das 18 melhores médias 
do Enem – PPL 2019 no Sistema 
Penitenciário da Paraíba.

As sete maiores médias no 
Enem – PPL são as seguintes: 
A.S.C,  da Penitenciária Regional 
de Campina Grande Raymundo 
Asfora – 701,98; J.A. M, da Pe-
nitenciária Desembargador Sílvio 
Porto, João Pessoa, média 654,02; 
E.N.S.N, Cadeia Pública de Ita-

baiana, média 613,36; A.A.G, 
Penitenciária de Recuperação 
Feminina Maria Júlia Maranhão, 
média 609,8; A.C.C., Penitenciária 
Regional de Patos, média 596,08; 
R.A.M., Penitenciária Regional 
de Campina Grande Raymundo 
Asfora, média 591,26; L.P.A.N., 
Penitenciária Sílvio Porto, na ca-
pital, média 590,1.

 Além de E.N.S.N., com a 
terceira melhor média, a Gerên-
cia de Ressocialização registrou 
o desempenho de M.C.S.M., da 
Cadeia Pública de Esperança, com 
média 572,36; J.G.O.C. da Cadeia 

Pública de Solânea atingiu a mé-
dia 566,12; e J.G.S., da Cadeia 
Pública de Alhandra, conseguiu 
média 552,88.

 As notas da redação da edi-
ção 2019 também foram conside-
radas excelentes, se destacando 
nos últimos anos do Enem para 
pessoas privadas de liberdade na 
Paraíba, atingindo 840 pontos.

 No Enem-PPL 2019 foram ins-
critos 698 reeducandos (homens 
e mulheres) que cumprem algum 
tipo de pena. As provas foram apli-
cadas em 57 unidades prisionais 
nos dias 10 e 11 de dezembro.

Mais de 50 tiveram médias superiores a 500 pontos e a maior média geral foi 701,98; na redação, 47 alcançaram notas que vão de 600 a 840 pontos

No Enem-PPL de 2018, 
a média geral foi 

614,00, e somente 30 
apenados obtiveram 
média acima de 500 

pontos. Na edição 2019, 
este número saltou

para 56 

A Pol íc ia  Mi l i tar 
apreendeu sete armas 
de fogo em João Pessoa, 
Campina Grande e Patos, 
nas ações realizadas nes-
sa terça-feira (21), com 
o objetivo de prevenir os 
crimes contra a vida, rou-
bos e combater o tráfico 
de drogas. Nove suspei-
tos foram detidos, não 
só por portarem armas 
ilegalmente, mas em al-
guns casos por estarem 
usando os objetos em 
ações criminosas de rou-
bo e tráfico.

Três deles,  sendo 
dois adolescentes e uma 
jovem, foram flagrados 
com uma pistola e um re-
vólver, no bairro do Cris-
to, na madrugada dessa 
quarta-feira (22). 

Eles são suspeitos 
de assaltar um homem, 
na rua principal do bair-
ro. O celular da vítima foi 
recuperado.

Ainda na capital, a 
PM abordou uma moto, 
no bairro de Mandacaru, 
e flagrou um homem de 
21 anos com uma pisto-
la na cintura, durante a 
noite. Em Mangabeira, foi 

apreendido um rifle per-
to da casa de um acusado 
de tráfico de drogas, que 
também foi preso.

Ação em Patos
Na cidade de Campi-

na Grande, foi apreendido 
um revólver também du-
rante abordagem a uma 
moto, no bairro do Ser-
rotão. A arma estava com 
um suspeito de 19 anos. 
No bairro da Palmeira, a 
arma apreendida também 
foi um revólver e estava 
com dois acusados de 
roubar uma casa, no bair-
ro Juracy Palhano.

E em Patos, um ho-
mem de 21 anos foi fla-
grado com um revólver, 
no bairro do Jatobá. Os 
policiais faziam rondas 
perto de uma área de la-
zer que tem na localidade, 
quando perceberam que 
algumas pessoas começa-
ram a fugir, ao notarem a 
chegada da viatura. 

O suspeito, que foi 
preso, estava tentando 
fugir em um carro, mas 
foi impedido e no veículo 
a PM encontrou a arma, 
por baixo do porta-luvas.

PM apreende armas 
de fogo em Campina

Na Zona Sul

Polícia faz apreensão de 
drogas e dinheiro em JP

A Polícia Militar apreen-
deu maconha, crack, balança 
de precisão, dinheiro e embala-
gens para a comercialização de 
drogas, nessa terça-feira (21), 
durante um cerco policial mon-
tado em uma casa onde funcio-
naria uma ‘boca de fumo’, na 
comunidade do Aratu, em Man-
gabeira, Zona Sul da capital. No 
local, foi preso um homem de 
22 anos.

A ação foi realizada pela 
Força Regional, que recebeu 
denúncias anônimas sobre a 
comercialização de entorpe-
centes na residência. Ao per-
ceber a chegada da viatura na 
frente da casa, o acusado tentou 
fugir pela parte de trás, mas foi 
surpreendido por outra equi-
pe policial que o prendeu em 
flagrante com parte da droga. 
A outra parte do material apre-
endido estava em uma bolsa, no 
quintal da residência.

No total, foram apre-
endidos um tablete de 900 
gramas de maconha, 47 trou-
xinhas da mesma droga, 27 
pedras de crack, a balança de 
precisão e dinheiro. Nas bus-
cas, foi encontrada ainda uma 
arma de fogo em um terreno 
baldio próximo. Maconha, crack, balança de precisão e dinheiro foram apreendidos

Suspeitos 
de assalto 
são presos
em CG

A Polícia Militar pren-
deu em flagrante, na noite 
dessa terça-feira (21), dois 
suspeitos de participar de 
um assalto a uma casa, no 
bairro Juracy Palhano, em 
Campina Grande. Os acusa-
dos, de 19 e 28 anos, che-
garam a trocar tiros com os 
policiais para tentar fugir do 
cerco, mas foram rendidos 
e presos.

A fuga dos suspeitos 
foi interceptada quando 
eles passavam em um carro, 
no bairro das Nações, onde 
teve início a perseguição 
que terminou com a dupla 
presa em flagrante, na Rua 
15 de Novembro, no bairro 
da Palmeira. Com os presos, 
os policiais do 10º Batalhão 
apreenderam um revólver e 
recuperaram roupas, celular 
e outros objetos que teriam 
sido levados no assalto.

A fuga dos suspeitos 
foi interceptada 

quando eles 
passavam, no carro, 
no bairro das Nações

Foto: Agência Brasill

Foto: Secom-PB
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Cadastro encerra dia 6 de maio e o tribunal funciona de segunda a quinta, das 12h às 17h, e na sexta, de 8h às 13h

As filas já começaram a 
se acumular na sede do Tri-
bunal Regional da Paraíba 
(TRE), em João Pessoa. Neste 
ano eleitoral, muitos cida-
dãos estão se movimentando 
com rapidez para tirar ou re-
novar o título para votarem 
nas eleições deste ano de 
2020. O cadastro encerra dia 
6 de maio e o tribunal funcio-
na de segunda a quinta das 
12h às 17h e na sexta de 8h 
às 13h.

 “Como a gente está dan-
do início ao ano eleitoral, 
em cumprimento ao calen-
dário, nosso cadastro fecha 
no dia 6 de maio, então já 
começou bem intenso. Esta-
mos fazendo chamadas nas 
redes sociais, na mídia, TV 
e rádio. Então já está com 
muito movimento”, relatou a 
coordenadora da Central de 
Atendimento ao Eleitor, Alice 
Coelho. 

Ela ressaltou a impor-
tância de garantir esse docu-
mento, pois é ele que garante 
o direito de escolher seus re-
presentantes, principalmen-
te neste ano de eleição muni-
cipal, onde a representação 
política é mais direta. A dica 
de Alice é, então, comparecer 
logo ao TRE-PB para evitar 

os atrasos e as confusões 
causadas principalmente pe-
las filas longas e as deman-
das que se acumulam perto 
do último dia de cadastro.

Importância
Tirar o título de eleitor 

pela primeira vez ou até para 
alterar o seu local de voto 
exige atenção para algumas 
informações e requisitos im-
portantes. Para obter o título 
de eleitor é preciso ser maior 
de 16 anos e apresentar no 
TRE um documento com 
foto que pode ser carteira de 
identidade, carteira de tra-
balho ou certidão de nasci-
mento ou de casamento; um 
comprovante de residência 
original recente; e certifica-
do de quitação com o serviço 
militar para os maiores de 18 
anos do sexo masculino. 

Também existem uma 
série de consequências para 
a vida civil daqueles que 
possuem pendências com 
o Tribunal Eleitoral. “Se ele 
precisa viajar para o exterior, 
não pode retirar o passapor-
te. CPF pode ser bloqueado 
e aí todas as transações fi-
nanceiras são prejudicadas, 
empréstimos, bolsa família… 
tudo isso poderá ser suspen-
so e esse eleitor pode ser 
prejudicado”, afirmou a coor-
denadora.

Lara Brito
Especial para A União

Ano eleitoral gera filas na 
sede do TRE, em João Pessoa

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Rogéria Araújo

Cidadãos dispostos 
David Barros, administrador, é um desses 

que já se adiantou. Apesar da fila longa que 
enfrentou - mais de uma hora em pé -, ele ainda 
acha que é melhor do que ter que se preocupar 
na véspera. Ele acompanhou o filho, que iria ti-
rar sua primeira via do título. “Aproveitando esse 
período de férias, a gente está para encaminhar 
ele para alguns processos e sabemos que quanto 
mais tempo passa mais a procura aumenta, então 
estamos nos antecipando”, disse o administrador 
que almeja enviar o filho para o serviço militar e 
também para uma universidade federal.

Já a estudante Jheiny Kelly também se ante-
cipou e essa antecipação se mostra na ansiedade 
em participar pela primeira vez de uma eleição 
eleitoral. “Acho importante para gente ter essa 
garantia em votar, garantir nossos direitos”, disse. 

Já o empresário Martinez Júnior estava no 
TRE-PB para transferir seu título. “Já que eu te-
nho residência em Conde, estou morando lá e 
investindo lá, tenho que fazer parte da política 
local também porque senão não adianta. Se você 
quer fazer parte de um lugar, quer o melhor prá 
lá, então tem que participar. Não só a questão 
de aquisições; fazer vendas, mas também quero 
ajudar politicamente e democraticamente a ci-
dade que eu moro”, explicou o empresário, que 
transferiu o título de eleitor de João Pessoa para 
o município de Conde. 

O empresário ficou 1 hora e meia na fila, mas 
não se arrepende. “Não vou deixar pra última 
hora, como todo mundo faz. A demora mesmo 
foi porque está todo mundo já se atualizando”, 
afirmou.

A estudante Jheiny 
Kelly se antecipou 
e se mostra ansio-
sa em participar 
pela primeira vez 
de uma eleição

A Uninassau – Centro 
Universitário Maurício de 
Nassau Campina Grande 
está ofertando 100 vagas 
gratuitas para capacitação 
e atualização de atenden-
tes de farmácia e de droga-
rias. O minicurso acontece 
nesta quinta-feira (23), no 
Campus Estação Velha, a 
partir das 18h. Para se ins-

crever, o interessado deve 
acessar o link http://sere-
duc.com/k3z0wl.

“Todas as dimensões 
da profissão farmacêuti-
ca passam por constantes 
inovações, sejam tecnoló-
gicas ou legislativas. Por 
isso, estamos ofertan-
do uma oportunidade de 
atualização e capacitação 

Uninassau de CG está com vagas 
nas áreas de farmácia e drogaria

profissional para atenden-
tes de drogarias, mas que 
também é aberta àqueles 
que desejam aprimorar 
o currículo”, destacou o 
coordenador do curso de 
Farmácia da Uninassau, 
Rômulo Vidal de Negrei-
ros.

O minicurso integra 
a programação do projeto 

Capacita, pelo qual a Uni-
nassau está ofertando 2,4 
mil vagas em cursos gra-
tuitos em Campina Gran-
de até o dia 31 de janeiro. 
Para saber outras opções 
de cursos e oficinas gratui-
tas disponíveis, basta aces-
sar extensao.uninassau.
edu.br e escolher o estado 
e a cidade de interesse.

Programas de Residências estão com  
inscrições abertas até 26 de janeiro

Os interessados em 
participar dos Programas 
de Residência Médica, Mul-
ti e Uniprofissional da Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES) têm até o dia 26 deste 
mês para realizar a inscri-
ção. Ao todo, são 60 vagas 
distribuídas entre as áreas 
de saúde coletiva, saúde da 
criança, cirurgia e trauma-
tologia bucomaxilofacial, 
anestesiologia, medicina 
intensiva, área básica de ci-
rurgia, pediatria, ortopedia 
e traumatologia, medicina 
de família e comunidade, 

ginecologia e obstetrícia, 
cardiologia, neurologia, clí-
nica médica e enfermagem 
obstétrica.

Os editais completos 
dos programas podem ser 
acessados pelo site oficial 
do Governo da Paraíba, 
por meio do link https://
paraiba.pb.gov.br/diretas/
saude/editais-e-licitacoes. 
De acordo com a diretora 
geral do Centro Formador 
de Recursos Humanos (Ce-
for), Vanessa Cintra, as Re-
sidências foram pensadas 
para suprir a carência de 

profissionais na Paraíba. “A 
prioridade é a formação de 
profissionais que atendam 
as demandas de saúde da 
população. Esse projeto das 
residências existe desde 
2011 e só tende a crescer 
e aí, no futuro, a proposta 
é ampliar esses espaços de 
formação desses profissio-
nais para o SUS”, afirma.

Vanessa explica que 
o prazo de inscrição para 
os programas de Residên-
cia Multi, Uniprofissional e 
para alguns da Residência 
Médica foi prorrogado para 

o dia 26 de janeiro. “Decidi-
mos prorrogar as inscrições 
dos primeiros editais que 
divulgamos para acompa-
nhar a data dos novos pro-
gramas que foram abertos 
neste ano de 2020. Agora 
todos estão com o mesmo 
prazo”, observa.

As provas das Residên-
cias serão realizadas no dia 
1 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.

O minicurso 
acontece nesta 
quinta-feira (23), 
no Campus Estação 
Velha, a partir 
das 18h

Foto: Divulgação

Cidadãos estão procurando a sede do TRE para diversos procedimentos com o título eleitoral com antecedência, formando longas filas no órgão

Foto: Ortilo Antonio



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 23 de janeiro de 20208
Paraíba

Moradores e comerciantes reclamam que ruas interditadas atrapalham o fluxo turístico na orla da capital

É lento o ritmo das obras 
de contenção marinha da fa-
lésia do Cabo Branco. As ruas 
interditadas, no trecho conhe-
cido por ser de grande fluxo 
turístico além de importante 
acesso para moradores, devem 
ser liberadas em 150 dias, se-
gundo informam as placas de 
indicação. Mas é provável que 
o tempo de trabalho no local 
seja maior. Além das exigências 
feitas pelo Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico Na-
cional (Iphan) para que a obra 
prossiga, as chuvas devem 
atrasar o processo. Moradores 
e comerciantes se sentem pre-
judicados e temem que o prazo 
de conclusão exceda em muito 
o limite previsto. 

No final da Avenida Cabo 
Branco, a ladeira que dá aces-
so à Ponta do Seixas, um dos 
cartões postais da cidade, está 
interditada. A rua paralela na 
parte superior da barreira, a 
João Cirilo da Silva, também 
está em obras. As pedras, que 
serão utilizadas para conter a 
força do mar, estão estocadas 
na orla. Para seu Luiz Justino, 
que mora no bairro de Cabo 
Branco há mais de 30 anos, só 
há praticamente uma via para 
chegar em casa. “Agora vou lá 
por trás porque nessas ruas 
carro não passa”. O aposentado 
faz questão de acompanhar o 
processo de perto e afirma. “O 
ritmo está muito devagar. Ago-
ra mesmo só tem três homens 
ali trabalhando. Se continuar 
assim vai demorar muito”.

Márcia Fernandes cos-
tuma andar de bicicleta pelo 
local, enquanto admira a pai-
sagem. O percurso, que passa 
justamente pelo trecho onde 
estão acontecendo as mudan-
ças, não está sendo feito com o 
mesmo entusiasmo. Na manhã 
de ontem, quando pedalava 
com uma amiga de Brasília, 
que visitava João Pessoa pela 
primeira vez, a dona de casa 
comentou sobre a impressão 
em relação à obra. “Sempre 
que passo está parada, sem 

Laura Luna
lauraragao@gmail.com

População aponta atraso em 
obra na falésia do Cabo Branco

Editoração: Lênin BrazEdição: Renata Ferreira

falar que está esquisito, tenho 
evitado subir como fazia antes 
(diz, referindo-se a ladeira na 
ponta do Cabo Branco). Ruim 
até para quem está conhecen-
do a cidade”, coloca. 

Para os comerciantes a 
situação é ainda mais delicada. 
Com a beira-mar interditada, 
os veículos que deixaram de 
passar no trecho final da orla 
de Cabo Branco têm feito a 
diferença no movimento. “O 
fluxo aqui é intenso, inclusive 
quando tem evento no Centro 
de Convenções, quando muitas 
pessoas param aqui no nosso 
estabelecimento”, comenta Vi-
tor Grisi, empresário. A ques-
tão agora é que só segue até o 
bar e restaurante quem real-
mente quer ir ao lugar. “Aí deu 
uma atrapalhada, não sei preci-
sar quanto, mas o movimento 
caiu muito”, falou.

Investimento será de R$ 4,119 milhões

Caatinga e semiárido em processo de degradação

Segundo um dos engenhei-
ros da obra, existe atualmente 
cerca de oito homens traba-
lhando no canteiro, número 
suficiente para a demanda do 
momento. Segundo o entrevis-
tado, que preferiu não se iden-
tificar, o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan) solicitou, em outubro do 
ano passado,  a suspensão das 
atividades que envolvem a ma-
nipulação do solo em áreas que 
não tenham sido impactadas, 
ou seja, a maior parte do trecho 
de cerca de 3 km, por onde deve 
passar a rede coletora que fará 

a drenagem das águas pluviais. 
No documento, o Iphan 

informa sobre a necessidade 
de contratação de um arqueó-
logo para que seja realizado o 
acompanhamento arqueológico 
na área não impactada pelas 
obras. Este, segundo o enge-
nheiro, é o motivo pelo qual 
a obra não está seguindo na 
velocidade esperada. 

Retomadas após três meses 
de paralisação, as obras de 
contenção da erosão da barrei-
ra do Cabo Branco seguem em 
mais uma etapa. Pouco mais de 
R$ 4,119 milhões serão gastos 

nos muros de contenção que se-
rão colocados no pé da barreira 
para reduzir o impacto da força 
das ondas. Também seguem 
as obras de instalação da rede 
coletora, que fará a captação 
de todas as águas pluviais da 
bacia da falésia evitando assim 
que haja infiltração do solo 
com o consequente desmoro-
namento. Duas empresas são 
responsáveis pela realização 
dos serviços: a Construtora 
Fênix, responsável pela drena-
gem e recuperação asfáltica, e 
a Contérmica, responsável pela 
contenção da falésia. 

Pedras que serão utilizadas para conter o avanço do mar estão estocadas na calçada do Cabo Branco, mas a movimentação de trabalhadores é pequena, segundo os moradores da área

Foto: Evandro Pereira

A professora Aleck-
sandra Vieira de Lacerda, 
coordenadora do Labora-
tório de Ecologia e Botâ-
nica (Laeb), do Centro de 
Desenvolvimento Sustentá-
vel do Semiárido da UFCG, 
é uma das participantes 
do reflorestamento do Rio 
Paraíba. Ela afirmou que a 

recuperação de nascentes 
dos cursos d’água deve ser 
posta em prática de forma 
urgente, porque a degrada-
ção ambiental dos sistemas 
naturais do bioma caatinga 
e semiárido brasileiro está 
aumentando a cada dia. E 
isso tem reflexo no proces-
so de desertificação.

Segundo ela, o trabalho 
desenvolvido no Laeb tem 
como meta reduzir fatores de 
degradação associado à preo-
cupação de fortalecer os elos 
econômicos e sociais da re-
gião. “A Sudema vai ser uma 
parceira significativa neste 
processo, porque vamos es-
tar vinculando os fatores de 

compensação ambiental para 
fazer reversão de degradação 
e garantir um recurso, que é 
a água, dentro dos sistemas 
naturais”, destacou Alecksan-
dra, que também é líder do 
Grupo de Pesquisa Conserva-
ção Ecossistêmica e Recupe-
ração de Áreas de Degrada-
das no Semiárido.

Na região do Cariri

Parceria busca recuperar nascente do Rio Paraíba

“Dizem que quando 
se recupera uma nascente 
do rio, você está plantan-
do água”. A afirmação foi 
do diretor técnico da Supe-
rintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente 
(Sudema) Marcelo Caval-
canti de Albuquerque, que, 
juntamente com a Secre-
taria de Estado da Infraes-
trutura, dos Recursos Hí-
dricos e do Meio Ambiente 
e equipes da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) 
e da Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG) 
está realizando um traba-
lho pioneiro para recuperar 
a nascente do Rio Paraíba, 
na região do Cariri.

O trabalho identifica 
nascentes do Rio Paraíba 
que necessitem de reflo-
restamento para que em-
presas privadas façam a 
compensação, ou seja, a 
reposição florestal.  Após a 

identificação do local, é fei-
ta a análise e definido que 
espécies devem ser plan-
tadas e, posteriormente, é 
realizado o monitoramen-
to da área. Todo o investi-
mento para o plantio é da 
empresa privada que, ao 
se instalar na Paraíba, teve 
que fazer alguma supressão 
de área verde. 

“Quando a empresa se 
instala e precisa fazer a su-
pressão, já sabe que vai efe-
tuar a compensação da área 
suprimida. Isso já ocorria. O 
pioneirismo neste trabalho 
é que estamos procurando 
recuperar algumas nascen-
tes do Alto Paraíba”, decla-
rou Marcelo Albuquerque. 

Os estudos e o levan-
tamento das áreas já inicia-
ram e a estimativa é que a 
fase de identificação das 
nascentes seja concluída 
em maio. Depois, a equipe 
vai a campo visitar os lo-
cais mapeados.  “Visitamos 
o Campus da UFCG, em  
Sumé, e lá tem um trabalho 

muito interessante chama-
do de laboratório vivo. Por 
isso, pedimos o apoio das 
universidades que já fazem 
pesquisa nessa área. A ideia 
é fazer a recuperação das 
nascentes e aumentar a va-
zão do rio”, acrescentou Al-
buquerque. 

Inicialmente, uma em-
presa foi contactada para 
fazer a compensação e, de-
pendendo do sucesso dessa 
experiência, outras interven-
ções serão realizadas com o 
objetivo de melhorar a con-
tribuição de água do rio. Visita da equipe da Sudema ao campus da Universidade Federal de Campina Grande no município de Sumé

Alexsandra Tavares
lekajp@hotmail.com

Foto: Divulgação
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Literatura paraibana
Reunião realizada ontem na FCJA alinhou uma série de projetos que 
serão feitos em parceria com a editora A União, incluindo a reedição 
de ‘A Paraíba e Seus Problemas’, de José Americo. Página 12 Fo
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Show com convidados especiais marca amanhã, no Teatro de Arena, novo álbum do artista, ‘Samba do Poeta’

Sambas do Poeta é o 
título do pen drive que o 
cantor, compositor e poeta 
paraibano Bebé de Natércio 
lançará nesta sexta-feira, a 
partir das 20h, no Teatro de 
Arena do Espaço Cultural, 
em João Pessoa. O dispo-
sitivo de armazenamento 
reúne 18 músicas autorais 
e inéditas, é acondicionado 
em um saquinho de aparên-
cia rústica contendo encarte 
com as letras das compo-
sições e fotos dos músicos, 
cuja arte gráfica é assinada 
por Marcelo Piancó e custa 
R$ 30. Durante o show, ele 
contará com as participa-
ções de outros 12 artistas, a 
exemplo de Meire Lima, Zé 
Katimba e Polyana Resende. 
O ingresso custa R$ 20.

“Eu escolhi lançar em 
pen drive porque CD não 
toca mais, pois se tornou 
obsoleto”, confessou Bebé 
de Natércio para o Jornal 
A União. Ele contou que a 
ideia de realizar esse pro-
jeto começou em 2017. “Fui 
diretor de música da Fun-
jope (Fundação Cultural 
de João Pessoa) e, quando 
veio à capital se apresentar, 
o músico Zé Katimba - pa-
raibano radicado no Rio de 
Janeiro e que já compôs mú-
sica em parceria com Marti-
nho da Vila - me estimulou 
a gravar sambas. Todas as 
18 músicas são inéditas, 
autorais, como também são 
meus os arranjos. A gra-
vação foi concluída no ano 
passado, em João Pessoa, e 
a masterização feita em São 
Paulo”, disse ele.

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Bebé de Natércio lança, em 
pen drive, sambas inéditos

Editoração: Luciano Honorato
Edição: André Cananéa

SERVIÇO 
n Show: Lançamento 
do pen drive Sambas 
do Poeta 
n Artista: Bebé de Na-
tércio e convidados
n Data: Sexta (24)
n Hora: 20h
n Local: Teatro de Are-
na do Espaço Cultural, 
em João Pessoa
n Endereço: Rua Abdias 
Gomes de Almeida, nº 
800, bairro de Tam-
bauzinho
n Ingresso: R$ 20

Poeta, cantor, compositor e produtor, Bebé de Natércio conta que foi Zé Katimba, músico paraibano radicado no Rio de Janeiro, autor de sambas-enredo e parceiro de Martinho da Vila, que o estimulou a gravar sambas autorais

Foto: divulgação

Das 18 músicas embar-
cadas no pen drive, Bebé 
de Natércio informou que 
quatro foram compostas em 
parceria. São as seguintes: 
‘Desmentindo o coração’, 
com Totonho; ‘Finalmente 
só’ (Marcos Maia); ‘Não deu 
pé’ (Ely Cabral) e ‘Ela é a se-
reia’ (Chico Luis). Além do 
próprio Bebé de Natércio, 
participaram das sessões de 
gravação Zé Katimba, André 
da Mata, Maria Juliana, Eve-

raldo Rodrigues, Totonho, 
Meire Lima, Chico Luís, Pau-
lo Brasil, Beto Malloca, Mel-
chior Machado, Mirandinha, 
Polyana Resende, Carlos 
Moura, Demétrius Faustino 
e Jéssica Cardoso. 

“Levarei para tocar no 
show desta sexta-feira todos 
os músicos que participa-
ram da gravação do pen dri-
ve, que tem no encarte de 14 
páginas fotos dos músicos 
e um texto em homenagem 

ao músico pernambucano 
Capiba (1904 - 1997), que 
foi um grande compositor”, 
antecipou Bebé de Natércio. 
“Pretendo fazer um show 
menos pomposo e mais in-
formal”, disse ele, que estará 
se apresentando no Teatro 
de Arena do Espaço Cultural 
com Meire Lima, Chico Luís, 
Paulo Brasil, Beto Malloca, 
Melchior Machado, Miran-
dinha, Polyana Resende, 
Zé Katimba, Carlos Moura, 

Demétrius Faustino, Jéssica 
Cardoso e Makários Maia.

Movimento forte
Bebé de Natércio co-

mentou que o pen drive 
surge num momento ideal. 
“João Pessoa tem um movi-
mento de samba muito in-
tenso e forte. A cidade tem 
eventos de samba de segun-
da a segunda e não acredito 
que isso também aconteça 
em outras cidades da re-

gião”, disse ele.
Natural da cidade de 

Itaporanga, situada no Alto 
Sertão do Estado da Paraí-
ba, Bebé de Natércio é poe-
ta cordelista, arranjador e 
compositor. Licenciado em 
Música pela Universidade 
Federal da Paraíba, ele tam-
bém é pesquisador da cultu-
ra popular nordestina e con-
tabiliza já ter gravado cerca 
de 300 canções. Em 2004, 
lançou o CD Do Mato e, 
como produtor cultural, ar-
ranjou e produziu discos de 
vários artistas, a exemplo de 
Bira Delgado, Irah Caldeira, 
Daudeth Bandeira, Oliveira 
de Panelas e Merlânio Maia. 

O próximo projeto ele 
pretende realizar ainda em 
2020. É o de apresentar, no 
próximo mês de maio, em 
João Pessoa, um concerto 
com a Banda Sinfônica José 
Siqueira da UFPB. “Já tenho 
dois dobrados e quero com-
por mais oito músicas para 
o repertório deste evento”, 
concluiu ele.

Nem CD, nem streaming: novo disco do 
poeta sai em embalagem rústica contendo 
encarte e um pen drive

Foto: Divulgação



as rações acondicionadas (as “quenti-
nhas), a água mineral que essa tropa 
bebe... o papel higiênico...transporte...  o 
fardamento... o armamento... a munição, 
os medicamentos... etc. Há quem diga que 
as guerras são necessárias para USA, pois 
só as guerras oferecem pleno emprego às 
economias capitalistas. 

Nenhuma nação se envolveu em 
tantos conflitos como USA. Simplesmen-
te, em todos os conflitos de seu tempo. 
Tanto se envolviam como aos outros, 
induzindo governos a fazer a guerra. Uma 
estratégia herdada da Inglaterra, que 
induziu o Brasil, Uruguai e o Uruguai a 
estabelecer a Tríplice Aliança para guer-
rear contra Paraguai. Diz-se que foi por-
que o Paraguai recusou um empréstimo 
britânico, desnecessário, da Casa Bartes. 
Paraguai foi um dos primeiros países do 
mundo a erradicar o analfabetismo, tinha 
metalúrgica que fabricava seus próprios 
canhões, precisava da Inglaterra. Era um 
péssimo para os outros países da Améri-
ca, urgia ser exterminado.

Até hoje, o Paraguai não se recupe-
rou da guerra que a Inglaterra promoveu 
contra ele. Por muito tempo a população 
masculina foi decrescente no Paraguai. 
Não somente a população masculina, 
mas a população como um todo, à falta 
de reprodutores. Este é um saldo comum 
a todas as guerras.

(Terça, quinta e sábado)

À noite, jogavam pedras pela janela, que que-
bravam a vidraça da sala onde aconteciam as re-
uniões mediúnicas, assustando e perturbando os 
pioneiros do movimento espírita paraibano.

Era a década de 20, quando José Augusto Ro-
mero, recém-saído do Seminário, corajosamente 
resolveu criar um centro espírita em Alagoa Nova.

Foram inúmeras as objeções. Da população, da 
vizinhança e dos religiosos da época. É sempre as-
sim. Há muita religião que é criada para “religar” o 
homem a Deus e termina separando os seus filhos. 
A maior barreira continua sendo o preconceito. 
Uma praga que, segundo Einstein, “é mais difícil de 
ser desintegrada do que um átomo”, e da qual o Es-
piritismo até hoje é vítima.

O grande e inexplicável paradoxo na conduta 
cristão são, sem sombra de dúvida, a discrimina-
ção e o preconceito. Certo dia, vi um comentário em 
rede social sobre a estapafúrdia incongruência na 
conduta discriminatória de certos religiosos que 
se dizem cristãos, sobretudo em relação às restri-
ções à vida alheia, à crença alheia, tão parecidos 
com os “sepulcros caiados” citados por Jesus. Na 
postagem, o autor perguntava: “Sabem com quem 
Jesus foi mais severo em sua sagrada caminhada? 
Não foi com beberrões, incrédulos, adúlteros, gen-
te do povo, muito menos com gays. Foi justamente 
com aqueles que usam os templos e a fé alheia para 
ganhar dinheiro”. Adiante, complementava: “Refli-
tam sobre qual foi a classe social que promoveu a 
condenação do Cristo... Ora, foram justamente os 
sacerdotes da época”.

Mas o Espiritismo seguiu firme, incólume, 
produzindo estudos, livros e esclarecimentos sem 
nenhum tipo de enriquecimento. Em grande parte, 
graças à ação da Federação Espírita Paraibana e 
os centros associados à instituição que acabou de 
completar 100 anos de existência. Ainda que a sua 
pedra fundamental tenha se assentado em 1916, 
na residência de Manoel Alves de Oliveira onde se 
realizavam as “Sessões de Caridade” (hoje sessões 
mediúnicas), para atender pessoas perturbadas 
por espíritos enfermos e obsessores, vindas de to-
das as condições sociais, através do passe magné-
tico, água fluidificada e o consolo da Doutrina dos 
Espíritos. Tudo gratuitamente à luz do Evangelho.

Em 1919, portanto há 100 anos, nascia a pri-
meira sede própria da Federação, na rua Treze de 
Maio, no centro de João Pessoa. Quarenta anos 
depois, em um terreno doado pelo respeitável 
agrônomo e empresário Lins de Vasconcelos, es-
pírita convicto, construía-se a terceira e ampla 
sede, em um prédio de dois pavimentos, no Par-
que Sólon de Lucena, logradouro que homenageia 
outro grande espírita.

De lá para cá, o Espiritismo federativo só cres-
ceu e amadureceu, tendo à frente de sua gestão 
nomes como Francisco Rabelo, Diógenes Caldas, 
Floripes Pessoa, João de Brito Moura, Sizenando 
Costa, Eugênio Ribas, Francisca Moura, Manuel 
Rabelo, José Rodrigues Ferreira, José Augusto 
Romero, Laurindo Cavalcanti, José Raimundo de 
Lima, Carlos Romero, Gizelda Carneiro Arnaud até 
o atual presidente Marco Antônio Grangeiro de 
Lima, todos irretocavelmente dedicados à doutri-
na e à caridade cristã.

Afinal, o lema fundamental do Espiritismo é 
“Fora da Caridade não há Salvação”. E realmente 
não há nada que melhor defina o ensinamento cris-
tão do que a caridade. Não a filantropia comum, a 
doação do supérfluo, a caridade puramente mate-
rial. Ainda que ajude no imediatismo a que se pro-
põe, não tem o caráter essencial da solidariedade, 
da fraternidade, da comunhão afetiva que deve ha-
ver indistinta e incondicionalmente entre todos os 
seres da Criação Divina, merecedores de total aten-
ção e respeito, em pé de igualdade, sem qualquer 
tipo de preconceito, muito menos “religioso”...

Cem anos de 
caridade

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano
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Ho Chi Minh já havia advertido: 
a tecnologia atual não pode resolver 
os problemas urbanos que atinjam ou 
ultrapassem de uma colônia humana de 
300 mil habitantes. Não permitam que as 
nossas cidades ultrapassem esse limite. 
Isso era numa sociedade ultra organi-
zada, como as sociedades socialistas 
orientais. O grande estadista não chegou 
a ver a vitória popular do Vietnam sobre 
as forças do todo poderoso USA. 

Sim, já ganhamos uma guerra con-
tra os Estados Unidos: o povo organi-
zado norte americano botou as tropas 
ianques para correr, mais os aliados de 
Tio Sam, Laos e Camboja, em abril de 
1975. As forças populares do Vietnã 
contavam com o apoio logístico da China 
e da União Soviética, mas não tinham 
tropas envolvidas no conflito. Quando 
você ouvir palavras de ordem nas ruas, 
como “o povo unido jamais será ven-
cido”, acredite e veja com seus olhos. 
O Vietnã é a prova disso. O povo unido 
ganhou e ganhará todas as guerras.

Os USA, que chegaram a colocar 
meio milhão de soldados na guerra, ren-
deram-se e assinaram um armistício em 
que se comprometiam a cessar fogo e dar 
milhões de dólares como indenização de 
guerra, sob a rubrica de “ajuda”. Mas, até 
hoje, tal “ajuda” não chegou. Na guerra, 
USA gastou 123 bilhões de dólares, mas 
se recusa a gastar mais – o que prometeu 
– na paz. Os USA perderam 55 mil solda-
dos no conflito, e quatro generais.

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

A rendição de USA

 Nunca, em nenhuma guerra, tive-
ram tantas baixas – mais de meio milhão, 
somando-se os dois lados. No Vietnam, 
foram perdidos a meia centena de milhar 
acima referida e quatro generais. De nada 
adiantaram mais de oito milhões de tonela-
das que USA e seus aliados jogaram sobre o 
Vietnã – o dobro do que foi lançado sobre a 
Europa na II WW.

Ainda hoje ex-combatentes ianques 
procuram por filhos que teriam gerado nos 
intervalos da luta. Nem sempre essa pro-
cura encontra a colaboração de habitantes 
locais. Alguns não veem com simpatia 
os descendentes do vietcong e de seus 
aliados do Norte, para muitos, chamados 
de inimigos. A guerra do Vietnã foi a prova 
cabal de que os USA não querem a paz para 
o mundo. Pois é na guerra que a indústria 
ianque fatura mais alto. 

Imagine a despesa e o lucro de uma 
tropa de meio milhão de homens comendo 

Quando você ouvir 
palavras de ordem nas 

ruas, como “o povo 
unido jamais será 

vencido”, acredite e 
veja com seus olhos

Editoração: Ada CarinaEdição: André Cananéa

Poesia na dimensão superior da palavra e na acepção 
semântica mais rigorosa que essa fundante experiência huma-
na pode exibir, a de Foed Castro Chamma impõe-se como um 
desafio permanente para a investigação crítica, notadamente 
a que se nucleariza pelo estranho e fascinante livro intitulado 
Pedra da Transmutação, um dos maiores monumentos da nossa 
lírica contemporânea, mas injustamente esquecido e ainda à 
espera de uma abordagem capaz de apontar-lhe os fundamen-
tos estéticos e existenciais mais significativos, bem como o seu 
indisfarçável lugar de destaque no quadro plural de nossa con-
temporaneidade poética. Discorrendo sobre a imensa poesia de 
Jorge de Lima, o competente crítico pernambucano César Leal 
afirmou que para o grandioso poeta alagoano: “A poesia não era 
um instrumento de ação política nem uma diversão metafísica; 
era uma desdobrada visão da realidade”. Penso que a axiologia 
crítica do mestre pernambucano poderia perfeitamente ser 
ajustada ao universo poético de Foed Castro Chamma, cuja arte 
também incursiona pela mesma seara de perquirição das reali-
dades mais verticais do ser.

Pastor do absurdo, como lucidamente o classificou o crítico 
carioca André Seffrin, Foed Castro Chamma constitui-se num 
artífice da palavra, em cuja confluência poética percebem-se os 
pendores de um projeto estético e existencial que se pretende 
amplo, global e totalizador, portanto, inteira e assumidamen-
te distanciado do circunstancialismo poético tão pródigo em 
algumas celebradas escrituras do nosso tempo, portadoras de 
duvidosa ou escassa qualidade estética. Promotora de inusi-
tadas associações verbais, a poética de Foed Castro Chamma, 
flutuando nas fronteiras que transitam do alucinatório para o 
densamente metafísico, não adere ao real, explícita e mime-
ticamente, antes o funda, dialética e alquimicamente, através 
de um radical processo de investigação do ser. Processo esse 
que se distancia, voluntariamente, das gramáticas racionalistas 
do logos e, em direção distinta, abisma-se nas camadas mais 
adensadas e fundantes do mito, território de significações pri-
mevas, fonte originária dos sentidos, grau zero da história e da 
razão, fios condutores da ancestral peripécia humana. Já no belo 
poema “O poder da palavra”, verdadeira poética a cartografar a 
carta de intenções do escritor em face da desbordante realidade 
com que se depara, há uma visceral e onírica sondagem da pa-
lavra, os seus limites e potências; magia e mistério de “poliedro 
disfarçado” a ocultar, em sua múltipla geografia de sentidos, as 
infinitas possibilidades de significação.

Artesão consumado da complexa e fascinante arte da 
composição poética, Foed Castro Chamma é um mágico inven-
tor de signos, criador de uma vasta e hermética simbologia, 
ávida, sempre, por tentar decifrar o indecifrável universo da 
existencialidade humana. No extraordinário soneto IX, presente 
na sua Antologia Poética (Imprensa Oficial Governo do Paraná), 
em acendrada postura metalinguística, o eu lírico mobilizado 
na cadeia sígnica textual, em atitude de aguda vigilância, quer 
capturar “a magia da própria fala”, o código secreto da poesia; 
mas, em postura confessional, finda admitindo: “invento-me 
num círculo e me queimo / e me reinvento e não descubro a fala 

/ mas sei que está em mim atravessada”.
Aqui, a poesia mostra-se refratária ao desvendamento 

pleno da sua ontologia interna e, inventando-se e reinventando-
se nos arcanos imemoriais de uma obsessiva odisseia de busca, 
Foed Castro Chamma renova o compromisso com uma espécie 
de vertical e indeclinável poética da procura do sentido primei-
ro e último do ser das coisas e dos fenômenos existentes: ora na 
empiricidade do mundo, ora na singularidade perceptiva que 
subjaz ao poliédrico e indomável imaginário dos poetas. Esca-
vando com obsessiva verticalidade os desvãos mais intocados 
da sua interioridade, a poética de Foed Castro Chamma assume 
um ostensivo pathos filosófico, como se percebe, por exemplo, 
no poema: “O mágico”, em cujo estuário o correlacionamento 
sujeito vs. objeto, eu vs. poesia representa um dos momentos 
mais bem realizados da lírica desse excepcional burilador das 
palavras.

Metaforizada pela imagem da ave, bastante recorrente 
no mapa lírico desenhado por Foed Castro Chamma, a poesia 
parece fazer do poeta a sua morada e esconderijo privilegiado 
(“oculto signo em mim disperso”); a sua ração diária e insubs-
tituível de sobrevivência estética. Perseguidor incansável não 
das formas, que são por natureza instáveis, em face da assime-
tria e volubilidade dos tempos e do estilhaçamento da história, 
mas da Forma, na exatidão da sua mítica translucidez, Foed 
Castro Chamma parece querer dispensar a falsa consciência 
das ideologias; e, ato contínuo, flagrar o mundo em estado 
bruto, na sua indelével dimensão de nudez, lá onde a mais leve 
ressonância do pensamento é pura representação do excesso; 
e o êxtase é a modalidade de conhecimento mais conveniente 
a quem, diria Alberto Caeiro, está diante da eterna novidade 
do mundo. Aqui, o gênio poético de Foed Castro Chamma 
parece querer instaurar uma espécie de radical poética do 
silêncio; silêncio que no dizer de Octavio Paz: “não é ausência 
de palavras, mas o máximo de concentração da fala”.

Esse é o fulcro ideativo básico do poema: “A flauta e o 
silêncio”, nuclearizado por uma modalidade de manifestação 
de uma paz ancestral, que quer conquistar o verbo, “mas 
o verbo-metáfora capaz de alar-se / ou tisnar a retina dos 
curiosos / pelo relâmpago da azul cintilação”. Na esteira dos 
grandes simbolistas, dos quais Foed Castro Chamma extrai a 
sede de infinito e a vocação para a eternidade, a poética do 
criador da espantosa Pedra da Transmutação intui a essência 
dos fenômenos e busca apreendê-los em sua íntima e inde-
vassável tessitura, prescindindo da razão e da lógica ordena-
dora do mundo, residindo, aqui, a grande angústia e malogro, 
não da grandiosa poética de Foed Castro Chamma, mas da 
própria literatura, cujo paradoxo seminal, diria Tzvetan 
Todorov, é ser irredutível a uma linguagem que, no entanto, a 
exprime e a traduz. 

Numa época em que as engenhosas equações linguísticas, 
às vezes pomposamente chamadas de vanguarda, mal con-
seguem disfarçar, no virtuosismo poemático, a insuportável 
indigência poética, reler Foed Castro Chamma é uma alegria 
para a inteligência e um deleite para os sentidos.

A lírica singular de 
Foed Castro Chamma

Artigo José Mário Da Silva
APL – ALCG



O poeta piauiense Pedro Lau-
rentino estará em João Pessoa nesta 
quinta-feira para lançar seu novo li-
vro, Sentinela da Aldeia, a partir das 
16h30, em O Sebo Cultural, no Centro. 
A obra é seu quarto livro de poesia e 
abrange a produção dos últimos três 
anos.

Na apresentação do livro, a autora 
de Palafitas e Amanhã, Serei Uma Flor 
Insana, Luiza Cantanhêde afirma que 
“sabendo que Laurentino é um poeta 
ciente de seu ofício e que suas lutas 
são perceptíveis e indissociáveis de 
seu labor literário, não tenho dúvidas 
da força, das denúncias, da indigna-
ção… que iremos encontrar nas pági-
nas a seguir, transmutadas em poesia, 
vide uma dessas assertivas no trecho 
do poema transcrito abaixo: ‘Não, não 
ensinarei a rezar/ a minha prece é a 
indignação/ o conflito, a procura’.

Para a escritora, lançar poesias 
“nestes tempos áridos, incertos e de 
muitas barbáries é contribuir para 
perpetuar o código sensível na espé-
cie humana”. “Precisamos da arte e de 
seus símbolos como escudo e como 
lança contra as intempéries da vida”, 
acrescenta.

“Em o ‘Guardador de rebanhos’, 
Alberto Caeiro diz: ‘Da minha aldeia, 
vejo o quanto de terra se pode ver do 
Universo’. De sua ‘Polis’, o Poeta Pedro 
Laurentino debruça o olhar sobre o 
mundo, e não poderia passar incólu-
me por “Aleppo” “ O Sangue de Alep-
po/ as crianças de Aleppo/ os cegos, 
os civis/ os restos mortais de Aleppo”. 
Mas também representa, fala e teste-
munha o sofrimento ou a bonança de 
sua Aldeia; louva os rios de sua terra, 
os amores, as dores, “as lições do pai”; 
dá voz aos oprimidos e dialoga com 
outros grandes vates a exemplo de 
Carlos Drummond de Andrade e Má-
rio Quintana”.

Mais à frente, a poeta conclui: 
“Aldeia de Laurentino pode ser vis-

Poesia

O meu conterrâneo Hermano José, artista 
plástico e poeta que brotou em Serraria como 
um luzeiro entre as serras e canaviais do Enge-
nho Baixa Verde, escreveu um poema no qual 
diz que “só se faz uma vez”, numa referência 
que bem serve a barreira do Cabo Branco, de 
exuberante beleza, agora agonizando.

Dia de resoluta paz, sol leve e maré baixa, 
decidimos percorrer alguns espaços da Praia 
de Cabo Branco onde, nos últimos tempos te-
nho ido de passagem. Desta vez foi para um 
andar lento, repassando na lousa da mente as 
palavras do poeta, que fez sua passagem para 
outra dimensão cósmica, referindo à obra de 
arte da Natureza, quando dizia que somente 
se faz uma vez um lugar com uma vista pano-
râmica em igual expressão da barreira, a mais 
avançada das Américas. Naquela manhã, mais 
uma vez aproveitava a ocasião para guardar 
novas imagens da paisagem desmoronando. 
Um exemplo de que a arte nem sempre reper-
cute como um grito isolado.

Meu deslumbramento de cinquenta anos 
atrás, quando me deparei com aquela obra-pri-
ma da Natureza, novamente estava presente 
porque era como que eu escutasse o engenhei-
ro Francisco Veloso Galvão, morador de vera-
neio naquelas imediações, falando de que era 
preciso um olhar mais apurado e vigilante para 
aquela joia ameaçada. Tinha razão quando di-
zia que a estrada asfáltica e as construções de 
grande porte nas adjacências trariam compli-
cações futuras.

O engenheiro gostava de ler Goethe e Pla-
tão, e o poeta-pintor admirava os escritores 
franceses do século XIX, com estes descobri as 
sutilezas da beleza do Cabo Branco e algumas 
décadas depois, eu continuo seguindo os ras-
tros de ambos. 

Espalho meu olhar por toda extensão des-
moronando, como vendo o poema se desman-
chando a cada arremesso da onda do mar, no 
pensamento trazendo a pintura de Hermano 
como consolo para retardar seu desapareci-
mento na mente.

Enquanto a areia úmida naquela manhã 
acolhia meus pés em passos lentos, elevando 
os olhos para esta obra-prima que a Natureza 
nos presenteou, observamos como perdeu toda 
a sua imponência e foi esquecida pelos gover-
nantes que em tempos alternados chegaram 
com paliativos.

Cada pedaço da barreira que desaba, é uma 
parte de nós que o mar absorve.

Contemplando de ângulos diferentes, es-
cutando a poesia espalhando-se aos olhos pela 
vastidão do mar silente durante a maré baixa, 
o poema ecoava como brado de guerra silencio-
sa contra moinhos não de vento, mas de cobiça 
e ganancia pelo lucro que proporcionou ao nos-
so patrimônio natural chegar a uma situação 
desoladora.

O engenheiro meu orientador e o poeta 
conterrâneo tinham consciência da importân-
cia de se defender aquela joia da Natureza.

A barreira que 
desmorona

em destaque
Crônica

José Nunes 
Jornalista
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Poeta piauiense lança livro nesta 
quinta-feira em O Sebo Cultural
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ESTREIAS DA SEMANA

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 2 (leg): 14h30, 21h45. Manaíra 4 (leg): 
21h15; Manaíra 8 (dub): 22h30; Manaíra 10 VIP (leg): 13h30 (sáb e dom), 16h15; 
19h; 21h45. Tambiá 3 (dub): 14h, 16h15, 18h30, 20h45.

A Possessão de Mary (Mary. EUA. Dir.: Michael Goi. Terror. 12 anos). Uma família que 
deseja iniciar um negócio de locação de barcos compra um navio que guarda terríveis segredos 
e serão revelados somente em alto mar. Mangabeira 2 (dub): 22h14; Mangabeira 3 
(dub): 16h45 (exceto seg e ter). 

O Melhor Verão das Nossas Vidas (Brasil. Dir.: Adolpho Knauth. Comédia. Livre). 
Bia, Giulia e Laura (BFF Girls) conseguem uma grande chance de participar de um Festival 
de Música muito famoso no Guarujá. Só que todos os planos dessas três amigas vão por água 
abaixo quando elas descobrem que ficaram de recuperação na escola. Assim elas terão uma 
missão arriscadíssima pela frente: ir ao Festival sem que seus pais fiquem sabendo. Mana-
íra 1: 14h30, 17h.

Um Espião Animal (Spies in Disguise. EUA. Dir.: Nick Bruno, Troy Quane. Animação 10 
anos). O superespião Lance Sterling e o cientista Walter Beckett são completamente opostos. 
Lance é sofisticado, elegante e atraente. E Walter... não. Mas a habilidade social que falta em 
Walter é compensada por sua esperteza e uma fantástica  capacidade de inventar, o que o 
permite criar apetrechos incríveis para Lance usar em suas missões épicas. Mas quando algo 
inusitado acontece, Walter e Lance terão que confiar um no outro de um jeito completamente 
novo. MAG 1 (dub, 3D): 14h; MAG 3 Atmos (dub, 3D): 16h45. Manaíra 1 (leg): 
21h30; Manaíra 2 (dub): 13h45, 16h10, 18h30, 21h. Mangabeira 2 (dub): 13h (sáb e 
dom), 15h15, 17h45, 20h; Tambiá 1 (dub): 14h20, 16h20, 18h20, 20h20.

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 11 VIP (leg): 16h45, 22h10.

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, 
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)

Frozen 2 (Frozen 2. EUA. Dir.: Chris Buck, Jennifer Lee. Drama. 12 anos). Anna, Elsa, 
Kristoff e Olaf adentram as profundezas da floresta para aprender a verdade sobre os poderes 
de Elsa e um antigo mistério de seu reino. Manaíra 4 (dub): 14h10, 16h30, 18h50; Ma-
naíra 8 (dub): 15h (exceto sáb e dom), 17h30, 20h (sáb e dom); Mangabeira 2 (dub): 
13h, 15h15, 17h45; Mangabeira 4 (dub, 3D): 14h45*, 17h15*, 19h45* (*exceto seg); 
Tambiá 2 (dub): 14h30, 16h30, 18h30, 20h30; Tambiá 6 (dub, 3D): 14h40, 18h50.

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

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 for-
mando novas famílias. Essa supermãe vai ter que segurar a emoção para lidar com um novo 
cenário de vida: Marcelina está grávida e Juliano vai casar. Para completar, Carlos Alberto, 
seu ex-marido, que esteve sempre por perto, agora resolve ficar ainda mais próximo. MAG 
1: 16h15, 18h40, 21h10; Manaíra 1: 19h15, 22h; Manaíra 2: 15h10, 17h40, 20h15; 
Manaíra 7: 13h (sáb e dom), 15h45, 18h15, 20h45. Mangabeira 3: 14h15*, 18h45*, 
21h15* (* exceto seg e ter); Mangabeira 4: 19h45*, 22h10* (exceto seg). Tambiá 4: 
14h10, 16h20, 18h30m 20h40; Tambiá 6: 16h40, 20h50.

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): 17h, 21h45. Manaíra 11 VIP (leg): 14h15, 19h40.

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): 14h45 
(sáb. e dom.); 19h45 (qui, sex, seg, qua).

Animação da Disney, ‘Um Espião Animal’ estreia hoje em seis salas de João Pessoa, com opção em 3D

Foto: Divulgação

SERVIÇO 
Lançamento ‘Sentinela da Aldeia’
nAutor: Pedro Laurentino
nQuando: Hoje

nHorário: 16h30
nOnde: O Sebo Cultural
nEndereço: Av. Tabajaras, 848, Centro, 
João Pessoa.

Sobre o Autor
Pedro Laurentino é poeta, natural de Teresina (PI), onde vive e 

trabalha. É funcionário do TRT/PI, dirigente sindical e militante da 
Unidade Popular. Nos anos 1970, foi cursar agronomia  na Uni-
versidade Federal Rural de Pernambuco, presidiu o DCE Odijas de 
Carvalho e liderou uma greve pelo curso de férias em plena ditadura 
Geisel (1977). Foi diretor de reconstrução da UNE e presidente de 
reconstrução da União dos Estudantes de Pernambuco. Como con-
seqüência, foi vereador em Recife ainda sob a ditadura, em 1982 
(PMDB) e, posteriormente, vereador em Teresina, em 2001 (PDT). 

ta como um inventário dos caminhos 
percorridos, as vivências, percepções 
e sensações, assumindo uma posição 
autêntica diante dos aspectos sociais, 
políticos e culturais. A crítica social, os 
dilemas existenciais, a representati-
vidade são algumas das matérias pri-

mas de seus versos e o que temos em 
mãos é um livro que congrega toda a 
experiência de um poeta guardião de 
suas vivências e memórias ao longo 
da história. Já dizia meu conterrâneo 
Nauro Machado: “Ser poeta é duro e 
dura e consome toda uma existência” .

Pedro Laurentino está em João Pessoa para autografar seu quarto livro de poesia, ‘Sentinela da Aldeia’

Foto: Reprodução/Facebook

Destaque

Governo suspende edital 
anunciado por Alvim

O edital de R$ 20 milhões proposto por Roberto 
Alvim, antes de ele ser demitido do comando da Secre-
taria Especial da Cultura, está, por ora, suspenso por or-
dem do governo, informou a Folhapress. A suspensão 
foi confirmada pela assessoria de imprensa da secreta-
ria. O órgão informou “que o edital do Prêmio Nacional 
das Artes não chegou a ser publicado no Diário Oficial 
da União e que “caberá ao novo secretário reavaliar a 
continuidade do Prêmio”. Nos bastidores, é dito que há 
grande chances de o programa ser cancelado definiti-
vamente, pois ficou associado à repercussão negativa 
resultante da associação com o nazismo. 
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Primeiro passo é expandir a livraria da Fundação Casa de José Américo e torná-la a Casa do Autor Paraibano

Nos primeiros dias de 
2020, uma parceria foi con-
cretizada entre a Editora A 
União e A Fundação Casa de 
José Américo com a finalida-
de de publicar - e/ou repu-
blicar - obras de autores pa-
raibanos e dar visibilidade às 
obras. A parceria foi oficia-
lizada na manhã de ontem, 
durante uma reunião na casa 
onde o escritor paraibano 
morou e que agora é aberta 
para visitação e realização de 
eventos culturais. 

A reunião contou com a 
diretora-presidente da Em-
presa Paraibana de Comu-
nicação (EPC), Naná Garcez, 
William Costa, diretor de 
mídia impres-
sa da EPC, e  
Alexandre Ma-
cedo, geren-
te da Editora 
A União com 
o presidente 
da FCJA, Fer-
nando Moura. 
O editor Juca 
Pontes tam-
bém partici-
pou do encon-
tro.

Um dos 
destaques desta parceria 
será a quinta edição de A 
Paraíba e Seus Problemas, 
de José Américo de Almei-
da, publicado pela primeira 
vez em 1923 também por A 
União. “Ter esse livro como 
referência é muito importan-

te para entender como che-
gamos onde estamos hoje e 
o que podemos projetar para 
o futuro, soluções dadas hoje 
tanto no âmbito da academia 
como na sociedade”, comen-
ta Fernando Moura.

Para o presidente da 
FCJA, a parceria amplia os 
horizontes da literatura pa-
raibana. “Significa uma ex-
pansão das nossas ações e do 
objetivo da fundação, que é 
propagar a cultura da Paraí-
ba”, explica. Parte importante 
no resgate à memória, a Edi-
tora A União complementa 
o ambiente da Fundação en-
quanto preservação da histó-
ria da Paraíba. 

O primeiro passo da par-
ceria será expansão da livra-
ria da FCJA. “Vamos começar 

com a Edito-
ra A União e, 
depois, partir 
para outras 
editoras, lo-
cais e regio-
nais, de uma 
forma que a 
gente consi-
ga, a médio e 
longo prazo, 
tornar esta li-
vraria a Casa 
do Autor Pa-
raibano.

Nova fase
Naná Garcez aponta uma 

nova fase para as duas insti-
tuições, ambas ligadas ao 
Governo do Estado. “A ideia é 
abrir espaço para as publica-
ções de A União para fora e, 

Cairé Andrade 
caireandrade@gmail.com

EPC e FCJA firmam parceria 
para publicação de livros

Editoração: Luciano HonoratoEdição: André Cananéa

 

Longa-metragem am-
bientado durante a Primeira 
Guerra Mundial, 1917 não 
era muito falado por aqui 
até aparecer como o grande 
vencedor do Globo de Ouro 
no último dia 5. De lá para 
cá, o filme de Sam Mendes, 
diretor de Beleza America-
na, Estrada Para Perdição 
(um ótimo filme de máfia) e 
dois 007, o ótimo Operação 
Skyfall e Spectre, não para 
de ser notícia pelos prêmios 
que tem levado e pelas dez 
indicações ao Oscar deste 
ano.

O filme, que estreia 
nacionalmente nesta quin-
ta-feira, com exibição, em 
João Pessoa, nos cinemas do 
Manaíra, Mag e Tambiá, tem 
chamado atenção por seus 
longos planos-sequência. 
Plano-sequência é quando 
há uma longa cena sem cor-
te aparente, como se fosse 
feita em uma única tomada 
(“tomada” é o trecho do fil-
me que o diretor roda antes 
de gritar o famoso “corta!”; 
geralmente os diretores gra-
vam pequenas tomadas, que 
ganham sequência a partir 
da montagem de diversas 
tomadas).

Há planos-sequência 
bem famosos na história do 
cinema. Alfred Hitchcock 

(1899-1980) fez um filme 
quase todo assim, Festim 
Diabólico (1948). Martin 
Scorsese também fez uso 
do recurso, magistralmen-
te, em Os Bons Companhei-
ros (1990) e Birdman (Ou a 
Inesperada Virtude da Igno-
rância) (2014) chegou a ga-
nhar um Oscar escorado no 
plano-sequência. 

Não é fácil orquestrar 
um filme que se propõe a 
ser quase todo em plano se-
quência. Reza a lenda que o 
elenco ensaiou por seis me-
ses as cenas antes do filme 
começar a ser rodado e uti-
liza a mesma artimanha im-
plantada por Hitchcock em 
Festim Diabólico: cortes que 
se escondem atrás do close 
de um objeto, ou de uma ár-
vore, por exemplo.

Memórias do avô
1917 é inspirado no li-

vro de memórias do avô de 
Sam Mendes, Alfred H. Men-
des, que atuou  na Primeira 
Guerra. E pela primeira vez, 
o diretor teve seu nome ofi-
cialmente creditado como 
corroteirista. 

O enredo narra a histó-
ria de dois jovens soldados 
britânicos, Schofield (Geor-
ge MacKay, de Capitão Fan-
tástico e Peter Pan) e Blake 
(Dean-Charles Chapman, 
o Thommen Baratheon de 
Game of Thrones), que em 

André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

Na disputa por 10 Oscar, ‘1917’ estreia hoje em JP

George MacKay (E) e 
Benedict Cumberbatch 
(acima) integram o 
elenco do filme, sobre 
dois soldados (centro) 
que devem atravessar 
o front para entregar 
uma mensagem

plena 1ª Guerra Mundial são 
encarregados de atravessar 
o território inimigo para en-
tregar uma mensagem que 
poderá salvar a vida de mais 
de mil colegas de batalhão, 
e para isso precisam correr 
contra o tempo.

No elenco ainda estão 
Colin Firth (Kingsman: Ser-
viço Secreto), Benedict Cum-
berbatch (Doutor Estranho), 
Andrew Scott (007 Contra 
Spectre) e Daniel Mays (Star 
Wars: Rogue One).

O drama de guerra dis-
puta as principais catego-

rias do Oscar: Melhor Filme 
(a primeira indicação a um 
título completamente for-
mado por números); Melhor 
Diretor (segunda indicação a 
Sam Mendes, que já venceu o 
prêmio por Beleza America-
na, de 1999); Melhor Roteiro 
Original e Melhor Fotografia 
(a cargo do renomado Roger 
Deakins, um velho colabora-
dor de Sam Mendes e diretor 
de fotogafia bastante soli-
citado pelos irmãos Coen, 
premiado com o Oscar há 
dois anos por Blade Runner 
2049), além de outras cinco 

categorias técnicas, Melhor 
Design de Produção, Melhor 
Trilha Sonora; Melhor Efeito 
Visual e Melhor Edição de 
Som.

Contexto histórico
Para a estreia de 1917, a 

Universal Pictures produziu 
vídeos especiais com o pro-
fessor e historiador Leandro 
Karnal. O primeiro deles está 
disponível no Youtube.

A série aborda o que foi 
a Primeira Guerra Mundial, 
as mudanças que ocorreram 
após o seu fim e a importân-

cia do ano 1917 para a histó-
ria como um todo.

Fotos: divulgação

Fernando Moura, Naná Garcez, Alexandre Macedo, Juca Pontes e William Costa oficializam a parceria que incentiva a cultura e a economia do Estado

Foto: Evandro Pereira

assim, colocar a nossa produ-
ção literária em evidência no 
âmbito da Fundação Casa de 
José Américo”.

William Costa reforça 
a importância da nova par-
ceria. “É através dela que se 
gera a capacidade de novas 
publicações, incentivando a 
cultura e a economia”. A ideia, 
ainda segundo o diretor, é 
tornar a produção literária 

do Estado cada vez mais rica. 
“Abarcar o máximo pos-

sível de autores para que a 
população tenha acesso. Es-
peramos que essa iniciativa se 
consolide e que essa semen-
te se dissemine com o maior 
apreço possível”, completa.

Internet
Fernando Moura adian-

ta, ainda, que, além dos livros 

físicos, que são o foco inicial-
mente, o próximo passo será 
investir em uma internet ban-
da-larga que possa abranger 
aos leitores e frequentadores 
da Casa, “além da importân-
cia de obter o livro físico, se-
gurar com as mãos, folhear, 
eu mesmo já li muito livro na 
biblioteca da UFPB”, lembra. 
Como projeto para médio e 
longo prazo, a biblioteca se 

tornará também digital.
William finaliza refor-

çando a importância da ini-
ciativa que traz vantagens 
para todos os envolvidos. 
“Este é um momento muito 
especial de valorização e de 
divulgação dessa imensa ca-
deia produtiva em relação 
ao livro. Serão valorizados os 
autores, editores e, evidente-
mente, os leitores”.

Através do QR Code acima, 
acesse o depoimento de 
Leandro Karnal sobre a 

Primeira Guerra

Este é um momento 
muito especial de 
valorização e de 

divulgação dessa imensa 
cadeia produtiva em 

relação ao livro. Serão 
valorizados os autores, 
editores e leitores 
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Juiz de garantias
O ministro Luiz Fux, do STF, suspendeu ontem, sem prazo 
definido, a implantação do juiz de garantias, nova figura criada 
pelo pacote anticrime aprovado no Congresso.  Página 14
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Presidente da Casa Epitácio Pessoa diz que é preciso separar questões e estabelecer critérios sobre os problemas
Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Galdino alerta os deputados 
sobre debates na Assembleia

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: José Napoleão Ângelo

O presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Adriano 
Galdino (PSB), disse ontem que 
uma de suas principais medidas 
na retomada dos trabalhos da 
Casa será a realização de uma 
reunião com todos os parlamen-
tares candidatos a prefeito este 
ano no sentido de evitar que o 
clima de campanha das ruas 
não contamine os debates em 
plenários.

“Precisamos separar as coi-
sas e estabelecer critérios, por 
esse motivo devo reunir deputa-
dos candidatos e líderes de ban-
cada para evitarmos problemas 
depois”, afirmou o presidente, 
ao completar que a tribuna da 
Casa não pode virar palco de pro-
paganda política ou de embates 
pessoais acirrados”.

O presidente lembrou ainda 
que outro motivo para esses cui-
dados prévio são as regras da lei 
eleitoral, algumas bastante rigo-
rosas. “Essas regras exigem uma 
postura de equilíbrio num poder 
institucional como é o caso da 

Assembleia. Adotaremos esses 
cuidados, mas, pessoalmente, 
confio nos deputados candida-
tos e acho que não ocorrerão 
excessos”, disse.

A iniciativa do presidente é 
aprovada por todos os parlamen-
tares que chegaram a ser con-
sultados, isso porque, além dos 
que serão candidatos a prefeito 
ou a vice-prefeito – e a previsão 
é de uns dez -, todos os demais 
estarão envolvidos de uma forma 
ou de outra na campanha, defen-
dendo seus correligionários que 
são prefeitos e vereadores.

Galdino entende que não 
cabe à Assembleia Legislativa 
“desviar-se” da pauta que tem 
cumprido até agora, focada na 
apresentação de proposituras 
de alcance popular e em inter-
venções na tribuna versando, 
também, sobre o interesse pú-
blico. Ele disse que conta com 
o espírito de compreensão por 
parte dos parlamentares, can-
didatos ou não, e fez questão de 
reafirmar seu compromisso em 
conduzir o Poder Legislativo no 
sentido de tornar a Paraíba “cada 
vez melhor”.

Foto: Nill Pereira

CPI está descartada
O presidente desmentiu especulações de 

que esteja cogitando uma reforma na estrutura 
física da Casa de Epitácio Pessoa e, em paralelo, 
descartou a tramitação de qualquer proposta de 
instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito 
para apurar os desdobramentos da Operação 
Calvário, desencadeada pelo Ministério Público 
e Gaeco.

Ele também falou do seu futuro político e 
admitiu que continua no propósito de se desfiliar 
do PSB, mas ponderou que tem prazo para isso, 
uma vez que não é candidato a nada nas eleições 
municipais deste ano. O prazo de validade de 
migração, no seu caso específico, se daria em 
2022. Concluindo, ele manifestou o propósito de 
sistematizar reuniões com o colegiado de líderes 
da Assembleia para avaliação de outros pontos, 
entre eles, a pauta das principais matérias que 
vão marcar o retorno dos trabalhos no dia quatro.

Novas acusações

Câmara de Bayeux se reúne hoje 
para discutir a cassação de Berg

A Câmara Municipal de 
Bayeux se reúne extraordi-
nariamente hoje de manhã 
para julgar o pedido de cas-
sação do prefeito Berg Lima. 
Acusado agora de pagar 
adicional noturno a guar-
das municipais que de fato 
não teriam trabalhado, Berg 
voltou à mira porque, contra 
ele, pesam outras acusações.

Ele é alvo de pedido 
de cassação por compra 
de cones com dispensa de 
licitação e suspeita sobre 
o valor da aquisição, além 
ainda de ter sido denuncia-
do por suposto pagamento 

ilegal envolvendo a coleta de 
lixo. Mas esses dois últimos 
casos não estarão na pauta 
de hoje e a favor dele tem 
outros fatores.

O primeiro é que o pa-
recer da relatora da Comis-
são Processante, vereadora 
França, é pelo arquivamento 
da denúncia contra o pre-
feito, e o presidente da Co-
missão, Adriano Martins, 
acompanha o voto dela. 
Vereador Lico, no entanto, 
o outro membro na Comis-
são, é favorável à cassação 
de Berg Lima.

O presidente da Câma-

ra, Jefferson Kita, oposicio-
nista a Berg, antecipou que 
a relatora e o presidente 
da Comissão Processante 
são dois aliados do prefeito 
Berg Lima e o vereador Lico 
terminou voto vencido. Os 
oposicionistas do prefeito 
acreditam em cassação por-
que, para eles, a votação em 
plenário como a de hoje é 
muito diferente da comis-
são.

Como a Câmara não tem 
espaço para a movimenta-
ção que vem sendo espera-
da, um telão já está sendo 
providenciado na frente da 

Casa para transmitir todos 
os procedimentos da ses-
são. Depois da leitura do 
processo, serão exibidos os 
materiais audiovisuais das 
oitivas e, depois disso, cada 
vereador terá 15 minutos 
para se pronunciar.

A defesa também terá 
um tempo para argumenta-
ção e, na sequência, o pro-
cesso vai para votação. Pelas 
contas que já chegaram a ser 
feitas, Berg tem sete aliados 
e 10 vereadores na oposição 
a ele. Para a cassação, são 
necessários 12 votos.

Para o deputado Adriano Galdino (PSB) o plenário da casa não pode virar palco de propaganda política ou de debates de pessoas com ânimos acirrados

O prefeito Luciano Car-
taxo parece já ter batido o 
martelo no sentido de que o 
candidato do seu grupo de alia-
dos deve ser do seu partido, o 
PV, mas alguns aliados já es-
tão reagindo no sentido de que 
respeitam a posição do chefe 
do Executivo, mas defendendo 
que ele volte atrás e, ao invés 
disso, estabeleça critérios.

Os aliados pré-candidatos 
que não integram o PV são o 
próprio vice-prefeito Manoel 
Junior(Solidariedade), o deputa-
do federal Ruy Carneiro (PSDB) 
e o Eduardo Carneiro (PRTB), e 
os dois últimos já saíram ontem 
em defesa de outros critérios 
para definição do candidato.

Ruy Carneiro, por exem-
plo, sugere a realização de 
pesquisas para avaliar as 
condições de cada um como 
forma de melhor se chegar a 
um nome que realmente te-
nha respaldo para o embate. “A 
minha última conversa com o 

prefeito foi extremamente pro-
veitosa e harmônica de análise 
de quadro”, afirmou Ruy.

Ele acrescentou que o que 
colocou para ele, para o chefe 
do Executivo, foi que o grupo 
de partidos aliados precisa dis-
por de critérios para escolha 
do candidato. “Essa foi minha 
sugestão. Critérios através de 
pesquisa”, enfatizou Ruy.

Manoel Junior e Eduardo 
Carneiro não chegaram a ser lo-
calizados ontem, mas, na sema-
na passada, em entrevista que 
não pediu reservas, o deputado 
Eduardo Carneiro não somente 
fez a defesa de ponto de vista pa-
recido, como foi ainda bem mais 
incisivo sobre sua postulação.

“Eu sou candidato com ou 
sem o apoio do prefeito”, afir-
mou e repetiu Eduardo Carnei-
ro, fazendo questão de explicar 
que não tem aresta nenhuma 
com o prefeito que se coloca 
como candidato porque acre-
dita no direito de postulação.

O deputado estadual 
Inácio Falcão (PC do B), que 
esta semana esteve  partici-
pando de uma reunião que 
discutiu proposta de privati-
zação dos serviços de água e 
saneamento básico de Cam-
pina Grande, voltou a defen-
der, ontem, a continuidade 
da Cagepa como responsável 
pela gestão.

A audiência aconteceu 
no auditório da Secretaria 
de Ciências e Tecnologia no 
centro da cidade, e contou 
com a presença de represen-
tações da Prefeitura Muni-
cipal, através da Seplan, do 
Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias Urbanas da 
Paraíba (STIUPB) e de ou-
tros órgãos e instituições 
locais. O parlamentar ques-
tionou o fato de a prefeitura 
começar a discutir o assunto 
faltando apenas dez meses 

para as definições, quando a 
concessão à Cagepa acabou 
na verdade desde  2014.

“Esse é um momento 
de muito estresse para nós 
que somos trabalhadores 
e representantes de uma 
categoria que vem sendo 
angustiada por incansáveis 
discussões sobre migração 
da concessão pública que 
é detentora do município”, 
pontuou, defendendo que 
cabe aos representantes 
revelar as mentiras levadas 
ao povo.

Inácio Falcão também 
alertou que muitas promes-
sas realizadas por empresas 
privadas acabam não sendo 
honradas, e citou o caso da 
CELB, entre outras desvanta-
gens. “Se essa concessão está 
vencida desde 2014, porque 
só agora, a gestão traz essa 
discussão?”, questionou ele.

A legislação brasileira 
define que dirigir sob a in-
fluência de álcool é infração 
de natureza gravíssima. En-
tretanto, apesar do rigor da 
lei, muitos motoristas têm 
acesso fácil a bebidas alcoóli-
cas até quando abastecem os 
veículos. Por consequência, a 
Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE) analisa o Pro-
jeto de Lei (PL) 6.283/2019 
que proíbe a venda de bebi-
das alcoólicas em postos de 
combustível para consumo 
imediato. A proposta, do 
senador Fabiano Contara-
to (Rede-ES), aguarda pelo 
parecer do relator na CAE, 
senador Zequinha Marinho 
(PSC-PA). 

De acordo com o texto, a 
proibição se estende a qual-
quer estabelecimento que 
fique nas dependências do 
posto de combustível, com-
preendendo inclusive lojas 
de conveniência. Outro dis-

positivo do projeto prevê que 
os proprietários que infringi-
rem a lei serão multados em 
dez salários mínimos e terão 
o valor dobrado em caso de 
reincidência. Uma norma 
destina todo o dinheiro arre-
cadado com as multas a orga-
nizações sem fins lucrativos 
que desenvolvam trabalhos 
de conscientização sobre a 
violência no trânsito.

Ao justificar sua inicia-
tiva, Contarato argumentou 
que o Brasil passa por uma 
“guerra de violência no trân-
sito”. 

“Em 2017, as baixas su-
peraram 47 mil mortes, sem 
contar os 400 mil mutilados. 
Uma verdadeira carnificina. 
Na Síria, país devastado por 
um severo conflito armado, 
morreram, no mesmo perío-
do, os mesmos 47 mil, segun-
do dados do Observatório 
Sírio de Direitos Humanos”, 
alertou o senador.

Aliados de Cartaxo
pedem mais critério

Privatizar água em 
CG gera insatisfação

Senador quer o fim 
de bebidas nos postos
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Decisão de Fux vale até que o plenário analise nova figura jurídica criada pelo pacote anticrime aprovado no Congresso

O ministro Luiz Fux, do 
STF (Supremo Tribunal Fe-
deral), suspendeu ontem, 
sem prazo definido, a im-
plantação do juiz das garan-
tias, nova figura criada pelo 
pacote anticrime aprovado 
no Congresso e sancionado 
em dezembro pelo presiden-
te Jair Bolsonaro. A decisão 
vale até que o plenário ana-
lise o tema.

Fux revogou decisão do 
presidente da Corte, minis-
tro Dias Toffoli, que no últi-
mo dia 15 adiou a implemen-
tação do juiz das garantias 
por seis meses (180 dias).

Fux tomou a nova de-
cisão depois que substituiu 
Toffoli no plantão do Supre-
mo, que está em recesso. O 
ministro é o relator de três 
ações ajuizadas por entida-
des da magistratura e par-
tidos políticos que questio-
nam a constitucionalidade 
do juiz das garantias.

Pela nova lei, o juiz das 
garantias será responsável 
por acompanhar os inqué-
ritos, analisando pedidos de 
quebra de sigilo e de prisão 
provisória, por exemplo, até 
o recebimento da denúncia. 
Esse juiz não poderá atuar na 
fase posterior, da ação penal.

Assim, os processos cri-

Reynado Turollor Jr. 
Da Folhapress

Supremo suspende o juiz das 
garantias por prazo indefinido

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Carlos Vieira

minais ficarão sob a respon-
sabilidade de dois juízes, um 
que vai supervisionar a in-
vestigação (o juiz das garan-
tias) e outro que vai julgar o 
acusado (o juiz de instrução 
e julgamento). Defensores da 
criação da nova figura afir-
mam que ela ajudará a asse-
gurar a imparcialidade das 
decisões do Judiciário.

A decisão de Toffoli es-
tabelecia que o juiz das ga-
rantias não será aplicado a 

processos do Tribunal do Júri 
e relativos à Lei Maria da Pe-
nha, que têm ritos próprios, e 
a ações penais sob responsa-
bilidade da Justiça Eleitoral.

A nova figura, ainda con-
forme a decisão de Toffoli, 
não será aplicada a processos 
originários (que se iniciam) 
nos TJs (tribunais de Justiça 
dos estados), TRFs (Tribu-
nais Regionais Federais), STJ 
(Superior Tribunal de Justi-
ça) e STF. Segundo Toffoli, es-

ses tribunais já têm decisões 
colegiadas, tomadas por gru-
pos de juízes, o que reforça 
sua imparcialidade.

Processos originários 
em tribunais são os que en-
volvem réus com foro espe-
cial por prerrogativa de fun-
ção, como governadores no 
STJ e deputados no STF. Pela 
decisão, o juiz das garantias 
só funcionará nos processos 
que começam na primeira 
instância.

Fux revogou a decisão deToffoli, que no último dia 15 adiou a criação do juiz das garantias por seis meses

Foto: Frederico Brasil/Folhapress

A aprovação do go-
verno Jair Bolsonaro (sem 
partido) foi de 29,4% para 
34,5% nos últimos cinco 
meses, segundo pesquisa 
CNT/MDA, divulgada on-
tem, em Brasília. A repro-
vação do governo caiu de 
39,5% para 31%.

A pesquisa da Con-
federação Nacional dos 
Transportes foi encomen-
dada ao instituto MDA. O 
levantamento ouviu 2.002 
pessoas, de 15 a 18 de ja-
neiro, em 137 municípios 
de 25 estados. A margem 
de erro é de 2,2 pontos per-
centuais.

Consideram regular o 
desempenho do governo 
32,1% dos entrevistados 
-eram 29,1% em agosto.

Entre os entrevistados, 
30,1% consideram que a 
área com melhor desempe-
nho do governo é o comba-
te à corrupção, seguido por 
economia (22,1%) e segu-
rança (22%), entre outros. 

As áreas com a pior ava-
liação são saúde (36,1%), 
educação (22,9%) e meio 
ambiente (18,5%).

A pesquisa concluiu 
que os dados indicam ex-
pectativas positivas de me-
lhora do país e de recupera-
ção dos índices de avaliação 
pessoal de Bolsonaro.

A aprovação pessoal 
do presidente cresceu 
de 41% em agosto para 
47,8%. A reprovação, no 
entanto, também cresceu, 
de 47% para 53,7%.

A pesquisa também 
apurou a intenção de 
voto espontânea dos en-
trevistados para a elei-
ção presidencial de 2022, 
caso o pleito fosse agora. 
Não sabem ou não res-
ponderam 30,2%.

Bolsonaro lidera com 
29,1% das intenções. O 
ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT) tem 
17%, seguido de Ciro Go-
mes (PDT), com 3,5%, Ser-
gio Moro (sem partido), 
com 2,4%, e Fernando Ha-
ddad (PT), com 2,3%.

Governo Bolsonaro é 
aprovado por 34,5%
Guilherme Mazieiro
Da Folhapress

Encontro em Brasília

Secretários pedem a criação 
do Ministério de Segurança 

Integrantes do Colégio 
Nacional de Secretários de 
Segurança Pública (Con-
sesp) se reuniram ontem, 
em Brasília, com o presi-
dente Jair Bolsonaro, e pe-
diram a recriação do minis-
tério exclusivo para o setor. 
O encontro foi transmitido 
a vivo na conta oficial do 
presidente no Facebook. 
Ao assumir o governo, no 
ano passado, Bolsonaro 
decidiu fundir os ministé-
rios da Segurança Pública e 
o da Justiça, resultando na 
pasta que vem sendo co-
mandada desde então pelo 
ex-juiz Sergio Moro. 

Além de pedirem a re-
criação da pasta especiali-
zada, os secretários esta-
duais pediram a ampliação 
das verbas do fundo nacio-
nal de segurança pública, a 
redução do Imposto sobre 
Produtos Industrializados 
(IPI), de equipamentos de 
segurança e a determinação, 
nos contratos de concessão, 
para que operadoras de te-
lefonia façam o bloqueio de 
sinal de celular em áreas de 
segurança, como presídios. 
O presidente disse que vai 
avaliar os pedidos “o mais 
rápido possível”.

“A demanda passa 
aqui passa pela isenção de 
IPI para material de segu-

rança, passa pela questão 
de telefonia, passa por 
mais recursos, os fundos, 
e uma proposta que os 
senhores trouxeram, que 
seria a recriação do Minis-
tério da Segurança. (...) Es-
tudaremos essas questões 
e daremos uma resposta 
o mais rápido possível”, 
afirmou Bolsonaro após o 
ouvir o pleito dos secretá-
rios. O presidente estava 
acompanhado dos minis-
tros Luiz Eduardo Ramos 
(Secretaria de Governo), 
Jorge Oliveira (Secretaria 
Geral) e Augusto Heleno 
(Gabinete de Segurança 
Institucional). Participa-
ram também os secretá-
rios de segurança do Dis-
trito Federal, Amazonas, 
Bahia, Goiás, Maranhão, 
Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Pará, Pernambu-
co, Paraná, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, Rondônia, 
Roraima, Santa Catarina e 
Sergipe.

Após a reunião, o se-
cretário de Segurança Pú-
blica da Bahia, Maurício 
Teles Barbosa, reforçou 
a expectativa dos secre-
tários por uma melhor 
interlocução do setor a 
partir da criação de um 
ministério específico. “A 
gente quer ter uma apro-
ximação maior e que os 
assuntos da segurança 
pública sejam discutidos 

de uma maneira um pouco 
mais direta também com 
os secretários”, afirmou. 
Ele também citou a neces-
sidade do Governo Federal 
aumentar sua participação 
na alocação de recursos no 
fundo nacional de segu-
rança pública, a exemplo 
do que ocorre com os fun-
dos nacionais de educação 
e saúde, que somam cen-
tenas de bilhões de reais, 
enquanto o da segurança 
está atualmente em cerca 
de R$ 250 milhões.

“Nós conseguimos, ao 
longo desses últimos anos, 
construir o Sistema Único 
de Segurança Pública e re-
criar o fundo nacional de 
segurança pública, mas ele 
precisa ser condizente com 
as responsabilidades que 
nós temos a serem enfren-
tadas, a exemplo do que 
tem a saúde, um fundo de 
R$ 100 bilhões, a educação, 
um fundo de R$ 20 bilhões, 
e a segurança pública hoje 
dispõe, para o fundo nacio-
nal, de R$ 250 milhões a 
ser distribuído entre os 27 
estados. (...) O que a gente 
reivindica também é uma 
maior participação nesses 
assuntos, maior participa-
ção financeira no custeio 
da segurança pública para 
que a gente possa fazer 
frente a essa responsabili-
dade que nos é delegada”, 
disse Barbosa.

Rafael Vilela
Da Agência Brasil

Investidores sinalizam apoio 
ao Brasil no Fórum de Davos

 As rodadas para apre-
sentação do Brasil realiza-
das pela equipe econômica 
durante o Fórum Econômico 
Mundial, em Davos, recebe-
ram expressiva adesão de in-
vestidores estrangeiros neste 
ano. Mais de 50 executivos de 
empresas confirmaram pre-
sença nas apresentações para 
um balanço do primeiro ano 
do governo de Jair Bolsonaro.

O presidente do Bra-
desco, Octavio Lazari, que já 
realizou 12 dos mais de 25 
encontros agendados pelo 
banco durante o evento na 
Suíça, nota uma retomada da 
confiança no país.

“O sentimento que a gen-
te percebe dos investidores 
é de um pouco mais de con-
fiança no Brasil. O que preci-
sa é que as reformas andem 
rápido”, disse.

O banqueiro André Es-
teves, sócio do BTG Pactual, 
que também foi a Davos, diz 
que após 33 encontros ao 
longo de três dias, em parale-
lo ao fórum, identificou uma 
melhora na imagem do Brasil 
entre estrangeiros.

“A sensação em Davos é 
que o Brasil voltou a estar na 
moda”, disse Esteves.

Ele destacou, porém, que 
o país precisa ficar alerta ao 
meio ambiente, que dá tom 
às discussões em Davos. “Es-
tamos gerindo a economia 
tão bem, não podemos derra-
par nessa parte”, afirmou.

A sala reservada no 
fórum à apresentação do 
Brasil, dentro do chamado 
Country Strategy Dialogue, 
lotou. Chamou a atenção que 
praticamente metade dos 60 
participantes eram os presi-
dentes de grandes empresas 
globais que precisam enten-
der para onde o Brasil está 
indo antes de definir o tama-
nho da presença no país nos 
próximos anos.

Segundo relatos - o even-
to é fechado para a impren-
sa-, o ministro Paulo Guedes 
fez uma apresentação de 40 
minutos com um balanço so-
bre o primeiro ano de gover-
no, destacando, em especial, 
a conclusão da reforma da 
Previdência.

As perguntas indicaram 
que os investidores têm duas 
preocupações em relação 
ao Brasil: se governo e Con-
gresso vão mesmo dar conti-
nuidade ao programa de re-
forma, concluindo neste ano 
especialmente as reformas 
tributária e administrativa, e 
se o Palácio do Planalto está 
atento a questões ambien-
tais que, se não forem devi-
damente atendidas, podem 
gerar sansões externas -em 
especial de países europeus. 
O governo tenta passar a 
mensagem de que sim, está 
atento à questão ambiental.

Guedes aproveitou parte 
do evento para afirmar aos 
presentes que o governo está 
atento à Amazônia, que vem 
tomando medidas para pre-
servar a floresta e que nin-
guém quer que a região quei-

me -assim como, nas palavras 
do ministro relatadas pelos 
presentes, ninguém quer que 
a Austrália queime.

A mesma mensagem 
ecoaria pouco depois em 
conversa do secretário espe-
cial Carlos da Costa (Produ-
tividade, Emprego e Compe-
titividade) com jornalistas 
estrangeiros: “O mundo pre-
cisa saber que o governo 
brasileiro se preocupa com a 
Amazônia”, insistiu.

Autoridades de organis-
mos multilaterais ouvidas 
pela reportagem também 
confirmaram que o momento 
é de retomada de confiança 
com o Brasil, e que o ânimo da 
plateia estrangeira é melhor 
que no ano passado, quando 
Jair Bolsonaro estreou na re-
união anual do Fórum Eco-
nômico Mundial. Para uma 
delas, há expectativa por mais 
reformas no país, mas o inte-
resse externo volta a crescer.

Presidente do BID (Ban-
co Interamericano de De-
senvolvimento), Luis Alber-
to Moreno saiu do encontro 
animado, conversando com 
Guedes. “A apresentação foi 
muito boa, e o Brasil parece 
estar no caminho”, disse.

Na lista do evento do 
ministro da Economia com 
empresários está Hu Hou-
kun, que comanda a chinesa 
Huawei, importante presta-
dora de serviços para em-
presas de telefonia no Brasil 
e grande interessada em am-
pliar presença local a partir 
da realização do leilão da 
tecnologia 5G.

Alexa Solomão e
Luciana Coelho
Da Folhapress
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Medida da companhia aérea estatal da Coreia do Norte Air Koryo se deve ao surto de pneumonia que atinge a China

A companhia aérea 
estatal da Coreia do Norte 
Air Koryo passou a proibir 
chineses e estrangeiros de 
outras nacionalidades em 
voos partindo de Pequim 
para Pyongyang.

Dirigentes da Air Koryo 
disseram a NHK que a me-
dida se deu após o surto de 
pneumonia, possivelmente 
vinculado à nova variante 
de coronavírus na China.

A empresa, com sede 
em Pequim, também dei-
xou de aceitar turistas es-
trangeiros para a Coreia do 
Norte nessa quarta-feira. A 
emissora estatal Televisão 
Central Coreana anunciou 
ontem o surto em seu noti-
ciário noturno.

Segundo a reporta-
gem, uma autoridade do 
Ministério da Saúde afir-
mou que o governo está 
fazendo grandes esforços 

Da Agência Brasil 

Empresa proíbe estrangeiros
em voos devido a coronavírus

Ecofeminismo, 
mulheres e teologia

Na última terça-feira reencontrei amigas queridas. 
Depois de longos anos. Todas antes espalhadas por tantos 
cantos, diante de tantas jornadas, unidas por uma Espiral 
Sagrada. Ainda não sei ao certo expressar a profunda ale-
gria, as emoções, a memória, a saudade, o afago, o milagre, 
o afeto e tudo que o momento de estar juntas representou 
de tão intenso para nós. Toda e qualquer palavra parece 
não dar conta de significar este instante. Depois que tudo 
terminou fiquei com a emoção do encontro me povoando, 
e fiquei pensando em nossos primeiros encontros.

Nos conhecemos há 26 anos, em João Pessoa, estu-
dantes de teologia em diferentes instituições, e fazendo 
universidade. Frequentávamos igrejas cristãs e partici-
pávamos de grupos de base seja no protestantismo ou no 
catolicismo. Adotamos uma postura ecumênica, e pelo fe-
minismo que nos mobilizava fomos nos encontrando para 
refletir sobre a face feminina do Sagrado, sobre a relação 
das igrejas com as mulheres. Eu só posso afirmar, como 
tenho pouco espaço, que foi muito rebuliço. Eu não tinha 
noção de como fomos corajosas e vanguardistas, numa ci-
dade provinciana, num universo tomado pelo crescimen-
to do neopentecostalismo e movimento carismático.

Nesse período a gente estudou tanto, e nem achava 
que a gente tava preparada, era tanto livro, texto sobre 
filosofia, teologia, feminismo, psicologia, mitologia, litera-
tura. Eram sábados, domingos, por vezes feriado, ou numa 
sala no Mosteiro de São Bento ou numa casa que nos aco-
lhia, juntas, cada uma trazendo uma refeição para parti-
lhar. E vinham junto às reflexões, tensões, descobertas, 
dúvidas, angústias e alívio por tantas rupturas necessá-
rias. Assim fomos amadurecendo um entendimento sobre 
ecofeminismo, junto com Agostinha Vieira de Melo, Ivone 
Gebara, Mary Judy Ress, o Coletivo Con-spirando, as edito-
ras da Revista Mandrágora, as publicações de Uta Ranke-
-Heinemann, Rosemary Radford Reuthe, Elza Tamez, e 
toda literatura que nos ajudava a compreender as esco-
lhas das mais relevantes que fizemos naquele momento, e 
que seriam fundamentais para a vida toda. 

Como toda vanguarda, a ruptura era grande, nem 
sempre confortável, porque tinha momento que era tanto 
choro, que seguia acompanhado também de afeto, acon-
chego, respeito. Éramos jovens, repletas de personalida-
de, muita opinião e uma curva hormonal crescente. Ser 
mulher ecofeminista ainda num contexto religioso era 
“pau na moleira”. Assim a gente foi seguindo problemati-
zando nosso ponto de vista sobre as religiões como luga-
res de dominação das mulheres, e a experiência de pensar 
os múltiplos sentidos e lugares do Sagrado, a relação entre 
mulheres-natureza. 

Na “teologia em ritmo de mulher” a gente ia tecen-
do nossa própria história de vida, nossa linha do tempo 
na relação ainda com a cidade. Assim realizamos tantas 
celebrações em praça pública buscando a poética da es-
piritualidade aliada ao compromisso com o social. Quan-
tas vezes em frente ao adro da Igreja de São Francisco, 
espaço de fora das igrejas, lugar de autonomia, de dizer 
não às violências de gênero praticadas pelas instituições 
religiosas ao longo da história e afirmar que nossas histó-
rias e corpos nos pertencem. Imagina combater o uso de 
transgênicos no início da década de 1990, quando muitos 
sequer alcançavam o entendimento dos riscos para saúde 
e meio ambiente. Evocar a relevância das águas quando 
nem se falava em mudança climática. Na última terça-feira 
fiquei pensando novamente sobre tudo isso que vivemos, 
e quanto orgulho de tudo, de todo afeto construído, tanto 
amor e honestidade. Não por acaso quando a gente se en-
contra a gente ri e chora, se arrepia, se abraça, faz a ceia do 
nosso jeito particular. E a gente canta, canta muito…

Nesse reencontro uma de nós ofertou a música Al-
guém Cantando, do Caetano Veloso, e abraçadas cantamos 
juntas: “alguém cantando longe daqui, alguém cantando 
longe, longe. Alguém cantando muito, alguém cantando 
bem, alguém cantando é bom de se ouvir. Alguém cantan-
do alguma canção, a voz de alguém nessa imensidão. A voz 
de alguém cantando, a voz de um certo alguém, que can-
ta como que pra ninguém. A voz de alguém quando vem 
do coração, de quem mantém toda a pureza. Da natureza. 
Onde não há pecado nem perdão… 

Gratidão à Anadilza Maria Paiva, Malú Oliveira, Eli-
naide Carvalho, Graça Beserra, Rosemary Marinho, Rose-
lei Bertoldo, e as mulheres tão especiais que naquele mo-
mento nos iluminaram.

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Carlos Vieira

Foto: Agência Brasil

Milhares de chineses começam a viajar por ocasião das férias do Ano Novo Lunar e preocupam outros países

para informar seus cida-
dãos sobre o novo vírus e 
prevenir a disseminação 
das infecções.

 China e países próxi-

mos estão adotando me-
didas para conter a nova 
pneumonia que atinge o 
país, oriunda da região 
central, no momento em 

que milhões de chineses 
começam a viajar, por oca-
sião das férias do Ano Novo 
Lunar, ameaçando esten-
der a doença.

Número de mortos pela doença sobe para 17
Aumentou para 17 o nú-

mero de mortes decorrentes 
da infeção pelo novo tipo de 
coronavírus detetado na China, 
confirmaram nessa quarta-feira 
(22) as autoridades do país. O 
número de pessoas infectadas 
subiu para mais de 550. No 
mesmo dia, a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) reúne-se 
para decidir se deve declarar 
uma “emergência de saúde pú-
blica de interesse internacional”.

O balanço da progressão 
do coronovírus foi divulgado 
pelas autoridades de Wuhan, no 
centro da China, cidade onde o 
surto começou no mês passado.

A Comissão Nacional de 
Saúde chinesa havia alertado 

hoje que o novo tipo de corona-
vírus poderia “sofrer mutações 
e espalhar-se mais facilmente”.

O fato é que a maioria dos 
infectados é da província de Hu-
bei, cuja capital é Wuhan - um 
importante centro de transporte 
doméstico e internacional, e as 
autoridades apelam para que 
as populações que não viajas-
sem para esta cidade chinesa, 
por suspeitar ser o ponto origi-
nário do vírus.

“Basicamente, não vão para 
Wuhan. E aqueles que estão em 
Wuhan, por favor, não saiam da 
cidade”, afirmou Li Bin, vice-
-diretor da Comissão Nacional 
de Saúde da China.

A população residente tam-

bém foi alertada para evitar 
multidões e encontros em es-
paços públicos.

OMS avalia hipótese de 
“emergência de saúde pública 
internacional”.

As autoridades chinesas 
confirmaram que a situação no 
país está na fase “mais crítica” 
da prevenção e controle.

O Comité de Emergência 
da Organização Mundial de 
Saúde se reúne em Genebra, na 
Suíça, com vista para avaliar a 
situação e a possibilidade de se 
declarar emergência de saúde 
pública internacional, assim 
como para determinar que re-
comendações para controlar o 
coronavírus.

Meio ambiente

Japão venderá sacolas de compras 
que não causam poluição nos mares

Uma empresa com sede 
no oeste do Japão desenvol-
veu sacolas de compras que 
não poluem os oceanos.

A Fukusuke Kogyo, da 
província de Ehime, junta-
mente com pesquisadores 
da Universidade de Gunma, 
desenvolveram sacolas fei-

tas de resinas de cana-de
-açúcar e milho.

Se as sacolas chegarem 
ao oceano, bactérias mari-
nhas podem decompor mais 
de 90% de seu material em 
180 dias.

China
No início desta semana, 

o governo chinês anunciou 

nova medida para combater 
a poluição. O país quer que 
as maiores cidades fiquem 
sem sacos de plástico des-
cartável até o fim deste ano.

Os sacos de plástico vão 
ser proibidos nas principais 
cidades chinesas até o fim de 
2020 e, até 2022, a medida 
vai se estender a todas as 
cidades e vilas.

A China é o maior fabri-
cante de plástico do mundo, 
produzindo cerca de 29% 
dos produtos de plástico.

A Indonésia também 
implementou medida em 
que proíbe o uso de sacos 
plásticos descartáveis em 
lojas, supermercados e mer-
cados tradicionais até junho 
de 2020.

Da Agência Brasil

Tailândia fechou mais de 437 
escolas devido a poluição do ar

As autoridades tailande-
sas determinaram ontem o 
fechamento  de 400 escolas 
na região metropolitana de 
Bangcoc, devido ao nível insa-

lubre de poluição que a cidade 
registra há dias.

A capital tailandesa está 
coberta por uma densa névoa 
tóxica há vários dias, com níveis 
de poluição que ultrapassam 
150 pontos no índice de qua-

lidade do ar (ICA) em alguns 
bairros, segundo a Air Visual, 
empresa que mede a poluição 
do ar em todo o mundo.

Ao todo foram suspensas 
as atividades em 437 estabe-
lecimentos escolares, informa-

ram as autoridades.
Além do fechamento das 

escolas, o governo impôs res-
trições no acesso de veículos às 
áreas centrais da capital, disse 
o governador da cidade, Aswin 
Kwanmuang.

Da Agência Brasil

Raquew Azevêdo
Sandra 

criticadasmidias@gmail.com
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Em Davos, ministro tratou com o chanceler britânico de proposta para evitar bitributação entre Brasil e Inglaterra 

Paulo Guedes negocia acordos 
comerciais com o Reino Unido

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Carlos Vieira

Alexa Salomão e
Luciana Coelho
Da Folhapress

O ministro Paulo Guedes 
(Economia) se reuniu ontem 
com o chanceler do Erário do 
Reino Unido, Sajid Javid, pos-
to correlato ao de ministro 
da área econômica. O pon-
to central do encontro foi a 
negociação do acordo para 
evitar bitributação entre os 
dois países.

“Taxa sobre serviços téc-
nicos e preços de transferên-
cia são dois últimos obstácu-
los a serem removidos”, disse 
Guedes à reportagem.

Negociação com repre-
sentantes de governos faz 
parte da agenda da equipe 
econômica durante o Fórum 
Econômico Mundial, em Da-
vos, que ocorre até sexta-
-feira (24). Nessa terça-feira 
(21), Guedes também se reu-
niu com representantes da 
EFTA, associados de livre co-
mércio que reúne Finlândia, 
Noruega, Suíça e Liechtens-
tein, para alinhar pontos do 
acordo comercial.

“Queremos acordo com 
Coreia do Sul, Japão e Canadá. 

Tudo gradual, para dar tempo 
de conseguirmos juros baixos, 
desregulamentação, simplifi-
cação e redução de impostos. 
Tudo gradual, para assegurar 
competitividade da indústria 
brasileira”, disse o ministro.

Também está em discus-
são a adesão do Brasil ao GPA 
(Government Procurement 
Agreement) da OMC (Orga-
nização Mundial do Comércio) 
que, pelos cálculos da equipe 
econômica, abre mercado de 
US$ 1,7 trilhões (R$ 7,1 tri-
lhões) para empresas brasi-
leiras e impede a corrupção 
em compras do governo.

A adesão ao GPA é consi-
derado passo importante para 
a ambição do governo Jair Bol-
sonaro de colocar o Brasil na 
OCDE (Organização para Co-
operação e Desenvolvimento 
Econômico).

“Temos trabalhado em 
busca de melhores práticas, 
mais transparência, combate 
à corrupção, abertura da Eco-
nomia”, disse Guedes.

Nessa terça, Guedes tam-
bém teve um breve encontro 
com o secretário de Comércio 
dos Estados Unidos, Wilbur 
Ross, integrante da comitiva 

de Donald Trump em Davos. 
Neste caso a conversa foi 
mais informal.

“Estive com Wilbur Ross 
para agradecer ajuda. Trump 
ameaçou tarifas no aço acu-
sando Brasil desvalorizar 
moeda artificialmente. Pedi 
ajuda na ocasião a ele, que 
eu o conhecia antes mesmo 
de irmos para os governos. 
Ele nos ajudou muito com 
Trump”, disse Guedes.

‘DEMOCRACIA ESTÁVEL’
No Fórum Econômico 

Mundial de Davos, Guedes 
quer mostrar que o Brasil, 
além de ser um país em recu-
peração econômica, tem uma 
democracia estável. Portanto, 
oferece um ambiente comple-
to de boas oportunidades a 
investidores do mundo todo.

“Ecos provocados pelos 
próprios brasileiros que se 
opõem ao governo deram 
uma ideia errônea aos in-
vestidores sobre o que tem 
acontecido. Eu vou apresentar 
os números [em reuniões a in-
vestidores]”, diz ele. “O Brasil 
tem uma democracia estável, 
pujante e que funciona, e os 
investidores precisam ter cla-

reza disso”, disse o ministro à 
reportagem.

Na avaliação de Guedes, 
um dos indicativos de que as 
instituições “estão saudáveis” 
no país foi a reação do governo 
aos protestos contra o vídeo 
do ex-secretário especial da 
Cultura, Roberto Alvim. Em 

pronunciamento na sexta-feira 
(17), Alvim copiou Joseph Go-
ebbels, ministro da propagan-
da durante o governo Nazista 
de Hitler, e provocou onda de 
protestos que o presidente Jair 
Bolsonaro a demiti-lo.

“A mais recente demons-
tração de que nossa democra-

cia está fortalecida foi a rápida 
decisão do presidente Bolso-
naro de demitir o secretário”, 
diz Guedes, que soube do ví-
deo e sua repercussão quan-
do estava nos Estados Unidos 
para apresentar uma palestra 
na Mont Pelegrín Society, na 
Universidade de Stanford.

Ministro da Economia, Paulo Guedes, representa o governo brasileiro no Fórum Econômico Mundial, em Davos

Foto: Pedro Ladeira/Folhapress
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Os mais pobres
Um brasileiro nascido no patamar mais baixo de renda 
levaria nove gerações para atingir a renda média do país. A 
informação é do Fórum Econômico Mundial.   Página 19
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Prazo para atender proposta é de 24 horas e o descumprimento pode implicar na adoção de providências judiciais

O Ministério Público Fe-
deral enviou na tarde de on-
tem recomendação ao gover-
no Bolsonaro para que sejam 
suspensas as inscrições do 
Sisu (Sistema de Seleção Uni-
ficada), que foram abertas na 
terça-feira (21).

O pedido é para que o 
adiamento, e consequente 
mudança de todo crono-
grama, ocorra até que o 
governo realize nova con-
ferência dos gabaritos de 
todos os candidatos. O MPF 
quer garantir a idoneidade 
do exame, de acordo com o 
órgão. 

O documento foi enca-
minhado ao ministro da Edu-
cação, Abraham Weintraub, 
ao secretário de Educação 
Superior do MEC, Arnaldo 
Lima, e ao Inep (Instituto Na-
cional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais), que orga-
niza o Enem.

Após comemorar o que 
seria a melhor edição da 
história do Enem, o governo 
Bolsonaro informou sábado 
(18) que participantes rece-
beram notas erradas. 

Resposta formal
O prazo para o acata-

mento da recomendação é de 
24 horas. O descumprimento 
pode implicar a adoção de 
providências administrati-
vas e judiciais cabíveis, se-
gundo a procuradoria.

A recomendação tam-
bém estabelece que, após a 
nova publicação do resultado, 
todos os candidatos sejam 
oficialmente comunicados 
da abertura de prazo para 
solicitação de verificação de 
eventuais inconsistências. O 
Inep deve ainda apresentar 
resposta formal, em prazo ra-
zoável, a todos os pedidos de 
correção, com retificação da 
nota final, se for o caso.

Paulo Saldaña 
Folhapress

MPF recomenda que governo 
suspenda inscrições do Sisu

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Nara Valusca

“Processo exige transparência”
O documento é assinado conjun-

tamente pela Procuradoria Regional 
dos Direitos do Cidadão em Minas 
Gerais e Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão, além do Grupo 
de Trabalho da PFDC sobre Educação 
em Direitos Humanos. 

Além de destacar a gravidade e 
amplitude dos erros, o texto ressalta 
que ainda não foram publicizadas 
informações suficientes sobre a causa 
dessas falhas. Dessa forma, argumen-
ta o MPF, não se poderia afirmar com 
segurança que todos os equívocos 
foram corrigidos. 

“Processos seletivos públicos exi-
gem a mais ampla e irrestrita trans-
parência e publicidade, bem como 
mecanismos fidedignos de correção das 
provas, já que destes dependem a legi-
timidade, solidez, eficácia e credibilida-
de do sistema”, cita a recomendação.

A medida se dá no âmbito de 
procedimento autuado pelo MPF em 
Minas Gerais a partir de manifestação 
de candidata que alegou discrepâncias 

entre sua quantidade de acertos no 
Enem e a nota oficial. 

Eventuais inconsistências na nota 
podem prejudicar milhares de estu-
dantes, diz o documento, “visto que 
eventuais pontuações a menor ine-
xoravelmente repercutem na nota de 
corte e na classificação parcial e, por 
conseguinte, no planejamento dos 
candidatos”. 

O MPF ainda questiona o prazo 
para verificação de irregularidades por 
parte dos alunos. O Inep forneceu um 
email para reclamações no sábado 
e, no domingo (19), informou que 
só receberia queixas até as 10h de 
segunda-feira (20).

Ainda de acordo com o texto, não 
houve envio de email aos candidatos, 
nem tampouco comunicação no apli-
cativo oficial do Enem 2019. 

Os órgãos do MPF destacam, 
ainda, que as comunicações sobre 
os problemas ocorreram pelas redes 
sociais, o que pode ter deixado de fora 
pessoas sem acesso à internet.

Inscritos já são 993 mil
O ministro da Educação, Abraham Weintraub, in-

formou ontem que 993.311 estudantes se inscreveram 
no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) no primeiro dia 
de registros. Como cada estudante pode se inscrever 
em até dois cursos, até o momento já foram registradas 
1.870.751 inscrições.

“O número é mais do que o dobro do ano anterior, 
quando fechamos em 492 mil inscritos”, disse o ministro 
em rede social. O período para inscrições fica aberto 
até as 23h59 de domingo (26).

O Sisu é a principal maneira de acessar o ensino 
superior público com a nota do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), divulgada na semana passada. 
Para participar da seleção, é obrigatório não ter ze-
rado a redação na edição de 2019 do exame. Neste 
semestre, são 237.128 vagas em 128 instituições de 
ensino superior públicas de todo o país. A inscrição 
é gratuita e deve ser feita na página do participante 
na internet.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), no mo-
mento da inscrição o candidato deve escolher até duas 
opções de cursos ofertados pelas instituições partici-
pantes, e o sistema seleciona os mais bem classificados 
em cada curso, de acordo com as notas no Enem e 
eventuais ponderações, como pesos atribuídos às notas 
ou bônus. Caso o desempenho do candidato permita o 
ingresso nos dois cursos, prevalecerá a primeira opção, 
com apenas uma chamada para matrícula.

Inicialmente, a data final de inscrições seria nesta 
sexta-feira (24), mas em decorrência das inconsistên-
cias na correção das provas do Enem, o Ministério da 
Educação decidiu dar mais tempo para os estudantes, 
para evitar prejuízos.

Os resultados das inscrições serão divulgados no 
dia 28 de janeiro. A partir do resultado, a matrícula 
ou o registro acadêmico nas instituições participantes 
devem ser feitos até o dia 4 de fevereiro. O lançamento 
da ocupação nas vagas pelas instituições participantes 
será até 7 de fevereiro, e a manifestação de interesse 
para constar na lista de espera é até as 23h59 de 4 
de fevereiro.

O que é o Sisu
O Sisu é uma das formas de ingresso à educação 

superior com a nota do Enem. Trata-se do sistema infor-
matizado do MEC por meio do qual instituições públicas 
de ensino superior oferecem vagas a participantes do 
exame. Quem não conseguir uma vaga pelo Sisu, pode 
tentar pelos vestibulares tradicionais.

Procuradores querem que o MEC suspenda as inscrições no Sisu até que falhas no Enem sejam esclarecidas

Leia mais na página 18

Foto: Fotoarena/Folhapress

Belchior completaria 74 anos de idade 
neste 2019.  Era avesso a comemorações 
de aniversário, a não ser quando não 
conseguisse escapar, para não ser mal 
visto. Mas, realmente foram poucos os 
aniversários comemorados por ele com 
seu “coração selvagem”.
      Escrevi um texto sobre ele, publicado 
em plaquete da Academia Paraibana de 
Letras, e considero de bom alvitre destacar 
aqui alguns trechos dele. Vamos lá.
       

nnnnnnnnnnnnn

       “Belchior, embora sem exageros, 
acreditava no destino. Quando saiu de 
Sobral, no Ceará, viveu um período em 
que foi seminarista e chegou a cursar a 
Faculdade de Medicina. Terminou em 
São Paulo, pois pressentia que sua canção 
“Apenas um rapaz latino-americano” faria 
um êxito enorme e que seu primeiro ou 
segundo disco (este, “Alucinação”, 
venderia muito em todo o País). 
Pressentiu o exílio, ninguém sabe se 
também a morte, por um aneurisma 
na aorta, na cidade gaúcha de Santa 
Cruz do Sul, na noite de um sábado 
para o domingo, ouvindo música 

“Até mais ver”: uma premonição de 2017?
clássica (segundo a então com-
panheira, Edna Prometheu).
       “(...) Belchior tinha um timbre 
de voz inusitado, que o transfor-
mou num dos melhores intérpretes 
brasileiros. Não vamos confundir, 
na plateia, intérpretes com cantores 
vocalistas. Este não seria o caso do 
querido cearense.
       “Ele teve um êxito até espetacular 
com seu segundo disco, ‘Alucinação’, 
produzido no final de 1976, tendo 
canções como ‘Velha roupa colorida’ 
e ‘Como nossos pais’, regravadas com 
muito amor por Elis Regina. O LP 
teve 30 mil cópias vendidas em apenas 
um mês, muito para um ano como 
76. Outros sucessos foram ‘Paralelas” 
lançada por Vanusa, e ‘Galos, noites e 
quintais’, que poderá ser regravada por 
Gustavo Magno em seu terceiro disco.
       “(...) Em 1979, Belchior sur-
preendeu o chamado público ‘pop’ 
ao compor e gravar ‘Comentário 
a respeito de John’ (no caso, John 
Lennon). Belchior às vezes parecia 
colocar em suas canções verdadeiros 
lances clássicos, sinfônicos, como na 
composição a respeito dos Beatles, 

verdadeira obra-prima da MPB. A 
letra, que tem 40 anos, continua 
atual, embora os dois, John Len-
non e Belchior, já tenham partido 
para os tais campos verdejantes. 
O poeta revelou-se um amante da 
paz libertária de Lennon e Yoko, 
em frases quase sussurradas.
       “(...) A trajetória de Belchior 
não confirmou que tivesse havi-
do vida combinada com destino. 
Cheguei até a pensar que houve um 
lento e gradual suicídio de Belchior; 
mas como a isso fosse induzido. Se 
Belchior optou por abandonar sua 
produção musical, ele teve o direito 
disso, contanto que fosse para sua 
felicidade. Entretanto, suas últimas 
imagens (das quais tenho algumas) 
são de um homem enfraquecido.
       “Discordo de alguns colunistas 
que escrevem sobre música. Ao con-
trário deles, afirmo que Belchior não 
era somente um excelente letrista. 
Era um grande melodista, oferecen-
do alternâncias harmônicas, que 
não são para qualquer um, como 
em ‘Divina comédia humana’, 
‘Tudo outra vez’ e ‘Até mais ver’. 
Nele, ‘Até mais ver’ aparece como 
uma premonição do que acontece-
ria no dia 30 de abril de 2017, esse 
abril despedaçado”.
     

Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com
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Enxurrada de reclamações tem chegado ao Ministério Público Federal. UNE e Ubes também devem recorrer

A ameaça de uma onda 
de ações judiciais com ques-
tionamentos ao Enem 2019 
preocupa a alta cúpula do 
MEC (Ministério da Educa-
ção). O motivo é a insatisfa-
ção de estudantes com a cor-
reção das provas.

O governo Jair Bolsona-
ro até correu para dar res-
postas aos erros encontra-
dos nas notas na avaliação 
deste ano. O problema, diz a 
gestão, está solucionado.

Procuradorias federais, 
porém, têm recebido uma 
enxurrada de representações 
de participantes. Eles contes-
tam a solução dada pelo go-
verno e pelo Inep (Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais).

Essa movimentação dos 
estudantes coloca o ministé-
rio comandado por Abraham 
Weintraub e o órgão respon-
sável pela aplicação do Enem 
em alerta.

Dezenas de estudantes 
de ao menos cinco estados 
acionaram o MPF (Minis-
tério Público Federal) em 
busca de medidas em rela-
ção a supostos problemas 
com suas notas do Enem 
2019.

O governo diz que os 
erros atingiram 5.974 parti-
cipantes. Contudo, 172 mil 
queixas foram encaminhadas 
ao MEC. 

A gestão Bolsonaro 
manteve a abertura do Sisu 
(Sistema de Seleção Unifica-
do) para a terça-feira (21).

Há, no entanto, grande 
preocupação com liminares 
que possam interromper o 
processo por causa de ques-
tionamentos.

O sistema oferece 237 
mil vagas em 128 institui-
ções de ensino superior de 
todo o país. A seleção é feita 
com base na nota do Enem. 

Em Minas Gerais, o MPF 
havia recebido 80 represen-
tações. Os casos foram con-
tabilizados até segunda-fei-
ra (20).

Ao MPF em São Paulo 
foram apresentadas 13 quei-
xas. Desse total, 12 foram le-
vadas ao órgão nessa terça. 

As Procuradorias do 
Rio Grande do Sul e Espíri-
to Santo também analisam 
reclamações de alunos para 
definir se abrem procedi-
mentos.

O MPF no Ceará já ins-
taurou um procedimento 
nessa terça para apurar in-
formações sobre erros. O 
caso ainda será distribuído 
para um procurador e foi 
provocado pela denúncia de 
uma estudante.

Ana Leticia da Silva Al-
ves, 21, ingressou com a re-
presentação no sábado (18) 
após a confirmação do gover-
no sobre as notas erradas. “O 
Inep tem de esclarecer mui-
ta coisa mesmo, e só o MPF 
para conseguir isso”, diz ela. 

A estudante tenta uma 
vaga em jornalismo na UFC 
(Universidade Federal do 
Ceará). Ela diz que sua nota 
na prova de Linguagens ficou 
muito baixa apesar da quan-
tidade de acertos.

Paulo Saldaña 
Da Folhapress 

MEC teme onda de processos 
por causa de falhas no Enem

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Nara Valusca

Pedido de auditoria
Segundo membros do MPF, há a possibili-

dade de os casos serem reunidos em uma única 
procuradoria.

Contra a judicialização do Enem, o Inep 
organizou uma força-tarefa para lidar com 
eventuais processos.

Em nota, o Inep afirmou que não foi no-
tificado oficialmente sobre nenhum caso. “A 
autarquia já está preparada para manifestação 
em qualquer ação judicial que, por ventura, 
venha a existir”, afirmou o órgão.

A UNE (União Nacional dos Estudantes) 
e a Ubes (União Brasileira dos Estudantes 
Secundaristas) anunciaram que também vão 
acionar o MPF. 

Segundo o presidente da Ubes, Pedro Gor-
ki, as entidades vão ingressar com três pedidos. 

As representações vão exigir indenização 
por danos morais aos estudantes afetados, 
auditoria nas investigações envolvendo os erros 
nas provas e apuração sobre possível respon-
sabilização de Weintraub e do presidente do 
Inep, Alexandre Lopes.

“A gente acredita que há prejuízo irrepa-
rável com erros que não deveriam ter aconte-
cido”, diz Gorki. “Existe uma responsabilidade 
com relação aos erros, seja pela negligência, 
pelas trocas no comando do Inep, e precisamos 
investigar isso seriamente”, afirma.

A DPU (Defensoria Pública da União) no 
Distrito Federal informou que a defensora 
regional de direitos humanos, Larissa Pereira, 
encaminharia ofício para colher com o Inep 
informações sobre as provas que apresentaram 
erros, quais erros e em quais locais.

“A partir do recebimento desses esclareci-
mentos”, diz nota do órgão, “a defensora terá 
condições de avaliar o que deve ser feito para 
que não haja prejuízo aos estudantes durante 
as inscrições no Sisu”.

A Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária) aprovou ontem 
mudanças no processo de 
autorização para que pa-
cientes possam importar de 
produtos à base de canabi-
diol, um dos derivados da 
maconha.

Com as mudanças, a 
agência passará a exigir 
apenas a prescrição médica 
para análise de cada pedi-
do, o qual deve ser feito por 
meio do Portal de Serviços 
do Governo Federal.

Entre os documentos 
que deixam de ser exigidos, 
está a apresentação de laudo 
médico com a descrição da 
doença e termo de consen-
timento – o qual passa a ser 
gerado de forma automática. 
Segundo a agência, a dispen-
sa de laudo médico ocorre 
devido à responsabilidade 

do médico na prescrição de 
tratamentos.

O aval para importação 
também passará a valer por 
dois anos. Antes, esse perío-
do era de um ano.

Segundo o diretor-pre-
sidente substituto da agên-
cia, Antônio Barra, as medi-
das visam reduzir o tempo 
de espera de pacientes para 
obter os produtos, em um 
contexto em que crescem os 
pedidos de importação e o 
prazo para análise.

Questionada, a agência 
informa não ter estimativa 
de quanto será essa redução. 
“Mas esperamos que haja 
uma redução muito significa-
tiva. Fica difícil dizer que va-
mos zerar esse prazo. O ideal 
é que haja acompanhamento 
da sociedade”, diz o diretor.

De acordo com Barra, o 
tempo de espera atual é em 
torno de 75 dias, “o que pode 
causar a descontinuidade de 
tratamentos e danos irrepa-

ráveis à saúde das pessoas”, 
afirma. Para comparação, em 
2018, o prazo para análise de 
cada pedido era de 45 dias.

Aval à venda
A aprovação das mu-

danças ocorre um mês após 
a agência aprovar medidas 
que dão aval à venda de pro-
dutos à base de Cannabis 
em farmácias, mas vetar a 
proposta de um cultivo da 
planta por empresas para 
pesquisa e produção de me-
dicamentos.

O veto ocorreu após crí-
ticas do governo de Jair Bol-
sonaro à proposta de cultivo, 
para quem a medida indica-
ria um primeiro passo para 
legalização da Cannabis no 
país.

Ainda não há prazo para 
oferta dos produtos em far-
mácias – a expectativa da 
Anvisa é que os primeiros 
pedidos de registro de pro-
dutos ocorram a partir de 

março, quando a resolução 
entra em vigor. Enquanto 
isso, pacientes ainda preci-
sam recorrer aos pedidos de 
importação.

Desde que a Anvisa pas-
sou a receber esses pedidos, 
em 2015, ao menos 9.540 pa-
cientes já obtiveram aval para 
importar produtos à base 
de canabidiol. As principais 
doenças apontadas nos pe-
didos são epilepsia, autismo, 
dor crônica, doença de Par-
kinson e neoplasia maligna.

A demanda, porém, tem 
sido crescente. Para compa-
ração, em 2015, foram solici-
tadas 902 autorizações. Em 
2018, esse número chegou a 
3.613. Em 2019, dados apon-
tam 6.276 pedidos somente 
até o terceiro trimestre.

Pacientes, porém, recla-
mam do alto custo para obter 
esses produtos, que chega a 
R$ 1.200 por mês, o que leva 
muitos a recorrer ao merca-
do ilegal.

Importação de canabidiol agora 
precisa apenas da receita médica

Produtos à base do canabidiol, um dos 
derivados da maconha, já podem ser 
vendidos em farmácias do país, mas, 
enquanto não chegam às prateleiras, 

precisam ser importados

Foto: Adriano Vizoni/Folhapress

Foto: Eduardo Anizelli/Folhapress

O governo diz que as falhas na correção das provas atingiram cerca de seis mil candidatos, mas o próprio MEC já recebeu mais de 172 mil queixas 

Natália Cancian
Da Folhapress
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Brasileiro de patamar mais baixo de renda levaria nove gerações para atingir renda média, aponta relatório

O Brasil ocupa o 60º lu-
gar entre 82 países em um 
ranking que mede o índice de 
mobilidade social, ou seja, o 
quanto uma pessoa que nasce 
em determinadas condições 
socioeconômicas tem chan-
ces de melhorar essa posição 
ao longo da vida.

A lista integra um rela-
tório divulgado pelo Fórum 
Econômico Mundial nessa 
terça-feira (21). Segundo o do-
cumento, um brasileiro nasci-
do no patamar mais baixo de 
renda levaria nove gerações 
para chegar à renda média do 
país. Na Dinamarca, que lidera 
o ranking, essa ascensão social 
demoraria só duas gerações.

Os dinamarqueses são se-
guidos de Noruega e Finlândia. 
A Costa do Marfim está na úl-
tima colocação. Na América do 
Sul, o Brasil está atrás de Uru-
guai (35º), Chile (47º) e Equa-
dor (57º). Já Colômbia (65º), 
Peru (66º) e Paraguai (69º) 
vêm atrás.

O estudo do fórum apon-
ta a baixa mobilidade social 
como “causa e consequência 
do aumento das desigualda-
des” e diz que ela prejudica 
o crescimento econômico e a 
coesão social.

Para chegar ao índice, o 
relatório analisa dez itens em 
cinco áreas: saúde, educação, 
tecnologia, trabalho e prote-
ção social. O Brasil tem um dos 
piores resultados para o item 
aprendizagem ao longo da 
vida, ocupando a 80ª posição, 
a antepenúltima do ranking. Só 
ganha da Geórgia e do Bangla-
desh.

O relatório aponta ainda 
que o Brasil se destaca negati-
vamente por um alto índice de 
crianças que, aos dez anos, não 

Carlso Madeiro
Uol/Folhapress

Desigualdades criam abismo 
entre ricos e pobres no Brasil

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Nara Valusca

atingiram o nível mínimo de 
educação. Ele recomenda que 
o país reduza a proporção de 
alunos por professor.

O documento também 
sugere que melhorar as opor-
tunidades de aprendizagem 
ao longo da vida pode ajudar 
o país a reduzir os níveis de 
desemprego. Diz também que 
“esforços adicionais poderiam 
ser feitos para diminuir os ní-
veis de desemprego entre os 
trabalhadores com educação 
básica (15,3%) e intermediária 
(14,1%)”.

Segundo o estudo, a fal-
ta de mobilidade social “é um 
grande problema, não apenas 
para o indivíduo, mas também 
para a sociedade e a economia” 
porque “o capital humano é a 
força motriz do crescimento 
econômico”.

“A fraca mobilidade social, 
aliada à desigualdade de opor-

tunidades, sustenta esses atri-
tos, sugerindo que, se o nível 
de mobilidade social fosse au-
mentado, poderia atuar como 
uma alavanca do crescimento 
econômico”, registra o docu-
mento do Fórum Econômico 
Mundial.

O relatório diz que poucos 
países têm, hoje, condições de 
promover mobilidade social e 
diminuir a desigualdade. “Em 
média, nas principais econo-
mias desenvolvidas e em de-
senvolvimento, os 10% mais 
ricos recebem quase 3,5 vezes 
a renda dos 40% mais pobres”, 
aponta.

Se os países do ranking au-
mentassem o índice de mobili-
dade social em dez pontos, diz 
o texto, o PIB (Produto Interno 
Bruto) mundial teria um cres-
cimento adicional de 4,41% até 
2030, além de vastos benefí-
cios sociais.

Capacidade de financiar imóvel entre os pobres cai 25% 

A capacidade de conseguir 
um financiamento imobiliário 
piorou para a metade mais pobre 
da população entre 2017 e 2018 
e, mantida as tendências atuais 
do aumento da desigualdade, a 
situação deve seguir se deterio-
rando.

A análise é dos economistas 
do Observatório Brasileiro de 
Crédito Habitacional Henrique 
Bottura Paiva (pesquisador da 
UNB e da Fipe) e José Pereira 
Gonçalves, também  ex-supe-
rintendente da Associação Bra-
sileira de Entidades de Crédito 
Imobiliário (Abecip).

Em estudo publicado no 
observatório, os pesquisadores 
simularam a capacidade de fi-
nanciamento segundo a renda 
média de cada um dos percen-
tuais de renda a uma taxa de 
juros real de 5% ao ano, num 
prazo 180 meses e seguindo o 
sistema de amortização Price.

Comparando essa capa-
cidade no ano de 2018 (mais 
recente disponível) com o de 
2014, eles observaram que os 

10% mais pobres perderam em 
média 25,7% da sua capacida-
de de financiamento - ou seja, 
se em 2014 eles conseguiam 
financiar R$ 100 mil, em 2018 
esse teto passou para R$ 74 mil.

Considerando os 50% mais 
pobres, a perda foi de 10%. Por 
outro lado, o oposto ocorre en-
tre os mais ricos: o 1% do topo 
viu sua capacidade de finan-
ciamento aumentar em 9,4%. 
A variação é positiva mesmo 
considerando os 5% mais ricos 
(aumento de 2,41%) até os 20% 
mais ricos (aumento de 0,43%).

A distância observada re-
flete em parte o agravamento 
da desigualdade de renda ve-
rificada no país a partir da crise 
econômica de 2014. O mercado 
imobiliário é especialmente 
sensível a esse movimento, uma 
vez que renda é um fator deter-
minante para o acesso a crédito 
imobiliário entre as famílias.

“Não adianta ter tanto 
otimismo com a recuperação 
do mercado imobiliário por-
que esse crescimento não está 
levando todo mundo. É de um 
setor, de um mercado específi-
co, que está deixando a maior 

parte das pessoas para trás”, 
afirma Paiva.

Uma das principais razões 
para essa limitação da recupe-
ração do setor se deve ao fraco 
desempenho do mercado de 
trabalho, na análise dos econo-
mistas. Em um cenário de alto 
desemprego como o atual, a 
renda média das famílias enco-
lhe, o que afeta sua capacidade 
de contratar financiamento.

Trabalho informal
Outro fator que agrava esse 

cenário é que as vagas abertas 
ainda têm se concentrado no 
setor informal, o que dificulta 
a aprovação do crédito pelas 
instituições financeiras, além 
de ser caracterizado por uma 
renda volátil.

“Fica difícil imaginar uma 
significativa expansão do setor 
[imobiliário] quando seu público 
potencial restringe-se a uma fa-
tia tão pequena da população”, 
escrevem os autores.

Na visão de Paiva, caso essa 
tendência se confirme, pode-
mos esperar um aumento do 
déficit habitacional, problema 
que atinge sobretudo a fatia 

mais pobre da população.
Neste ano, por exemplo, 

não houve contratação de no-
vas moradias para a faixa 1 do 
programa Minha Casa, Minha 
Vida, destinada à população 
de baixíssima renda. O go-
verno Bolsonaro tem afirmado 
que deve substituir a contrata-
ção de habitações nessa faixa 
-altamente subsidiada - pela 
distribuição de vouchers, que 
poderão ser utilizados pelas 
famílias para aquisição e/ou 
construção.

Dada a heterogeneidade 
da população, um programa 
nesses moldes pode ser interes-
sante, afirma Paiva, mas isso vai 
depender em larga medida de 
como será regulado.

“O voucher pode acabar 
gerando um aumento de pre-
ços. Imagina que você solta 
vouchers em massa num mer-
cado sem condição de expandir 
a oferta, pensando que a cons-
trução demora e exige capital. 
Outro problema é acabar esti-
mulando um tipo de moradia 
muito precária, porque não 
regula como ela será ofertada”, 
avalia o economista.

Fernanda Lacerda
Folhapress

PosIção Do BrasIl Em caDa 
comPoNENTE Do raNkINg gEral

n Aprendizagem ao longo da vida:     80a

n Instituições inclusivas:      74a

n Oportunidade de trabalho:      69a

n Qualid. e equidade da educação:    65a

n Distribuição justa de salário:      64a

n Saúde:         60a

n Acesso à educação:       57a

n Acesso à tecnologia:       55a

n Condições de trabalho:       39a

n Proteção social:        38a

A Secretaria Espe-
cial de Previdência e Tra-
balho, do Ministério da 
Economia, divulgou on-
tem que reprocessou os 
67.523 pedidos de segu-
ro-desemprego que esta-
vam atrasados por causa 
da modalidade do saque 
imediato do FGTS (Fun-
do de Garantia do Tempo 
de Serviço).

Trabalhadores que 
haviam aderido ao resga-
te de até R$ 500 por con-
ta do Fundo - valor que, 
em alguns casos, pode 
chegar a R$ 998 - relata-
ram que estavam com o 
benefício bloqueado.

“Foram reproces-
sados os pedidos dos 
trabalhadores que não 
estavam conseguindo 
acessar o seguro-desem-
prego por conta da nova 
modalidade de saque do 
FGTS. O pagamento das 
parcelas já está agenda-
do para começar em 28 
de janeiro”, diz a pasta.

As regras para o 
seguro-desemprego es-
tabelecem que a libera-
ção da primeira parcela 
ocorra 30 dias após a 
data do requerimento. 
As demais são pagas com 
intervalo de um mês con-
tado da primeira parcela.

A secretaria diz ain-
da que pedidos que não 
tinham outros impedi-
mentos já foram libera-
dos e que novas solici-
tações não devem ser 
bloqueadas. Caso isso 
ocorra, afirma, haverá 
um novo reprocessa-
mento.

É possível consul-
tar o andamento da so-
licitação do seguro-de-
semprego no site www.
gov.br ou no aplicativo 
da Carteira de Trabalho 
Digital. 

Falha
A Secretaria Espe-

cial de Trabalho e Pre-
vidência diz que a falha 
no seguro-desemprego 
afetou todos os demi-
tidos sem justa causa 
pois, durante o cruza-
mento de dados reali-
zado para a liberação 
do seguro, a movimen-
tação da conta do FGTS 
faz com que o sistema 
barre o pagamento. 

O governo diz que os 
relatos de falhas come-
çaram na segunda quin-
zena de dezembro. 

A secretaria tam-
bém não explicou por-
que o conflito de infor-
mações só começou a 
aparecer quase três me-
ses depois do início das 
liberações de valores. 
“Antes do fim de 2019 
não houve manifestação 
dos trabalhadores”, dis-
se a secretaria, em nota, 
na última semana. 

Pedidos de 
seguro vão 
ser liberados 
pelo governo

Laísa Dall’agnal
Folhapress  

Foto: Bruno Santos/Folhapress

Chances de mobilidade social no Brasil 
são baixas: o país ocupa a 62ª posição num 

ranking com 82 países pesquisados
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Ângelo José de Amorim, Elza Mary 
Von Buldring, Felipe Germoglio, 
Fernando Bronzeado, Francisco 
Buega Gadelha, Geraldo Camilo, 
João Martins de Oliveira, José 
Carneiro de Carvalho Neto, Karla 
Leal Lacerda, Mel Barros, Paulo 
Eduardo Gomes da Silva, Paulo 
Paiva, Pedro Adelson Guedes, 
Políbio Alves, Ricardo Queiroga, 
Saulo Freire de Araújo, Semirames 
Abílio Diniz e Telma Fontes Aguiar.

. A Universidade Federal da Paraíba 
está com inscrições abertas para o 
Mestrado Profissional em Letras, no 
campus de Mamanguape, até do dia 
3 de fevereiro. Maiores informações 
pelo email profufpb@gmail.com
. O McDonald’s apresenta novidades 
no cardápio com o novo sanduíche 
Picanha ClubHouse, com versões com 
um ou dois hambúrgueres e os novos 
McShakes nos sabores Ovomaltine, 
Chocolate, Kopenhagen, Prestígio e 
Morango, com cobertura de chantilly. 
. No Apetito Vino Musicale, 
nesta sexta, música especial com 
o repertório de Pedro Ivo e a 
gastronomia italiana do lugar. 
Reservas pelo telefone 3226 6634.
. De segunda a sábado tem 
prato executivo mantendo a alta 
qualidade da Adega do Alfredo, 
mas com preços diferenciados. No 
Hotel LS, em Manaíra.

Parabéns

Artesanato e moda

Forró

Selo

Palestra em Lisboa

Ronaldo Fraga assina o desfile da próxima 
quarta-feira, 29, às 19h, no Espaço Cultural, 
dentro da programação da 31a edição do Salão 
do Artesanato da Paraíba. Ele lança a coleção 
“Somos todos Paraíba”, resultado do traba-
lho com as nossas  rendeiras do Cariri. Ele fez 
uma oficina com elas em novembro, e toda a 
coleção é inspirada na obra do artista plástico 
Flávio Tavares. O desfile está sendo prepara-
do com muito carinho pelo produtor Haendel 
Melo, e terá a cantora Sandra Belê, filha do Ca-
riri, fazendo a trilha musical. A entrada é um 
quilo de alimento. Jornalistas do Sudeste estão 
vindo cobrir o evento.

Criado no ano passado a segunda edição 
do Festival de Dança Forró Daqui será realizado 
no próximo final de semana, dias 24, 25 e 26, 
no Hotel Tambaú. E basta gostar de forró para 
participar. O evento vai oferecer nada menos que 
16 aulões em grupo, com muitos professores na 
pista, para quem dança e para quem nunca dan-
çou forró. O forró tem muitos estilos e todos eles 
serão ensinados por professores de diversos luga-
res do Nordeste. Veja a programação das aulas 
e se inscreva no endereço www.forrodaqui2020.
eventbrite.com. O lançamento do festival vai ser 
nesta sexta-feira, às 21h, na Vila do Porto, no 
Centro Histórico, com show de Os Fulano.

Boas práticas que resultaram em me-
lhorias efetivas à prestação jurisdicional 
podem ser inscritas até o dia 7 de feverei-
ro para concorrer ao Selo de Desburocra-
tização do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). Serão consideradas boas práticas 
de desburocratização aquelas que con-
tribuem para o aprimoramento e simpli-
ficação de tarefas, procedimentos ou pro-
cessos de trabalho, de modo a promover 
agilidade, otimização de recursos e ganho 
de eficiência à prestação de serviços juris-
dicionais e judiciários ou administrativos. 
O Selo de Desburocratização do CNJ foi 
instituído por portaria assinada pelo pre-
sidente do CNJ e do Supremo Tribunal 
Federal (STF), ministro Dias Toffoli. A sua 
concessão serve de estímulo ao comparti-
lhamento de informações e à dissemina-
ção de boas práticas entre os órgãos do 
Poder Judiciário.

 O advogado e conferencista paraiba-
no Rodrigo Toscano está em Lisboa, a con-
vite das Jornadas Luso-Brasileiras do Cen-
tro de Investigação de Direito Privado e das 
comemorações de aniversário de 5 anos da 
Revista Jurídica Luso Brasileira. Toscano fará 

palestra sobre  “Revisão Contratual e a Lei 
da Liberdade Econômica”. O megaeven-
to que reúne juristas do mundo todo  tem 
como coordenadores Fernando Araújo, da 
Faculdade de Direito de Lisboa, e José Fer-
nando Simão,  da USP. 

Nos dias 17 e 18 de fevereiro, João 
Pessoa recebe um dos maiores ícones 
de moda e elegância do país para o 
público masculino e feminino. Alexan-
dre Taleb estará na capital ministran-
do o curso “Consultoria de Imagem 
Masculina e Corporativo Masculino e 
Feminino”. Ele já apresentou progra-
mas nas emissoras de televisão, entre 
elas SBT e Record, é formado em Ad-
ministração de Empresas. Atualmente 
ele apresenta um quadro sobre luxo 
no programa de Amaury Jr. Alguns fa-
mosos estão na lista de seus clientes,  
entre eles Roberto Justus e o jogador 
Kaká, os dois referências em estilo. O 
evento em João Pessoa é uma promo-
ção da FIPI Brazil. Informações e inscri-
ções para o evento: (83) 9 8843.6300

Regina Amorim e as jornalistas Naná Garcez e Teresa Duarte, no Mag Shopping

Ricardo Castro, Messina Palmeira e Fernando Mello na inauguração do Camarada Camarão

Proprietário do Camarada Camarão, Sylvio Mattos, com a miss Paraíba, Kenya Araújo

Fotos: Rosa Aguiar

Enquanto isso...

Camarada Camarão

aprEndizagEm proFissional

alExandrE talEb

Curtas Já começou a temporada de grandes festas 
carnavalescas dos blocos em Recife e Olinda, 
cidades famosas pela animação e criativida-
de. O tradicional bloco “Enquanto Isso na Sala 
da Justiça” que faz uma das principais prévias 
do Carnaval pernambucano, anunciando sua 
festa que reúne milhares de pessoas fantasia-
das com a temática de super-heróis dos qua-
drinhos, para dia 7 de fevereiro. Vários shows 
vão animar a festa, entre eles Cordel do Fogo 
Encantado, Duda Beat, nada menos que os 
Novos Baianos e o Sambão do Preto Velho. Os 
ingressos já estão sendo vendidos online atra-
vés do site Ingresse.

Convidados e jornalistas participaram da 
inauguração do novo restaurante do Mag Sho-
pping, o Camarada Camarão, numa super es-
trutura assinada pelo famoso arquiteto carioca 
Ricardo Campos, numa área de 800m2, que 
ficou realmente linda, feito com madeira, cobre 
e bambu. O chef é o francês Pierre Schmitd, 
que monta todas as receitas cujo forte é o ca-
marão de mar. A cozinha tem equipamentos de 
ponta que pode ser visitada pelo cliente. O Ca-
marada Camarão tem sete unidades no Nor-
deste e vai abrir mais cinco, ainda este ano. O 
proprietário, Sylvio Mattos (foto) elogiou o Mag 
Shopping e sua posição privilegiada, em fren-
te ao mar. Nas outras cidades onde já existe o  
happy hour do Camarada é famoso e oferece 
preços especiais das 17h até as 20h. 

O Programa de Aprendizagem Profissional que será implantado nas unidades 
de internação do Sistema Socioeducativo ‘Edson Mota’, em João Pessoa, e no Lar do 
Garoto ‘Padre Otávio Santos’, na cidade de Lagoa Seca, terá início em março. Ini-
cialmente, serão beneficiados cerca de 60 internos que cumprem medidas socioe-
ducativas com esta modalidade de ressocialização. A Paraíba será o segundo Estado 
do país a adotar a medida, que funciona, atualmente, apenas no Distrito Federal. A 
coordenadora da Seção de Assistência Psicossocial da Vara da Infância e Juventude 
de Campina Grande, Mickaelli King, disse que o TJPB vai articular os procedimentos 
operacionais necessários para a implementação da aprendizagem profissional.

rosacdaguiar@gmail.com
Por Rosa Aguiar

Editoração: Lênin BrazEdição: Rosa Aguiar

Grupo do Camarada Camarão, Ana Paula Jácome, Cristina Castro, Sylvio Mattos, Fátima 

Barroso e Francois Schimitd
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Botafogo-PB
Depois da boa estreia no  Paraibano - venceu o SP Crystal por 2 a 0 
- o Botafogo muda o chip e já treina visando a estreia na Copa do 
Nordeste, sábado, contra o América, em Natal.  Página 24
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Maior vencedor da competição, o Alvinegro persegue o feito do Paulistano, tetracampeão entre 1916 e 1919

Nesta quinta-feira (23), 
o Timão inicia sua trajetória 
no Paulistão 2020 contra o 
Botafogo-SP, às 21h30, na 
Arena Corinthians. Atual 
tricampeão do torneio, o 
clube do Parque São Jorge 
pode quebrar uma marca 
que perdura por mais de 
100 anos.

Segundo levantamen-
to feito pelo UOL, a última 
equipe a conquistar o Cam-
peonato Paulista por qua-
tro vezes consecutivas foi 
o Club Athletico Paulista-
no – clube social localizado 
no Jardim América, em São 
Paulo, e que já não possui 
mais time de futebol profis-
sional – entre 1916 e 1919. 

O Corinthians – maior 
vencedor do Paulistão, com 
30 títulos – já foi tricam-
peão em quatro oportuni-
dades: 1922, 1923 e 1924; 
1928, 1929 e 1930; 1937, 
1938 e 1939; 2017, 2018 e 
2019. No início da década 
de 1930, o Alvinegro chegou 
perto de conquistar o tetra-
campeonato, ficando com 
o vice no torneio de 1931 
após ser superado pelo São 
Bento por apenas um ponto.

Nesta terça-feira (21), 
o Corinthians se reapresen-
tou no CT Dr. Joaquim Grava 
após a participação na Flo-
rida Cup e deu início à pre-
paração para a estreia no 
Campeonato Paulista.

O trabalho foi, mais uma 
vez, feito em dois períodos. 
Pela manhã, após atividade 
na academia supervisionada 
pelos preparadores físicos 
Michel Huff e Anselmo Sbra-
gia, os atletas foram ao Cam-
po 2 (José Ferreira Neto), 
onde fizeram um aqueci-
mento diferente, também 
conduzido por Huff. Eles pre-
cisavam se juntar em grupos 
de quantidades específicas a 
partir dos comandos do pre-
parador físico.

Site do Corinthians

Corinthians estreia em busca
de igualar recorde no Paulista

Edição: Geraldo Varela Editoração: Luciano Honorato

Grêmio atende aos apelos de Renato

Palmeiras investe em grama sintética

Torcida pede
Ceni de volta

Mbappé ja faz história na Champions League pelo PSG

Em novembro de 2019, após derrota 
dentro de casa por 1 a 0 para o Fla-
mengo no Brasileirão, já depois de ter 
sido massacrado por 5 a 0 pelo Rubro
-Negro na semifinal da Libertadores, o 
técnico Renato Gaúcho fez um ultimato 
à direção gremista: condicionou a sua 
renovação para 2020 a reforços para 
a equipe, ainda que respeitando a 
realidade financeira longe da bonança 
do próprio Fla e do Palmeiras. “A gente 

não vai abrir o cinto demais, como Fla-
mengo, Palmeiras. O que posso garan-
tir é que, se eu ficar, o cinto não vai se 
fechar. Se o cinto fechar, pode contratar 
outro treinador. Nasci para vencer e 
sempre vou fazer meu grupo vencedor. 
Mas para isso preciso ter minhas peças 
também”, disse. E a diretoria trouxe 
Victor Ferraz, lateral; Orejuela, lateral,; 
Vanderlei, goleiro; Lucas Silva, volante; 
e ainda Caio Henrique, outro lateral.

 O investimento para que o Pal-
meiras tenha gramado sintético no 
Allianz Parque e na Academia de 
Futebol será de R$ 10 milhões, de 
acordo com a WTorre, empresa res-
ponsável por administrar o estádio 
alviverde.Desse montante, 70% se-
rão investidos pela própria constru-
tora para a obra na arena, enquan-
to 30% serão destinados pelo clube 
à reforma em um dos campos do 

centro de treinamento. O Palmeiras, 
em nota, não confirmou os valores. 
A primeira parte da implementação 
de grama sintética no Allianz Par-
que está sendo concluída. A etapa 
é composta pela retirada da vege-
tação natural e da areia que dava 
sustentação a ela, além do nivela-
mento do piso e da colocação de 
camadas de brita que farão parte 
do sistema de drenagem.

Rogério Ceni, grande ídolo são
-paulino, completou. ontem, 47 
anos, e a torcida do tricolor pau-
lista prestou muitas homenagens 
ao seu ex-goleiro. Os parabéns, 
muitas vezes, vieram acompa-
nhados de pedidos para que ele 
retorne ao Morumbi, agora como 
treinador do São Paulo. Rogério 
atualmente é treinador do Forta-
leza. A conta oficial o São Paulo 
homenageou o goleiro campeão 
de duas Libertadores e dois Mun-
diais pelo clube. Além dos 37 
jogos em que treinou da equipe 
tricolor em 2017, logo no começo 
de sua  carreira de técnico, Ceni 
tem ainda 1197 partidas com a 
camisa do São Paulo e 129 gols 
marcados, apesar de ser goleiro. 
Não à toa que é o maior ídolo 
do time e o “Mito” do torcedor 
são-paulino.

Kylian Mbappé completou 21 anos em dezembro já com uma Copa do Mundo da FIFA, três títulos da Ligue 1 e mais de 100 gols pro-
fissionais em seu nome, incluindo 19 na Liga dos Campeões da UEFA. Desde que abriu sua conta aos 18 anos em sua primeira partida 
na Europa, na primeira vez nas oitavas-de-final do Mônaco contra o Manchester City, em 21 de fevereiro de 2017, o atacante entrou na 
competição. Ele terminou com seis gols quando o Mônaco chegou às meias-finais da temporada e agora está em dois dígitos pelo Paris 
Saint-Germain na UEFA Champions League. Isso o levou à frente do único francês que conseguiu seu primeiro gol europeu em uma idade 
ainda mais precoce do que Mbappé, Karim Benzema, como o jogador com mais gols na Liga dos Campeões da UEFA antes dos 21 anos. 

Curtas
Foto: Divulgação/PSG

Na sequência, o téc-
nico Tiago Nunes iniciou 
com um trabalho tático de 
sete contra sete em que, 
a equipe que atacava ti-
nha o gol como objetivo, 
enquanto os defensores 
precisavam tomar a bola e 
sair em transição. Depois, 
os jogadores trabalharam 
bola parada e, novamente, 
o grupo que defendia pre-
cisava, além de afastar os 
cruzamentos, sair em con-
tra-ataque.

À tarde, a equipe reali-
zou o primeiro treinamento 
do ano na Arena Corinthians 
sem a presença de público 
e imprensa. Na tarde desta 
quarta (22), Tiago Nunes 
fez o último treino prepara-
tório para a estreia no Pau-
listão. O trabalho, novamen-
te, na Arena, em Itaquera, e 
de portões fechados.

Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians

1ª Rodada do 
Paulistão 
n Hoje:
16h30
Ferroviária x Mirassol 
19h
Ponte Preta x Santo 
André 
19h15
Santos x Bragantino 
21h30
Corinthians x Botafogo

Santos e Bragantino jogam na Vila Belmiro

O Brasil quer ver esse jogo. De 
um lado, o vice-campeão brasileiro, 
que em sua última partida oficial 
goleou o Flamengo por 4 a 0 nessa 
mesma Vila Belmiro e este ano traz 
como grande novidade o técnico 
português Jesualdo Ferreira, mestre 
de tantos técnicos renomados. Do 
outro, o Bragantino, um alvinegro 
com um título paulista e um vice-bra-
sileiro, agora com um patrocínio forte 
e sonhos arrojados. Os dois times se 
enfrentam às 19h15, na Vila Belmiro 
pela primeira rodada do Paulistão.

Nos duelos mais importantes 
que tiveram até aqui, pelas semifinais 

do Campeonato Paulista de 2007, 
ocorreram dois empates sem gols em 
jogos duríssimos, no Pacaembu e no 
Morumbi. Por ter melhor campanha, o 
Santos, treinado por Vanderlei Luxem-
burgo, acabou se classificando para a 
final contra o São Caetano, decisão 
que daria ao Alvinegro Praiano o seu 
17º título paulista.

O time da segunda partida jogou 
com Fábio Costa, Pedro, Adailton, An-
tonio Carlos e Kleber; Rodrigo Souto, 
Maldonado, Cléber Santana (Mar-
celo) e Zé Roberto; Jonas (Pedrinho) 
e Marcos Aurélio (Rodrigo Tiuí). Um 
dos destaques da equipe foi o goleiro 
Fábio Costa, autor de no mínimo três 
defesas à queima-roupa.

De lá para cá foram jogadas nove 

partidas e o Santos venceu nove, em-
patou duas e perdeu duas, uma delas 
na Vila Belmiro. Essa derrota ocorreu 
no Paulista de 2018, em que o time 
dominou a partida, teve um gol mal 
anulado e acabou perdendo por 1 a 
0. Em compensação, nesse período o 
Alvinegro Praiano impôs três goleadas 
no rival: 6 a 3 em 2010, 5 a 0 em 
2014 e 4 a 1 em 2019, sempre pelo 
Campeonato Paulista.

Retrospecto passado não é ga-
rantia de sucesso futuro, mas em 
13 jogos do Campeonato Paulista 
jogados na Vila Belmiro o retrospecto 
do Santos é espetacular: foram 11 vi-
tórias, ou 84,6% do total, um empate 
e uma derrota (aquela de 2018), com 
33 gols marcados e oito sofridos.

Site do Santos

Treino no CT do Corinthians 
visando o jogo desta quinta-
feira, contra o Botafogo
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Jogos acontecem nos dois naipes na fase de qualificação; outra atração é a escolinha de geração de novos atletas

A chuva chegou em João 
Pessoa ontem, mas não im-
pediu que o Circuito Brasi-
leiro Open de Vôlei de Praia 
iniciasse suas atividades 
na orla da capital. Hoje, o 
evento prossegue na arena 
montada na Praia de Cabo 
Branco com o inicio das dis-
putas do torneio feminino 
e o evento de qualificação 
masculino, além de uma es-
colinha para a nova geração 
de atletas da Paraíba que 
terá a presença dos líderes 
do ranking nacional, o pa-
raibano George e o capixaba 
André Stein. 

A estrutura que está 
montada na orla do Cabo 
Branco conta esse ano com 
cobertura em todas as ar-
quibancadas para propor-
cionar maior conforto aos 
mil lugares disponíveis 
para o público que tem 
acesso a todos os confron-
tos sem custos. Até amanhã 
ocorrem as fases de grupo 
e torneios de qualificação, 
além da disputa de oitavas 
de final no feminino, en-
quanto que no sábado e do-
mingo serão realizados os 
jogos principais tanto entre 
os homens quanto entre as 
mulheres.

O torneio que foi inicia-
do ontem já contou com jo-
gos da fase de qualificação 
no feminino e pré-qualifica-
ção no naipe masculino. Essa 
disputa ocorre com atletas 
que não integram os 16 pri-
meiros do ranking em casa 
um dos gêneros. No caso da 
disputa entre os homens, 
pela demanda de duplas 
inscritas ser muito elevada, 
ocorre duas fases de qualifi-
cação. Em cada uma dessas 
etapas avançam oito duplas, 
para que ao término delas, 
a competição principal seja 
iniciada com 24 times.

A fase de grupo para 
as mulheres começará hoje 
a partir das 10h, com as 24 
melhores duplas presentes 
no torneio. Já no horário da 
tarde serão realizadas as 
disputas do segundo torneio 
de qualificação masculino 
que definirá as oito duplas 
classificadas para a fase de 
grupos que ocorrerá nesse 
naipe, a partir de amanhã. 
Ainda hoje será realizada, 
com a presença da dupla 
líder do ranking brasileiro, 
George/André Stein, uma 
escolinha para jovens atle-
tas do voleibol paraibano 
que trocaram experiências 
e poderão participar de um 
treino com os ídolos do vô-
lei de praia nacional.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Chuvas não atrapalham início 
do Circuito de Vôlei de Praia

Edição: Geraldo Varela Editoração: Luciano

Futebol tem uma parte interna voltada 
à gestão do clube através de seus diretores e 
funcionários, passando pela comissão técnica 
e atletas, e a parte externa, vista aos olhos de 
todos, principalmente os torcedores que vão ao 
estádio, ficam na frente da televisão ou com ou-
vido no rádio para apoiar seu clube do coração.

 Infelizmente, uma outra parte tem chama-
do atenção nos últimos anos, afinal o esporte 
exige imprevisibilidade e um setor improdutivo 
busca tornar previsível e rentável através das 
casas de apostas: são os manipuladores de 
resultado. Infortunadamente, essa é a realida-
de de diversos campeonatos, não só em nosso 
Estado e no Brasil, mas por todo o mundo, com 
a máfia das apostas ganhando território veloz-
mente, tornando o jogo tão sujo que tem tirado 
torcedores dos estádios, encerrando antecipa-
damente a carreira de atletas e integrantes de 

comissão técnica, transformando-se em caso de 
polícia noticiado diuturnamente em nossos jor-
nais e na televisão, em operações como a Game 
Over e a Cartola.

A atividade ilícita é conhecida no mundo 
inteiro, mas ganhou força na Ásia e tem gran-
de influência também do Leste Europeu, com 
grupos criminosos manipulando o resultado 
dos jogos através de aliciadores que cooptam 
de funcionários dos clubes a dirigentes, pas-
sando por atletas, juízes e treinadores, com o 
fito de adequar o placar e demais lances aos 
seus próprios interesses, movimentando cifras 
bilionárias ao redor do mundo, por meio de 
sites de apostas. Usualmente, as competições 
com salários baixos e atrasados, pouca atenção 
e regulamentação e/ou fiscalização frouxa, são 
utilizadas para a realização dessas atividades 
fraudulentas. De maneira impressionante e 

demonstrando a inexistência de medo na desco-
berta desses ardis, até o campeonato brasileiro 
da Série A passou por tais circunstâncias, com a 
descoberta da compra de árbitros para influen-
ciar no resultado das partidas.

Impende destacar que as fraudes não 
ocorrem apenas em partidas de futebol, mas 
diversos outros esportes, podendo ser desde 
o resultado do jogo, como também número de 
gols/pontos, quem os marcará, entre outras 
formas de obter ganho indevido a partir da 
manipulação.

Visando coibir a prática ilícita, além dos 
componentes penais existentes em nossa le-
gislação, a CBF introduziu no seu Regulamento 
Geral de Competições, através do artigo 55, uma 
norma ampla, como o próprio caput diz, “com o 
objetivo de evitar ou dificultar a manipulação de 
resultado de partidas, considerar-se-á conduta 

ilícita praticada por atletas, técnicos, membros 
de comissão técnica, dirigentes e membros da 
equipe de arbitragem e todos aqueles que direta 
ou, indiretamente, possam exercer influência no 
resultado das partidas” e lista comportamentos.

 Dentre os comportamentos listados, 
pontuamos apostar em si mesmo, em oponente 
ou partida de futebol; assegurar a ocorrência de 
acontecimento particular durante a partida; dar 
ou receber benefício; compartilhar informação 
privilegiada; e omitir a informação acerca de 
comportamento corrupto.

 Apesar de ser positiva a regulamentação, 
por si só, não será capaz de reduzir a influência 
desses grupos criminosos. Assim, a colaboração 
de todos se faz necessária, desde a imprensa até 
os dirigentes, com uma fiscalização atenta e a 
formação adequada de atletas e demais profis-
sionais.

Manipulação de resultado

Eduardo Araújo 
eduardomarceloaraujo@hotmail.comFutebol real

Após duas derrotas consecuti-
vas - uma pela Copa Super 8 diante 
do Franca-SP jogando fora de casa e 
outra, pela NBB, contra o Pinheiros
-SP, por apenas um ponto, em sua 
casa -, a equipe do Basquete Unifaci-
sa voltou a vencer na Liga Nacional 
ao bater por 77 a 70 o Corinthians
-SP, na última terça-feira (21), adver-
sário direto na briga para se manter 
entre as oito melhores equipes da 
competição. Agora o time volta as 
suas atenções para a série de quatro 
jogos que fará fora de casa, come-
çando no próximo dia 28 quando 
jogará contra o Flamengo-RJ, atual 
campeão da competição.

Com a vitória sobre a equi-
pe do Corinthians, o time parai-
bano retomou a sétima coloca-
ção na tabela, posição que havia 
perdido para os paulistanos 
que, agora, estão na nona colo-
cação. A vitória foi fundamental 
para levantar o ânimo da equi-
pe e trazer confiança para uma 
dura série de quatro jogos fora 
da Paraíba. Começando pelo 
Flamengo-RJ, no próximo dia 
28, a Unifacisa enfrentará duas 
equipes do Rio de Janeiro e duas 
de São Paulo. 

Após enfrentar a equipe ru-
bro-negra, os paraibanos vão jo-
gar no dia 30 contra o Botafogo
-RJ, encerrando os confrontos no 
Estado do Rio de Janeiro. A partir 

disso ,a equipe partirá para São 
Paulo onde enfrentará em Mogi 
das Cruzes, a equipe da cidade no 
dia 2 de fevereiro. Para fechar a 
série fora de casa, a equipe joga-
rá contra o São José Basquete, em 
São José dos Campos-SP.

O retorno para jogar na Are-
na Unifacisa só ocorrerá no dia 
10 de fevereiro quando a equipe 
receberá o Franca-SP, time que já 
derrotou os paraibanos em duas 
oportunidades esse ano, ambas 
disputadas no Estado de São Pau-
lo, uma pela NBB e outra pela Copa 
Super 8 no começo deste mês.

O jogo contra o Corinthians, 
além de importante na tabela, foi 
fundamental para que a equipe pu-
desse ter um último contato com 

a torcida antes da série de jogos 
fora, mas principalmente para que 
o elenco pudesse reencontrar o ca-
minho das vitórias e da confiança. 
Dentro de quadra o que se viu foi 
um jogo disputado do começo ao 
fim e mais uma apresentação coe-
sa dos paraibanos, com boa distri-
buição dos pontos e destaque para 
as atuações do ala Gemadinha, com 
16 pontos e João Vitor que anotou 
15 pontos e sete rebotes, além de 
Douglas Nunes, responsável por 
mais 10 pontos e outros 5 rebotes.

Felipe Santana, treinador 
da equipe paraibana, ressaltou a 
importância da vitória ontra um 
adversário qualificado e que está 
na luta direta por posições com a 
Unifacisa dentro da tabela do NBB. 

Segundo o técnico, mais uma vez a 
equipe foi empurrada pela torcida 
apaixonada de Campina Grande 
e que é responsável pela segunda 
maior taxa de ocupação da Liga. 
Além disso, ele também reforçou 
a necessidade da equipe se manter 
focada e unida em busca dos obje-
tivos e da classificação aos playoffs.

“Muita luta, muito esforço, 
contra um bom adversário, muito 
qualificado, o que deixa a vitória 
com um gostinho ainda mais espe-
cial e uma vitória da equipe, onde 
ninguém se sobressai mais do que 
o outro, mas com um elenco que 
vem muito forte, e é disso que a 
gente precisa, união em todos os 
jogos”, afirmou Felipe Santana.

Unifacisa fará quatro jogos fora da Paraíba
Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

O torneio de qualificação de vôlei de praia no naipe feminino teve grandes jogos na manhã desta quarta-feira em João Pessoa, na Praia de Cabo Branco

Foto:Evandro Pereira
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Aproveitamento técnico ruim em dois jogos do Campeonato motiva a diretoria a buscar mercado para os jogadores

Jovens do Botafogo carioca
falham e serão emprestados

Flamengo confirma
vinda de Thiago

O Flamengo segue reforçan-
do o elenco. Nesta quarta-
feira, foi a vez do volante 
Thiago Maia ser confirmado 
como novo jogador. Empres-
tado pelo Lille, da França, até 
junho de 2021. o meio-cam-
pista de 22 anos celebrou a 
oportunidade de defender o 
Flamengo. “ Eu estou reali-
zando meu sonho e também 
da minha família. Espero 
que possa dar muito certo e 
que neste ano a gente con-
siga muitas coisas boas para 
o Flamengo”, disse Thiago 
Maia, o quarto reforço rubro-
negro para a temporada. 

Economia de guerra 
para salvar Cruzeiro

O Núcleo Dirigente Transitório 
do Cruzeiro tenta encontrar 
soluções no início deste pro-
cesso de reconstrução, com 
ações que gerem economia. O 
conselho gestor anunciou que 
três andares da sede adminis-
trativa do Barro Preto serão 
desativados e setores vão ser 
remanejados para otimiza-
ção de espaços e redução de 
despesas. Neste primeiro mo-
mento, o quinto, sexto e oitavo 
andares já estão em processo 
de desocupação. Haverá uma 
redução, por exemplo, na con-
ta de energia, manutenção e 
em outras despesas do prédio. 

Bragantino investe
até R$ 200 milhões

O futebol brasileiro tem um 
novo clube grande, ao menos 
em termos econômicos. O Red 
Bull Bragantino, de Bragança 
Paulista, agora turbinada 
pela multinacional de bebi-
das energéticas e de volta à 
Série A do Brasileirão depois 
de 22 anos, tem cerca de 200 
milhões de reais para investir 
no futebol em 2020. E já de-
sembolsou boa parte dessa 
quantia em reforços para o 
Paulistão. Os 60 milhões de 
reais gastos em contratações 
já colocam o Red Bull Bra-
gantino entre os 10 maiores 
compradores desta janela de 
transferências.

Deyverson é novo
reforço do Getafe

O atacante Deyverson foi 
apresentado oficialmente 
como novo reforço do Getafe 
para o restante desta tempo-
rada nesta quarta-feira (22). 
O diretor desportivo da equipe 
espanhola, Ángel Martín Gon-
zález, explicou por que foi em 
busca do jogador brasileiro. 
De acordo com o dirigente 
espanhol, o ex-atacante do 
Palmeiras já se provou atuan-
do na Espanha, pois já jogou 
no país por duas temporadas, 
portanto, não é uma aposta. 
“Ele já passou duas tempora-
das aqui. Jogou bem tanto em 
Levante como em Alavés.

CurtasFoto: Leticia Denadai/FPF

O Botafogo deu a opor-
tunidade para um time jo-
vem entrar em campo nas 
duas primeiras rodadas do 
Campeonato Carioca. Em 
180 minutos, no entanto, 
o clube alvinegro acumu-
lou duas derrotas e sequer 
balançou as redes de Volta 
Redonda e Madureira. O re-
sultado disso é que alguns 
atletas tiveram desempe-
nho individual muito abaixo 
do esperado e deverão ser 
emprestados pela equipe 
para o restante desta tem-
porada.

Havia uma expectativa 
grande pelo desempenho 
de atletas jovens, mas com 
rodagem no profissional. 
Alguns deles perderam es-
paço com os dois jogos e 
dificilmente farão parte do 
grupo comandado por Al-
berto Valentim. Desse modo, 
Bochecha, Wenderson, Lu-
cas Barros e Lucas Campos 
foram colocados na lista de 
empréstimo e aguardam in-
teressados para serem ne-
gociados.

"Após as partidas, não 
gosto de analisar individu-
almente. Fomos mal coleti-
vamente, e a vitória do Ma-
dureira foi justa. O Valentim 
vai fazer as avaliações dele. 
Vamos conversar com a co-
missão para decidir quais 
atletas serão aproveitados 
ou não", disse o auxiliar téc-
nico Bruno Lazaroni, após 
derrota para o Madureira.

Por mais que soubesse 
da dificuldade em utilizar 
um time repleto de jovens, 
a diretoria esperava um de-
sempenho melhor. Segun-
do apurou a reportagem, o 
Botafogo não gostou nem 
um pouco do que foi apre-
sentado e avalia que alguns 
atletas não demonstraram 
ter entendido o recado ao 
serem utilizados nessas 
partidas.

O fato é que a escolha 
por dividir o elenco gerou 
uma mistura de sentimen-
tos nos atletas. Um gru-
po, mais jovem, entendeu 
que as partidas eram boa 
oportunidade de mostrar 
serviço. Por outro lado, há 
quem não tenha aprovado 
ser afastado dos principais 
jogadores, que ficaram no 
Espírito Santo em pré-tem-
porada.

Sem conquistar ne-
nhum ponto no Grupo A, o 
Botafogo volta a campo no 
domingo (26), quando re-
ceberá o Macaé, no Nilton 
Santos. Na partida, a expec-
tativa é que o time titular, 
em preparação no Estado 
vizinho até sexta-feira (24), 
seja utilizado.

Bernardo Gentile
Folhapress

Desse modo, Bochecha, 
Wenderson, Lucas Barros 
e Lucas Campos foram 
colocados na lista de 

empréstimo e aguardam 
os interessados

Futebolpaulista

Paulistão 2020

Federação e clubes se unem para
receber mais mulheres nos estádios

Apenas 14% do públi-
co que frequenta os está-
dios do Paulistão é femi-
nino, aponta o Datafolha. 
Diante desse número, os 
16 clubes participantes do 
Paulistão Sicredi 2020 e a 
Federação Paulista de Fu-
tebol decidiram se unir em 
um movimento para am-
pliar a presença de mulhe-
res nos jogos de futebol em 
São Paulo: o #ElasNoEstá-
dio.

O conceito do movi-
mento será o único tema 
de impacto social na com-
petição em 2020 - a cada 
temporada haverá um mote 
específico. A ideia para este 
ano foi concebida a partir 
de duas pesquisas: quan-
titativa, do Datafolha, que 
apontou o baixo número de 
mulheres nos jogos; e ou-
tra, qualitativa, do Ibope/
Repucom.

Encomendada a partir 
do desejo da Comissão de 
Comunicação e Marketing 
da FPF e clubes em ampliar 
a presença feminina no fu-
tebol, esta última pesquisa 
foi realizada em dezembro, 
ouvindo três perfis de mu-
lheres: as que não frequen-
tam estádio, as que vão 
eventualmente e as assí-
duas dos jogos.

Resultado do levanta-
mento do Ibope/Repucom 
indicou que o conceito 
familiar ou social de que 
o estádio não é local ade-
quado para mulheres é um 
dos principais fatores para 
afastar o público femini-
no do futebol. E que, neste 
contexto, as mulheres en-
trevistadas relatavam que 
lhes faltava companhia ou 
incentivo de seu círculo 
social para frequentar os 
jogos.

Com este diagnóstico, 
FPF e clubes lançam o mo-
vimento #ElasNoEstádio, 

cujas primeiras iniciativas 
serão: 

- Atendimento especial 
às mulheres nos estádios, 
para que possam relatar 
assédio, ofensas e violên-
cia. Nos jogos na capital, 
haverá, preferencialmente, 
delegadas para atender o 
público feminino

- Abertura de canal 
de comunicação exclusivo 
para mulheres darem su-
gestões, criticarem ou até 
mesmo denunciarem cri-
mes ou ofensas: elasnoes-
tadio@fpf.org.br;

- Incentivo a coletivos e 
grupos femininos para que 
possam ir juntas aos estádios

Além destas ações ini-
ciais, que visam oferecer 
respaldo às mulheres inte-
ressadas em frequentar os 
estádios, FPF e clubes ma-
pearão mais iniciativas que 
serão desdobradas ao lon-
go do ano, a fim de atender 
os anseios do público femi-
nino e proporcionar uma 

experiência mais atraente 
às torcedoras.

Entrevista seletiva
Se as mulheres sofrem 

com essa restrição social 
de não ter abertura nem in-
centivo para ir aos estádios, 
a entrevista coletiva para 
lançar o Movimento #Elas-
NoEstádio reproduziu com 
os jornalistas homens essa 
sensação. 

Apenas jornalistas mu-
lheres e cinegrafistas pu-
deram acompanhar in loco 
a entrevista da diretora de 
futebol feminino da FPF 
e embaixadora do #Elas-
NoEstádio, Aline Pellegri-
no, e da coordenadora de 
Marketing do Botafogo-SP 
e representante dos clubes, 
Laura Louzada.

Os repórteres do sexo 
masculino assistiram pela 
TV a coletiva, em um am-
biente separado. Só tiveram 
acesso às entrevistadas 
após o término do evento.

A baixa frequência de mulheres nos estádios, atestada pelo DataFolha, serviu de mote para a campanha idealizada por clubes e Federação

Foto: Leticia Denadai/FPF

Os jovens valores do Botafogo 
foram derrotados por Volta 
Redonda e Madureira sem 
marcar nenhum gol

Foto:  Vítor Silva/Botafogo
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Belo estreará na competição no próximo sábado, às 18 horas, no estádio das Dunas em Natal, contra o América

                
O Botafogo já virou a 

chave e depois de comemo-
rar pouco tempo a estreia 
com vitória de 2 a 0 sobre o 
São Paulo Crystal, no Parai-
bano, a equipe já está focada 
em outra estreia, a da Copa 
do Nordeste, neste sábado, 
em Natal, contra o América. 
A prova disto é que o técnico 
Evaristo Piza e alguns inte-
grantes da comissão técnica 
foram ontem para Natal para 
ver o clássico entre América 
x ABC pelo Campeonato Po-
tiguar.

“Nós estamos indo para 
observar a forma de jogar do 
América, que começou muito 
bem o ano e à frente da gente, 
já que disputou 6 jogos antes 
de nos enfrentar e até esta 
quarta-feira tinha vencido 
todos os 5 primeiros. Cada 
jogo é uma história, e vamos 
ver como deveremos jogar 
contra este adversário. Não 
podemos perder a competiti-
vidade, coisa que aconteceu 
contra o São Paulo Crystal, 
em alguns minutos, porque 
vamos enfrentar uma equi-
pe de maior nível técnico e 
qualquer descuido poderá 
ser fatal”, disse o técnico Eva-
risto Piza, logo após a vitória 
sobre o São Paulo Crystal.

Sobre o jogo de estreia 
no Paraibano, Piza disse que 
gostou do que viu e falou da 
importância de ter começa-
do a competição com uma 
vitória. 

“O mais importante foi 
ter feito o resultado. Nós 
sabemos que a pressão de 
uma estreia, o primeiro jogo 
valendo ponto e o normal 
desentrosamento da equi-
pe, neste momento pesou 
bastante. Mas, começamos o 
jogo bem, marcando em cima 
e criando as oportunidades. 
Depois começamos a errar 
em alguns fundamentos, fa-
zendo com que o adversário 
crescesse na partida. Perde-
mos muito a segunda bola. 
Fizemos algumas substitui-
ções e equilibramos de novo 
a equipe. Erramos muito no 
momento final, nas conclu-
sões e se não tivéssemos 
errado tanto, talvez o placar 
tivesse sido mais elástico”, 
afirmou o treinador.

Sobre o desempenho da 
equipe nos próximos jogos, 
Evaristo Piza não tem nenhu-
ma dúvida que a tendência é 
melhorar e muito com o pas-
sar do tempo.

“Nossos jogadores são 
inteligentes e experientes e 
vão se conhecendo, se adap-
tando melhor ao clube e en-
trosando. Nossa equipe hoje 
é totalmente diferente da 
que começou o Campeonato 
Paraibano de 2019. Então, 
isso leva algum tempo para 
que os jogadores possam de-
senvolver um futebol melhor 
e mais entrosado”, disse Piza.

O próximo jogo do Bota-
fogo pelo Paraibano só será 
na quarta-feira, dia 29, às 
20h15, contra o Nacional, no 
estádio José Cavalcanti, em 
Patos. Antes porém, o Belo 
terá um compromisso mui-
to difícil contra o América, 
neste sábado, às 18 horas, na 
Arena das Dunas, na estreia 
da Copa Nordeste.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Botafogo muda o foco e já 
pensa na Copa do Nordeste

Edição: Geraldo Varela Editoração: Luciano

Foto: Paulo Cavalcanti/Botafopgo

A vibração de Cássio Gabriel, 
após marcar o primeiro gol 
com a camisa do Botafogo e 
abrir o placar na vitória sobre 
o São Paulo Crystal

São Paulo Crystal assimila bem a derrota para o Belo

A derrota para o Botafogo 
por 2 a 0 na última terça-feira, 
foi encarada como normal pela 
diretoria e comissão técnica do 
São Paulo Crystal. Para os diri-
gentes, já era previsto o revés, 
tendo em vista a disparidade de 
investimento entre as duas equi-
pes, mas uma coisa foi unânime 
entre os que fazem o dia a dia do 

clube, a equipe fez uma excelente 
apresentação e é candidata a lu-
tar por uma vaga nas semifinais 
do Campeonato Paraibano.

"Foi uma estreia difícil contra 
o melhor time da competição em 
termos de estrutura financeira, 
física e elenco para o trabalho. 
Nosso time se comportou bem, 
mas acabou tomando dois gols 
por falhas nossas que serão 
corrigidas e  tenho certeza que 
estamos fortes para lutar na 

elite estadual", afirmou o diretor 
executivo do São Paulo Crystal, 
Eduardo Araújo.

Para Eduardo, o jogo foi mui-
to parelho com o São Paulo não 
se intimidando e procurando o 
ataque, pressionando também o 
adversário. O próximo jogo do 
Tricolor será na segunda-feira, às 
20h15, no estádio Carneirão, em 
Cruz do Espírito Santo. O dirigente 
espera um resultado melhor con-
tra o Galo, com o apoio da torcida. 

"A nossa tabela é dura, os 
três primeiros jogos contra times 
fortes, representantes do Estado 
em competições nacionais, mas 
nós nos preparamos para isso, e 
tenho certeza de que com essa 
semana de trabalho e as cor-
reções que serão feitas, vamos 
surpreender na competição. 
Eu acredito e confio muito no 
potencial do elenco e da comis-
são técnica", concluiu Eduardo 
Araújo.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Campinense e Sport 
Lagoa Seca é o jogo que en-
cerra a primeira rodada 
do Campeonato Paraibano 
2020. A partida está progra-
mada para esta quinta-feira, 
às 20h15, no estádio Ami-
gão, em Campina Grande. O 
trio de arbitragem para esta 
partida será Jose marques 
Domingos, auxiliado por 
Adailton Anacleto Gomes e 
Herioberto Henrique da Silva.

Em condições nor-
mais, esse seria um jogo fá-
cil para o Campinense, mas 
os torcedores da Raposa 
sabe que este ano, o time 
não é tão forte, porque 
mergulhado em uma crise 
financeira, a diretoria fez 
contratações modestas. O 
time não é apontado como 
favorito, como acontecia 
todos os anos.

Durante os jogos da 
pré-temporada, a equipe 
não fez boas atuações, mas 
esta semana, o técnico Oli-

veira Canindé disse que a 
pré-temporada é de treino, 
e não se pode analisar o fu-
turo de uma equipe pelos 
amistosos de preparação. 
Ele promete um time com-
petitivo lutando por uma 
vaga para as semifinais da 
competição.

O treinador escondeu 
o jogo e não confirmou a 
escalação da Raposa para 
a estreia, mas pelos treinos 
da semana, o Rubro-Ne-
gro deve entrar em campo 
com Adilson, Aleffe, Uesles, 

Camargo e Matheus Silva; 
Peu, Robertinho, Vargas e 
Romário; Rafael Ibiapino e 
Zé Paulo.

O Sport Lagoa Seca vol-
ta à primeira divisão como 
campeão da segundona no 
ano passado. Tem um time 
organizado e com conjun-
to. A diretoria fez também 
algumas contratações, mas 
todas de nível mediano. 
Se não houver uma gran-
de surpresa, o time é forte 
concorrente a ser rebaixa-
do mais uma vez. 

O técnico Jânio Fia-
lho acredita que a base da 
equipe é forte e que dá para 
surpreender na competi-
ção. Ele não revelou o time 
que deverá começar jogan-
do contra o Campinense. 
Durante a pré-temporada, 
o Sport Lagoa Seca costu-
mava começar as partidas 
com os seguintes titulares: 
Roque, Alan Ferreira, We-
verson, Fabio e Elton; Ro-
gério, Diguinho, Guilherme 
e Nino Paraíba, Claudio e 
Juninho.

Campinense estreia hoje contra Sport 
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Filicídio

Breves & Curtas

# 14/1/2020 – Em Chapecó (SC), um homem 
de 31 anos matou o próprio filho de três anos, 
Matheus Antônio Prazido, e depois cometeu 
suicídio. Fernando Prazido utilizou uma barra 
de ferro e uma faca para cometer o crime. 
Ele também agrediu a mãe de 63 anos, que 
está internada em estado grave por causa dos 
ferimentos.

# “Novo” Odorico I – Na novela ‘O Bem 
Amado’, do dramaturgo Dias Gomes 
(1922/1999), levada ao ar na década de 1970, o 
prefeito da fictícia cidade de Sucupira, Odorico 
Paraguaçu, interpretado por Paulo Gracindo 
(1911/1995), tem como principal meta inaugurar 
um cemitério, mas não consegue alcançá-la 
porque na cidade ninguém morre.

# “Novo” Odorico II –Por ironia do destino, ao 
final da história, o próprio prefeito “inaugura” a 
obra, onde é o primeiro a ser enterrado. Situação 
parecida com a da ficção ocorreu em Bonito de 
Minas, de 11,2 mil habitantes, distante 644 de 
Belo Horizonte, no Norte de Minas.

# “Novo” Odorico III –Neste mês de janeiro, 
emocionados, os moradores acompanharam o 
velório e o sepultamento do prefeito da cidade, 
José Pedro Pires da Rocha (PSB), o Zé Galego, 
de 64 anos.  O corpo dele foi o primeiro a ser 
sepultado na parte da ampliação do cemitério 
municipal de Bonito de Minas, na prática, 
considerada como um “novo cemitério”, 
construído durante sua própria gestão. A obra 
ainda está em fase de acabamento.

# Músicas póstumas – Dolly Parton, lenda viva 
da música norte-americana, parece querer que 
sua voz ecoe pela eternidade através de seus 
clássicos, mas também com canções inéditas. Em 
entrevista ao podcast Dolly Parton’s America, a 
cantora revelou que está preparando um acervo de 
músicas para serem usadas após sua morte.

# Briga de galo – Um homem morreu durante 
uma briga de galo depois que uma lâmina 
amarrada na pata do animal rasgou seu 
abdômen. O caso aconteceu na Índia, mais 
precisamente na Vila de Pragadavaram. Saripalli 
Venkateswara Rao, 55 anos, estava assistindo 
às brigas próximo aos organizadores. Um deles 
segurava um galo com a lâmina amarrada em 
seu corpo. O animal começou a se debater, e, na 
tentativa de fuga, cortou Saripalli no abdômen. 
O corte profundo foi fatal.

Humorista Terry Jones era apontado como fundamental na criação dos roteiros do grupo especializado em fazer rir

Comediante do Monty Phyton 
morre aos 77 anos, em Londres

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

Conteúdo - contatos: (83) 98854-1491

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

O mundo fica mais triste com a mor-
te de Terry Jones, um dos integrantes 
do impagável sexteto inglês de humor 
Monty Phyton, informada pela famí-
lia em um comunicado. E o mundo fica 
também menos inteligente. Jones tinha 
uma bagagem intelectual invejável e era 
fundamental na criação dos roteiros, 
costurando as ideias dos parceiros com 
sabedoria.

Diagnosticado em 2016 com uma 
forma rara de demência, Jones morreu na 
terça (21), aos 77 anos, ao lado da segunda 
mulher, Anna Soderstrom, com quem teve 
uma filha, Siri. Em seu primeiro casamento, 
com Alison Telfer, teve os filhos Sally e Bill, 
este também roteirista e diretor. Nascido 
no País de Gales, ele morreu em sua casa, 
no norte de Londres.

Essa capacidade de Jones para extrair 
o melhor de cada um e amarrar tudo com 
ritmo e humor o levou a ser o diretor dos 
filmes da trupe. Ele assina “Monty Phy-
ton em Busca do Cálice Sagrado” (1975), 
“Monty Phyton: A Vida de Brian” (1979) e 
“Monty Phyton: O Sentido da Vida” (1983). 
Ele dividiu a direção do primeiro filme com 
o colega e xará Terry Gilliam, mas depois 
tomou a frente nos projetos seguintes.

Por isso, muita gente ficou surpreen-
dida quando Gilliam se mostrou um ci-
neasta aclamado por crítica e público 
depois da separação do grupo, enquanto 
Jones teve uma carreira discreta atrás 
das câmeras.

O grupo inglês foi formado em 1969 
pelos atores e roteiristas Terry Jones, Eric 
Idle, Graham Chapman, John Cleese e Mi-
chael Palin. Quando eles começaram a criar 
o programa “Monty Phyton’s Flying Circus” 
para a BBC, já estava com eles o sexto inte-
grante, o cartunista Terry Gilliam, que tinha 
trabalhado na revista “Mad”.

Eles haviam se encontrado várias ve-
zes antes, em duplas e trios, em projetos 
de vida curta na TV britânica. A ideia do 
“Flying Circus” era criar um grupo de re-
pertório, com os mesmos atores alternan-
do-se em personagens de esquetes. Uma 
tradição no teatro inglês que seria levada 
à televisão. O formato do programa foi ins-
piração inegável para humorísticos como o 
americano “Saturday Night Live” e o brasi-
leiro “TV Pirata”.

A formação dos integrantes era pouco 
comum num programa de TV. Eles cursa-
ram fortalezas da melhor educação bri-
tânica, alguns em Cambridge, outros em 
Oxford. Jones foi aceito para as duas uni-
versidades, e optou por Oxford.

Os roteiros eram nada simples. Fala-
vam de história antiga, religião, filosofia, li-
teratura, música clássica, psicologia. Numa 
entrevista em 1980, Jones revelou que, nas 
reuniões de roteiro, quando algum deles 
questionava que talvez o público não fosse 
capaz de entender sobre o que eles esta-
vam falando numa piada, aí sim é que eles 
ficavam empolgados com o resultado.

Jones assumiu sempre nas esquetes e 
nos filmes o papel da mulher de meia idade 
com voz estridente. E gostava também de 
interpretar mendigos. Criava tantos perso-
nagens que eram moradores de rua politi-
zados que os outros do grupo tratavam de 
cortar vários deles.

“Não é a morte o que 
impressiona, é o morrer.”

(Coelho Neto)

1710 — Francisco de Abreu Pereira, 
militar e administrador colonial portu-
guês (Paraíba)
1989 — Salvador Dali, pintor espanhol
2004 — Zé Gayoso (José Afonso
Gayoso de Sousa), político (Paraíba)
2019 — Caio Junqueira, ator brasileiro

Obituário

Feminicídio

Morte na História

Aforismo

David Olney
18/1/2020 – Aos 71 anos, 
na Flórida, Estados Uni-
dos, de ataque cardíaco. 
Cantor e compositor nor-
te-americano de folk (re-
fere-se a uma grande va-
riedade de gêneros musicais que surgiram 
em meados do século XX e que estão as-
sociados à música tradicional) morreu no 
palco, durante uma apresentação no Festi-
val 30A Songwriters, em Santa Rosa Beach. 
Nasceu em Rhode Island, em 1948. Ele se 
mudou para Nashville em 1973 e formou 
uma banda chamada X-Rays, que gravou 
dois álbuns nos anos de 1980. Como artis-
ta solo, lançou mais de 20 álbuns.

Layane Czervinski
18/1/2020 – Aos 19 anos, 
em São José dos Pinhais 
(PR). Três jovens são apon-
tados pelo assassinato da 
universitária, encontrada 
com sinais de violência se-
xual em uma área de mata, dois dias depois 
de desaparecida. Seu corpo vestia apenas um 
sutiã, apresentava vários ferimentos, princi-
palmente na cabeça, e estava parcialmente 
queimado. Um dos assassinos manteria uma 
espécie de relacionamento amoroso sem 
compromisso com a vítima; outro vive no 
bairro onde ela morava; e o terceiro um fa-
miliar que já teria importunado Layane em 
outra situação.

Judicael Sudário de Pinho
20/1/2020 – Aos 63 anos, 
em Eusébio (CE). Desem-
bargador do Tribunal 
Regional do Trabalho do 
Ceará (TRT-CE). Natural de 
Campos Sales, sul do Ceará, 
formou-se em Direito pela Universidade de 
Fortaleza. Foi mestre em Direito Constitu-
cional pela mesma instituição. Atuou como 
promotor de Justiça e procurador do Estado. 
Tornou-se membro efetivo da Academia Cea-
rense de Direito do Trabalho em 2001. Ingres-
sou no TRT como juiz do trabalho substituto 
em 1994. Foi promovido a desembargador 
em setembro de 2019.

André Brazão (Capivara)
e Lucas Macedo Ferreira
20/1/2020 – Aos 22 e 25 
anos, respectivamente. 
Morrem em um acidente 
de automóvel, em Inocên-
cia (MS). Conhecidos no 
mundo dos rodeios, André era youtuber e Lu-
cas era competidor (peão). De Jales, em São 
Paulo, André era dono do canal Arena Bruta 
no Youtube (página que mostra curiosidades 
e o cotidiano dos rodeios) e fazia assessoria 
de comunicação da Associação de Campeões 
de Rodeios em Touros (ACR). Lucas também 
era de Jales e desde 2013 participava de com-
petições de montaria em touros.

Padre Ghibaudo Orestes
20/1/2020 – Aos 101 anos, 
em Brasília (DF). Vigário 
da Paróquia Nossa Senhora 
da Consolata, na Asa Norte. 
Completaria 102 anos no 
dia 31 de janeiro. Italia-
no, chegou ao Brasil em 1951 e estava desde 
1986 em Brasília. Na capital, trabalhou no Co-
légio Paulo VI e, depois, no Colégio JK.

Sasha
17/1/2020 – Bombeiros e 
voluntários desceram um 
precipício de 50 metros 
de altura, em Marília (SP), 
e conseguiram resgatar 
Sasha com vida. No entan-
to, o animal morreu dez dias após o resgate. A 
cachorra havia sido resgatada com vida qua-
se um mês após o acidente. Ela estava se re-
cuperando em uma clínica veterinária desde 
o dia do resgate.

Foto:  Gregg Roth

Foto: Divulgação

Foto: Diário do Nordeste

Foto: Reprodução

Foto: Arquidiocese

Foto: Divulgação

Rui Chaves
20/1/2020 – Aos 60 anos, 
em Belo Horizonte (MG), 
de infarto. Locutor da Rá-
dio Itatiaia. Trabalhou por 
quase 30 anos na emissora 
localizada no Bairro Bon-
fim, na Região Noroeste da capital mineira. 
Ficou marcado por ser âncora e responsável 
por fazer as vozes das vinhetas da rádio.

Victor Russomano
20/1/2020 – Aos 61 anos, 
em Brasília (DF). Advoga-
do trabalhista e professor 
da Universidade de Brasí-
lia (UnB). Lecionava Direi-
to Trabalhista desde 1981. 
Era filho do ex-ministro Mozart Victor Rus-
somano, autor de relevante produção cien-
tífica e um dos ícones na área do Direito do 
Trabalho.

Adalberto Júnior Rocha
20/1/2020 – Aos 49 anos, 
em João Pessoa (PB), após 
sofrer um infarto fulminante 
em sua residência. Empresá-
rio, proprietário de uma casa 
de câmbio no Manaíra Sho-
pping, na capital paraibana.

Nome não divulgado
19/1/2020 – Aos 49 anos, 
em Parobé (RS). Homem de 
75 anos matou a ex-compa-
nheira a facadas e logo após 
se enforcou. Mesmo estando 
separados, os dois viviam na 
mesma casa.

Rosane Marlise
Birk Grorh
20/1/2020 – Aos 37 anos, 
em Nova Petrópolis (RS). 
Morta por golpes de faca 
pelo ex-companheiro. O 
assassino não possuía an-
tecedentes criminais, mas havia uma medida 
protetiva contra ele, que o impedia de chegar 
perto de Rosane. Ela cobrava do ex-compa-
nheiro pensão alimentícia do filho que o casal 
possui.

Fátima Lisboa
20/1/2020 – Aos 31 anos, 
em Brasília (DF). Encon-
trada morta em um apar-
tamento. O caso é tratado 
como feminicídio. A vítima 
estava em processo de se-
paração. O atual companheiro, Atevaldo So-
bral Santos, foi encontrado morto. Ele teria 
se enforcado após cometer o crime. A mulher, 
assassinada com um martelo de bater carne, 
tinha três filhos, sendo duas meninas de 10 e 
14 anos de outro casamento.

Foto: Twitter

Foto: Conjur

Foto:  Polêmica Paraíba

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Foto: Metrópoles

Morte Animal
Pimpão
15/1/2020 – A morte violen-
ta do cachorrinho Pimpão, 
com requintes de crueldade, 
gerou revolta no Jardim Zava-
glia, em São Carlos (SP), e um 
manifesto aconteceu no dia 
18. Pimpão, que era um cachorro de rua, mas rece-
bia ração e água de uma moradora. Ele foi morto a 
facadas, sofreu violência sexual e teve o seu pênis 
decepado.

Foto: São Carlos Agora

Thales de Menezes 
Da Folhapress

Terry Jones era 
especializado em 
fazer o papel da 
mulher de meia 
idade com voz 
estridente

Foto: AFP



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2020, que objetiva: Aquisição de materiais 
de expediente para atender as necessidades da secretaria de educação e demais secretarias 
da Prefeitura Municipal de Areia-Pb; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - R$ 31.818,35; MARIA CRISTIANE LEMOS DE 
ARAUJO - R$ 57.082,18; MERILUCIA DA SILVA - ME - R$ 1.398,20; S D DE A FERREIRA &CIA 
LTDA - R$ 56.414,50.

Areia - PB, 23 de Janeiro de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da secretaria de 
educação e demais secretarias da Prefeitura Municipal de Areia-Pb.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00007/2020 - 23.01.20 - AN-

DERTON CAVALCANTE SOUTO - R$ 31.818,35; CT Nº 00008/2020 - 23.01.20 - MARIA CRISTIANE 
LEMOS DE ARAUJO - R$ 57.082,18; CT Nº 00009/2020 - 23.01.20 - MERILUCIA DA SILVA - ME 
- R$ 1.398,20; CT Nº 00010/2020 - 23.01.20 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - R$ 56.414,50.

PREFEIRUTA MUNICIPAL DE AREIA/PB
AVISO DE PREGÃO DESERTO

00002/2020
A Comissão Permanente de Licitação – Areia/PB., torna público, para conhecimento dos inte-

ressados, que foi declarado DESERTO, pelonão comparecimento de licitante, o Pregão referente 
ao Edital do Pregão Presencial n° 00002/2020, objeto: Contratação empresa para fornecimento 
de água mineral para atender a Secretaria de Saúde de Areia-Pb., conforme Memorial Descritivo/
Termo de Referência do referido Edital.Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, na Rua Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB. Telefone: (83) 33621237. E-mail: 
comissaolic2017@gmail.com.

Areia, 23de janeiro de 2020.
Marcos Aurélio Bernardo de Lima

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00002/2020, do tipo menor preço global, para contratação de empresa do ramo 
de engenharia para reforma da Escola M.E.F. Amélia Arantes Leite, no município de Aguiar-PB, 
cuja abertura será no dia 11.02.2020 às 09:00 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 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180, como também 
no site www.tce.pb.gov.br ou www.aguiar.pb.gov.br. 

Aguiar-PB, 21 de Janeiro de 2020.
DAMIÃO LINS DE SOUSA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2019
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 23/2019, que objetiva: Aquisições parceladas de 
COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES, destinados aos atendimentos das Frotas Veiculares perten-
centes e/ou locadas a Edilidade e aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social, exercício 
2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FAGNER HENRIQUE 
DA SILVA - R$ 300,00; POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP - R$ 1.294.859,54. Ficam as empre-
sas vencedoras do certame convocadas para as assinaturas dos respectivos termos de contratos, 
conforme instrumento convocatório.

Alagoinha - PB, 17 de Janeiro de 2020.
MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA FARIAS

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2019

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2019, que objetiva: Aquisição de material 
médico hospitalar para atender as necessidades do sistema municipal de saude; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: CirurgicaMontebello LTDA - R$ 66.440,50; 
Cirurgica Recife Comercio e Representacoes LTDA - R$ 8.538,50; L G Produtos Hospitalares 
LTDA - ME - R$ 208.047,20; Larmed Distribuidora de Medicamentos e Material MedicoHospi - R$ 
67.038,65; Medical Mercantil De Aparelhagem Medica LTDA - R$ 43.899,10; NNMED - Distribuicao, 
Importacao e Exportacao De Medicamento - R$ 78.225,35; RDF - Distribuidora De Produtos Para 
Saude LTDA - R$ 150.128,10. Na oportunidade convocamos todas as empresas vencedoras deste 
processo licitatório a comparecer a sede da Prefeitura para ASSINATURA DE CONTRATO no 
endereço: Praça Santa Ana, s/n, Alagoa Nova - PB, CEP: 58.125-000.

Alagoa Nova - PB, 22 de Janeiro de 2020
JOSE UCHOA DE AQUINO LEITE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2019

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2019, que objetiva: Aquisição de material 
de consumo e instrumentos odontológicos para atender as unidades de saúde bucal da secretaria 
municipal de saúde municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
Asthamed Comercio de Produtos e Equipamentos Hospitalares EI - R$ 2.954,50; Cirúrgica Recife 
Comercio e Representações LTDA - R$ 10.290,00; Dental Costa Produtos Odontológicos LTDA - EPP 
- R$ 175.836,80; Dentalmed Comercio e Representações LTDA - R$ 27.892,40; EMIGE MATERIAIS 
ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 20.246,55; RDF - Distribuidora de Produtos Para Saúde LTDA - R$ 
35.654,80.Na oportunidade convocamos todas as empresas vencedoras deste processo licitatório 
a comparecer a sede da Prefeitura para ASSINATURA DE CONTRATO no endereço: Praça Santa 
Ana, s/n, Alagoa Nova - PB, CEP: 58.125-000.

Alagoa Nova - PB, 22 de Janeiro de 2020
JOSE UCHOA DE AQUINO LEITE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2019

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2019, que objetiva: Aquisição parcelada 
de Medicamentos pra atender a rede municipal de saúde de alagoa Nova-PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: A Costa Comercio Atacadista De Produtos 
Farmaceuticos LTDA - R$ 325.287,50; CirurgicaMontebello LTDA - R$ 13.537,00; Cirurgica Recife 
Comercio e Representacoes LTDA - R$ 17.524,50; Drogafonte LTDA - R$ 297.940,25; Larmed 
Distribuidora De Medicamentos E Material Medico HospI - R$ 47.943,50; NNMED - Distribuicao, 
Importacao E Exportacao De Medicamento - R$ 111.816,75; Pharmaplus LTDA - R$ 25.367,00. Na 
oportunidade convocamos todas as empresas vencedoras deste processo licitatório a comparecer a 
sede da Prefeitura para ASSINATURA DE CONTRATO no endereço: Praça Santa Ana, s/n, Alagoa 
Nova - PB, CEP: 58.125-000.

Alagoa Nova - PB, 22 de Janeiro de 2020
JOSE UCHOA DE AQUINO LEITE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaira - PB, às 14:30 horas do dia 04 de Fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE ME-
DICAMENTOS TIPO ÉTICO POR PRINCÍPIO ATIVO DE A a Z, DA TABELA - CMED - CÂMERA DE 
REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 991242633. Edital: 
algodaodejandaira.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Algodão de Jandaira - PB, 22 de Janeiro de 2020
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaira - PB, às 14:30 horas do dia 07 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE UMA 
QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ALGODÃO DE JANDAÍRA. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 991242633. Edital: algodaodejandaira.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Algodão de Jandaira - PB, 22 de Janeiro de 2020
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2019

OBJETO: Contratação de empresa do seguimento da construção civil, destinada a execução 
dos serviços de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO de Ruas na Zona Urbana do Município 
de Cuitegi/PB, conforme SICONV Nº 878834 - CONTRATO Nº 1061700-51/2018. LICITANTES 
INABILITADOS por não atenderem aos itens: B2 CONSTRUÇÕES EIRELI (8.2.7.); DIAS CONS-
TRUÇÕES LTDA - EPP (8.3.1. c/c 6.7.1.; 8.3.2. c/c 6.7.2.); GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS 
(8.2.2.) LICITANTES HABILITADOS: POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
EIRELI; VN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI – ME; JMR CONSTRUÇÕES EIRELI 
e a ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI. Informamos que 
a empresa ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI apresentou 
a Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal com data atrasada para o certame. Mas 
tendo em vista que apresentou a documentação de enquadramento como ME, tem tratamento 
diferenciado no certame conforme a Lei Complementar nº 123/2006 e conforme consta no item 
11.13.2. do edital da presente licitação e terá um prazo de 05 (cinco) dias a contar desta publicação 
ou se for declarada vencedora do certame para a sua apresentação com situação regular e data 
atualizada. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 
109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição 
de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada as 
11:30 horas do dia 31/01/2020, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro 
- Cuitegi - PB, no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis. Telefone: (83) (083) 3502-1143. 
Email: cuitegilicitacoes@hotmail.com. 

Cuitegi - PB, 22 de Janeiro de 2020. 
ADRIANO GALDINO DA SILVA

Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES, destinados ao abas-
tecimento da frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou locados a esta edilidade e ao Fundo 
Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00027/2019. DOTAÇÃO: Recur-
sos FPM, ICMS, TRIBUTOS, MDE, CIDE, PNATE, FMS, PAB, CRAS, PAIF: 3.3.90.30.01 - Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Casserengue/Fundo Municipal de Saúde e: CT Nº 00001/2020 - 15.01.20 
- MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - R$ 927.427,70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2019
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2019, que objetiva: Aquisições 
parceladas de COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES, destinados ao abastecimento da frota de 
veículos e máquinas pertencentes e/ou locados a esta edilidade e ao Fundo Municipal de Saúde; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIA DE LOURDES COSTA 
DUARTE - R$ 927.427,70.

Casserengue - PB, 14 de janeiro de 2020
GENIVAL BENTO DA SILVA

Prefeito

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 2.05.0025/2019/SRP/CPL/SEMAS 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 2.05.0025/2019/

SRP/CPL/SEMAS OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTÁ-
VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2020. FUNDAMENTO LEGAL: 
BASE LEGAL: LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI 10.520/2002 E DECRETO  7892/2013  
FORNECEDOR: AERLISON CABRAL DE LIMA.CNPJ: 16.417.577/0001-33.ITEM(S): 94.VALOR: 
R$ 659,00. BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI.CNPJ: 13.344.533/0001-32.ITEM(S): 13 - 49 
- 51 - 58 - 59 - 60 - 61 - 63 - 87 - 102.VALOR: R$ 37.208,50.GENICLEA DA SILVA LIMA.CNPJ: 
17.533.557/0001-90.ITEM(S): 2 - 10 - 14 - 15 - 19 - 25 - 30 - 33 - 35 - 46 - 47 - 48 - 50 - 52 - 55 
- 67 - 73 - 77 - 79 - 85 - 88 - 97 - 103.VALOR: R$ 118.238,00.MERILUCIA DA SILVA - ME.CNPJ: 
12.673.901/0001-23.ITEM(S): 11 - 26 - 34 - 65 - 78 - 81 - 82 - 99.VALOR: R$ 4.926,00. NEVALTO 
DE SOUSA PEREIRA - ME.CNPJ: 21.187.875/0001-14.ITEM(S): 36 - 42 - 43 - 44 - 45 - 54 - 68 
- 69 - 80 - 83 - 91 - 100.VALOR: R$ 32.341,00.OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA 
LTDA.CNPJ: 07.324.070/0001-44.ITEM(S): 4 - 5 - 6 - 7 - 12 - 16 - 17 - 20 - 23 - 24 - 27 - 28 - 31 
- 32 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 53 - 56 - 66 - 70 - 71 - 89 - 90 - 95 - 98.VALOR: R$ 191.619,00. QG 
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, DES.CNPJ: 18.406.054/0001-
17.ITEM(S): 3 - 9 - 72 - 74 - 75 - 92 - 93.VALOR: R$ 15.109,00. SUPRIMAIS COMERCIO E SER-
VICOS DE INFORMATICA LTDA - ME.CNPJ: 09.004.901/0001-26.ITEM(S): 1 - 8 - 18 - 29 - 57 
- 62 - 64 - 84 - 86 - 96.VALOR: R$ 29.215,00.VALOR GLOBAL: 429.315,00 R$ PRAZO: 12(DOZE)
MESES CONTADOS DA SUA ASSINATURA. CONTRATANTE: EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA 
FORNECEDOR:AERLISON CABRAL DE LIMA; BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI; GENICLEA 
DA SILVA LIMA; MERILUCIA DA SILVA – ME; NEVALTO DE SOUSA PEREIRA – ME; OLIVEIRA 
& EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA; QG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE 
HIGIENE, LIMPEZA , DES; SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 
ME.DATA DA ASSINATURA:16/01/2020.

EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA
Secretaria Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.016/2020/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.016/2020/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA OBJETO CONTRATUAL: 
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E  INTEGRAÇÃO DE  SISTEMAS 
COMPLEMENTARES DA GESTÃO PÚBLICA (LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PES-
SOAL E ETC); LICENÇA DE USO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DO E-SIC E 
HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS WEB, RELATIVOS A GESTÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS  
DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020. 
FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.011/2020/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, 
II LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122.2001.2128 ELEMENTO 
DE DESPESA: 3390.40. FONTE DE RECURSOS: 1001, SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E ELDER 
MIGUEL ESPERIDIÃO SILVA BORGES. VALOR GLOBAL: R$ 17.400,00 (DEZESSETE MIL E 
QUATROCENTOS REAIS). DATA DE ASSINATURA: 21/01/2020.

EVA GOUVEIA
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.011/2020/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,consi-
derando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 2.05.011/2020/
CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com a pessoa 
jurídica, PARA ALOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E  INTEGRAÇÃO 
DE  SISTEMAS COMPLEMENTARES DA GESTÃO PÚBLICA (LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, 
FOLHA DE PESSOAL E ETC); LICENÇA DE USO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL 
DO E-SIC E HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS WEB, RELATIVOS A GESTÃO DE DOCUMENTOS 
OFICIAIS  DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL– até 31 de dezembro de 2020,em 
razão da empresa SOGO TECNOLOGIA  E SERVIÇOS LTDA, com CNPJ: 29.345.698/0001-69, 
embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, alterada, em especial ao disposto no artigo 26 
da Lei de Licitações, no valor total de R$ 17.400,00 (Dezessete mil e quatrocentosreais), cujas 
despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 04.122.2001.2128 
(Ações FMAS).Elemento da Despesa: 3390.40. Fonte de Recursos: 1001.

Campina Grande, 21 de janeirode 2020.
EVA GOUVEIA

Secretária de Assistência social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.012/2020/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 
2.05.012/2020/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa jurídica:PARA ALOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E  
INTEGRAÇÃO DE  SISTEMAS COMPLEMENTARES DA GESTÃO PÚBLICA (LICITAÇÃO, CON-
TABILIDADE, FOLHA DE PESSOAL E ETC); LICENÇA DE USO DO PORTAL INSTITUCIONAL 
E DO PORTAL DO E-SIC E HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS WEB, RELATIVOS A GESTÃO DE 
DOCUMENTOS OFICIAIS  DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – até 
31 de dezembro de 2020,em razão da empresa SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, com 
CNPJ: 29.345.698/0001-69, embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, alterada, em espe-
cial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, no valor total de R$ 17.400,00(Dezessete mil e 
quatrocentosreais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Progra-
mática: 08.243.1018.2131(Ações programas rede atendimento criança e adolescente).Elemento 
da Despesa: 3390.40. Fonte de Recursos: 1001.

Campina Grande, 21 de janeiro de 2020.
EVA GOUVEIA

Secretária de Assistência social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
EXTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.017/2020/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.017/2020/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMCA/SEMAS/PMCG E SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. OBJETO CONTRATUAL: 
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E INTEGRAÇÃO DE  SISTEMAS 
COMPLEMENTARES DA GESTÃO PÚBLICA (LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PES-
SOAL E ETC); LICENÇA DE USO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DO E-SIC E 
HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS WEB, RELATIVOS A GESTÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS  
DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO 
DE 2020. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.012/2020/CSL/SEMAS/PMCG, 
ART. 24, II LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1018.2131 ELE-
MENTO DE DESPESA: 3390.40. FONTE DE RECURSOS: 1001, SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA 
E ELDER MIGUEL ESPERIDIÃO SILVA BORGES. VALOR GLOBAL: R$ 17.400,00 (DEZESSETE 
MIL E QUATROCENTOS REAIS). DATA DE ASSINATURA: 21/01/2020.

EVA GOUVEIA
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00081/2019

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

Cabedelo - PB, 23 de Dezembro de 2019
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

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

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

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 11 de 
Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à partici-
pação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição de Panificação e Lanches para os 
progamas da SEMAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: 
www.cabedelo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 14 de Janeiro de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 11 de 
Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à parti-
cipação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema 
de Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição de Polpa de Frutas para atender 
as necessidades da SEMAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos 

dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.
com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 14 de Janeiro de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 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 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM JORNADA 
PEDAGOGICA PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO ANO DE 2020 COM 
CARGA HORA RIA DE 40 HORAS/AULAS. DESTINADO AO MUNICIPIO DE ESPERANÇA - PB; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FUTURA CONSULTORIA 
E SERVICOS EIRELI - ME - R$ 172.800,00.

Esperança - PB, 22 de Janeiro de 2020
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 00001/2020

A Comissão Especial de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 
00001/2020,para o dia 07 defevereiro de 2020 às 11h, no local inicialmente divulgado - Rua Antenor 
Navarro, nº837,Lírio Verde, Esperança - PB. Informações no horário das 08h às 12h dos dias úteis; 
telefone (83) 3361-3801.

Esperança - PB, 22 de janeiro de 2020.
Emerson David Alves da Costa
PRESIDENTE DA COMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00002/2020 – 2ª Chamada
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que rea-

lizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00002/2020, DO TIPO MENOR PREÇO 
POR ITEM, objetivando a contratação de empresa especializada, para realização de exames de 
Ultrassom com Doppler, para atender pacientes do Município de Ingá, no dia 05/02/2020 às 8:45 
horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada na Praça do Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 
3394-1236, até o dia 04/02/2020.

 Ingá(PB), 22 de janeiro de 2020.
DIOCLÉCIO GOMES DA SILVA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
CHEFIA DE GABINETE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 02.001/2020 –UEP/GAPRE
PARTES:
CONTRATANTE: SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.
CONTRATADA: LARISSA GARCIA CAMPAGNER
OBJETO: CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE VIABILIDADE 

DE INTRODUÇÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS EM CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BAIXA 
RENDA NO COMPLEXO BEIRA RIO, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB.

PRAZO EXECUÇÃO: 03 (três) meses contados a partir da data de expedição da Ordem de 
Serviço;

PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL:4 (quatro) meses contados a partir da data de expedição 
da Ordem de Serviços.

LICITAÇÃO: Seleção de Consultor Individual nº 97002/2019.
VALOR: R$156.335,00 (cinquenta e seis mil, trezentos e trinta e cinco reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
a) Classificação Funcional: 02.101.18.542.5552.1503 – Sustentabilidade Ambiental e Mudanças 

Climáticas.
b) Natureza da despesa: 4.4.90.35 – Serviços de Consultoria.
c) Fonte: 1920
FUNDAMENTO LEGAL: Item 5, da GN-2350-9, que regulamenta a contratação de serviços de 

consultoria no âmbito do Contrato de Empréstimo nº 4444 OC-BR, celebrado entre o Município de 
João Pessoa e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.

João Pessoa, 15 de janeiro de 2020.
Lucélio Cartaxo Pires de Sá

Secretário Chefe de Gabinete do Município de João Pessoa
Contratante

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

ERRATA DO AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADM. Nº. 2019/031352 PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09011/2020
Em relação à data da abertura das propostas, referente ao Pregão Eletrônico nº 09011/2020:
Onde se lê: 
O acolhimento das propostas ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br, a partir do dia 

22/01/2020, às 10h00. A abertura das propostas ocorrerá no dia 31/01/2020, às 10h00. A cópia 
do Edital pode ser adquirida pelos seguintes sites: www.licitacoes-e.com.br e http://transparencia.
joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 22 de janeiro de 2020.

Leia-se: 
O acolhimento das propostas ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br, a partir do dia 

22/01/2020, às 10h00. A abertura das propostas ocorrerá no dia 03/02/2020, às 10h00. A cópia 
do Edital pode ser adquirida pelos seguintes sites: www.licitacoes-e.com.br e http://transparencia.
joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 22 de janeiro de 2020.

João Pessoa, 22/01/2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SEINFRA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07004/2020 – SEPLAN
PARTES:
CONTRATANTES: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATADA: NV CONSTRUÇÕES EIRELI
OBJETO: a reforma da Praça Antonio Gomes de Souza no bairro do José Américo em João 

Pessoa (lote 03)
PRAZO EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias corridos
PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 90 (noventa) dias corridos
LICITAÇÃO: Concorrência n.º 33004/2019.
VALOR: R$ 277.621,90 (duzentos e setenta e sete mil seiscentos e vinte e hum reais e noventa 

centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
SEINFRA:
a) Classificação orçamentária: 11.107.15.452.5099.1050 - Construção, Reforma, Ampliação, 

Revitalização e Recuperação de Praças, Calçadas, Calçadões, Escadarias, Jardins e Alhambrados.
b) Natureza da despesa: 4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES.
c) Fonte: 1001 – Recursos ordinários.
PPA 2018/2021
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como o artigo 37 da Consti-

tuição Federal.
João Pessoa, 20 de janeiro de 2020.

SACHENKA BANDEIRA DA HORA
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRATANTE
DANIEL VILAR ESTRELA MOREIRA

NV CONSTRUÇÕES EIRELI
CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA – FUNJOPE

A V I S O   D E    L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 2850/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020
DATA DE ABERTURA: 05/02/2020 – ÀS: 09:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EM-

PRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELAS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE.

A Fundação Cultural de João Pessoa, através de seu Pregoeiro, Sr. Alamo Cesar Trajano Martins 
Júnior, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no 
prazo prescrito na legislação pertinente, no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/ sob 
o UASG: 926755, e no site www.comprasgovernamentais.gov.br Fonte de Recursos: RECEITAS 
DIVERSAS. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, 
Decreto Municipal nº 5.716/2006, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993. Consultas com 
o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no horário único de 08h às 12h e das 13h às 17h, no Fone: 83. 
3218-5847 ou pelo e-mail cplfunjope@gmail.com

João Pessoa, 22 de Janeiro de 2020. 
Alamo Cesar Trajano Martins Júnior

Pregoeiro da FUNJOPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
EXTRATO DAS CONCLUSÕES DOS PROCEDIMENTOS PRELIMINARES PARA LOCAÇÃO 

DE IMÓVEL
A Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável (UEP/GAPRE), torna público que, 

após os procedimentos preliminares materializados no Processo n° 2019/127618, considerando 
que não houve nenhuma manifestação de interesse em decorrência do Aviso de Procura de Imóvel 
n° 01/2019 e que a Comissão para Identificação de Imóveis (criada pela Portaria n° 05/2019-UEP/
GAPRE) realizou também prospecção direta do mercado imobiliário e visitação de imóveis iden-
tificados diretamente, considerando o relatório conclusivo da Comissão Imobiliária (fls. 69/90), foi 
concluído pela instauração de processos de dispensa de licitação para locação de imóveis aptos 
para abrigar a Equipe da UEP e a Equipe da Gerenciadora do Programa, respectivamente, com 
fundamento no art. 24, X, da Lei n° 8.666/1993, conforme justificativas registradas no Despacho n° 
002/2020, emitido pelo Coordenador Geral do Programa (fls. 94/107), cujos processos administrativos 
foram instaurados pela Coordenação Executiva do Programa e tombados sob os n° 2020/004518 e 
2020/004522, nos quais será realizada a completa instrução das possíveis contratações em confor-
midade com a Orientação Normativa n° 03/2019-CGM, com a mesma transparência e publicidade.

Fica franqueado acesso público e irrestrito aos autos dos procedimentos, que foram todos 
regularmente documentados, assim como objeto da publicização e transparência devida.

Emails: uep.joaopessoa@gmail.com / celuep@joaopessoa.pb.gov.br
Endereço: Av. João Cirilo da Silva, s/n, Portal do Sol, João Pessoa/PB (Prédio da Estação das 

Artes, anexo à Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes
João Pessoa, 16 de janeiro de 2020.

José Rivaldo Lopes
Coordenador Geral do Programa João Pessoa Sustentável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO
CONCORRÊNCIA PUBLICA 00001/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017/00656
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE LIMPEZA URBANA 

E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA A EXECUÇÃO DE LIMPEZA EM VIAS E 
LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB.

A EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana do Município de João Pessoa 
através da Comissão Especial de Licitação da EMLUR torna público para o conhecimento dos interes-
sados que as impugnações interpostas pelas empresas: LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, 
CNPJ: 35.474.949/0001-08; DUCAR SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ: 08.449.239/0001-55; 
TAPAJOS – TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ: 00.457.362/0001-06; e LITU-
CERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 62.011.788/0001-99; foram todos JULGADOS 
IMPROCEDENTES “IN TOTUM”. Os pedidos de esclarecimento interpostos pelas empresas VALOR 
AMBIENTAL LTDA, CNPJ: 07.206.299/0001-00; DUCAR SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ: 
08.449.239/0001-55; AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA, CNPJ: 01.840.291/0001-99; e MARQUISE 
SERVIÇOS S/A, CNPJ: 21.635.363/0001-73 e suas respectivas respostas estão disponibilizadas 
no portal da transparência deste município, bem como as respostas as impugnações. De forma que 
fica mantida a sessão publica para o dia 24/01/2020 às 09:00 horas. O Processo físico se encontra 
a disposição dos interessados no na sala da Comissão Especial de Licitação, endereço Av. Minas 
Gerais, 177, Bairro dos Estados, João Pessoa-PB. Consultas com a Comissão, no endereço acima 
disposto, ou no Fone: (083) 3214-7629 ou pelo e-mail: cpl.emlur@joaopessoa.pb.gov.br.

João Pessoa, 22 de Janeiro de 2020
Artur Hermógenes da Silva Dantas

Presidente da Comissão Especial de Licitação da EMLUR/PMJP
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SEGUNDO SERVIÇO DE NOTAS E REGISTROS-ZONA SUL
Marilene de Melo Silva – Tabeliã Interina                                                                                                 

Rua Pres. João Pessoa, nº. 35. Centro – Cuité – PB. CEP: 58175-000 Fone: (083) 3372.2324
EDITAL DE INTIMAÇÃO nº. 01/2020

Marilene de Melo Silva, Oficiala do Registro de Imóveis                      
(Zona Sul) do Segundo Serviço de Notase Registros,

desta cidade e Comarca de Cuité, Estado da Paraíba, em virtude da   Lei, etc.
Segundo  as atribuições  conferidas pelo artigo 26 da Lei 9.514/97, bem como pelo Credor do 

Instrumento Particular, Com Efeito de Escritura Pública, Venda e Financiamento de Imóvel, com 
Alienação Fiduciária em Garantia, nº. 065.703.070,firmado em  01/06/2017, registrado sob o n°. R-4 e 
R-5, na matrícula n° 2.555, deste Serviço Registral, Zona Sul, desta Comarca, referente Casa Duplex 
nº. 249, localizada na Rua Padre Luís Santiago, Lote nº. 10.c, Quadra 07, Loteamento Pau Brasil, 
Nova Floresta-PB,  pelo presente INTIMA o Sr . RENATO CABRAL DE LIMA, brasileiro, casado, 
estudante, portador  da Carteira de Identidade 3.420.897 SSDS/PB, inscrito  no CPF/MF sob nº 
090.268.094-33, que figura como devedor no referido contrato, para que o mesmo dê cumprimento 
à suas obrigações contratuais cujo valor destes encargos, sujeito à atualização monetária, aos 
juros de mora até a data do efetivo pagamento e as despesas de cobrança, somando - se, também, 
os encargos que vencerem no prazo desta intimação. A presente intimação é feita por Edital, nos 
termos do § 4º. do citado artigo 26, em virtude do intimado, o Sr.RENATO CABRAL DE LIMA, acima 
mencionado  não ter sido localizado pelo Registro de Imóveis, que não conseguiu entregar – lhe 
a Carta Notificatória, registrada neste Ofício. Assim fica INTIMADO o  Sr . RENATO CABRAL DE 
LIMA, para que compareça a este Cartório do Oficio do Registro de Imóveis, situado na Rua João 
Pessoa, nº. 35,centro-Cuité-PB, onde deverá efetuar a purga do débito acima discriminado, no 
prazo improrrogável de 15 (QUINZE) dias, contados a partir da 3º (terceira) Publicação do pre-
sente edital, ficando cientificado que o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado 
garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do Credor Fiduciário BANCO 
DO BRASIL S.A, nos termos do § 7º do artigo 26 da Lei 9.514/97. Dado e passado nesta cidade de 
Cuité-PB, aos 20 de Janeiro de 2020. Eu, Marilene de Melo Silva, Oficiala do Registro de Imóveis 
(Zona Sul), digitei e assino.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019/066277 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09049/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE, DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CREIS DA REDE MU-
NICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 
torna pública a decisão em sede de Recurso Administrativo impetrado pela empresa AMÉRICO 
FERREIRA LIMA NETO – EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 22.609.826/0001-95. O recurso foi conhe-
cido e, no mérito, não houve o acolhimento das razões recursais, decidindo-se pela manutenção da 
decisão que declarou vencedora a empresa GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA – ME, conforme 
as razões dispostas no inteiro teor da decisão.

João Pessoa, 22 de janeiro de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00001/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente à Adesão a Registro de Preço nº 
AD00001/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO 
DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) E ÔNIBUS URBANO 
ESCOLAR ACESSÍVEL (ONUREA), PROVENIENTE DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 007/2019, VINCULADA AI PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2019, DO FNDE; RATIFICO o 
correspondente procedimento em favor de: MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 06.020.318/0001-10 - R$ 495.900,00.

Lagoa Seca - PB, 21 de Janeiro de 2020.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, 

DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) E ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL 
(ONUREA). FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00001/2020 - Ata de Registro 
de Preços nº 007/2019, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 011/2019, 
realizado pelo FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. DOTAÇÃO: 
Recurso Federal: 01.004 Secretaria de Educação - 12 361 1003 1001 Aquisição de Equipamentos 
e Material Permanente p/ Educação - 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente. VIGÊN-
CIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 
00008/2020 - 21.01.20 - MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o n° 06.020.318/0001-10 - R$ 495.900,00.

 Lagoa Seca - PB, 21 de Janeiro de 2020.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

Prefeitura Municipal de Piancó
EXTRATO DE CONTRATO

Tomada de Preçosnº 0001/2020
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó.
CONTRATADA: DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA-ME.  
Objetivo: credenciamento de farmácia para fornecimento de medicamentos que não constam do 

rol da Farmácia Básica destinados à população carente do município de Piancó-PB.
Percentual de desconto: 22% (vinte e dois por centos) para Medicamentos Ètico.
Valor global: R$ 166.666,67 (cento e sessenta e seis e seiscentos e sessenta e seis reais e 

sessenta e sete centavos)
Piancó-PB, 22 de Janeirode 2020

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito 

Prefeitura Municipal de Piancó
EXTRATO DE CONTRATO

Tomada de Preçosnº 0001/2020
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó.
CONTRATADA: DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE-ME
Objetivo: credenciamento de farmácia para fornecimento de medicamentos que não constam do 

rol da Farmácia Básica destinados à população carente do município de Piancó-PB.
Percentual de descontos: 51% (cinquenta e um por cento) para Medicamentos Genéricos, o 

percentual de desconto de 51% (cinquenta e um por cento) para Medicamentos Similar.
Valor global: R$ 333.333,33 (trezentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta 

e três centavos).
Piancó-PB, 22 de Janeirode 2020

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito 

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 00015/2020
A Prefeitura Municipal de Piancó, torna público por intermédio do seu Pregoeiro e equipe de 

apoio, licitação na modalidade Pregão Presencial 00015/2020, às 10:30 horas do dia 04 de Fevereiro 
de 2020, para o objeto: aquisição de Gás GLP. O edital está disponível em: www.pianco.pb.gov.br.

Piancó-PB, 22 de Janeiro de 2020
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 00016/2020
A Prefeitura Municipal de Piancó, torna público por intermédio do seu Pregoeiro e equipe de 

apoio, licitação na modalidade Pregão Presencial 00016/2020, às 14:00 horas do dia 04 de Feve-
reiro de 2020, para o objeto: aquisição de equipamentos de informática. O edital está disponível 
em: www.pianco.pb.gov.br.

Piancó-PB, 22 de Janeiro de 2020
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro Oficial

Prefeitura municipal de Piancó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00012/2020, - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa JEFFERSON BISMARCK ALVES 
SILVA - ME, CNPJ sob o nº 26.001.035/0001-39,com o VALOR GLOBAL de R$ 6.000,00 (seis mil 
reais) e tendo como objeto a Contratação do Artista GEGE BISMARCK para animar as festividades 
carnavalescas, com apresentação a ser realizada no dia 23 de fevereiro de 2020 e com duração 
de 02 (duas) horas, em praça pública no município de Piancó-PB.

Piancó-PB, 22 de janeiro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO

Inexigibilidaden° 00011/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.
CONTRATADA:DANIEL FELIX RANGEL - ME, CNPJ sob o nº 28.101.902/0001-33.
OBJETIVO:Contratação do Artista DJ KEVIN ARMSTRONG para animar as festividades carna-

valescas, com apresentação a ser realizada no dia 25 de fevereiro de 2020 e com duração de 02 
(duas) horas, em praça pública no município de Piancó-PB.

VALOR GLOBAL: R$ 8.000,00(oitomil reais).
Piancó-PB, 22 de janeiro de 2020.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

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 05 de 
Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO. 
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, 22 de Janeiro de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 08:00 horas do dia 05 de Fevereiro de 2020, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de refeições 
e lanches diversos, mediante requisição diária e periódica - pronta entrega. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 2051/05; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 8146-1430. E-mail: cplsape1@
gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 22 de Janeiro de 2020
ELAINE CUNHA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Fevereiro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de lavagem - tipo 
lava jato - dos veículos e máquinas diversos pertencentes a frota municipal e locados. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 2051/05; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 8146-1430. E-mail: 
cplsape1@gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 22 de Janeiro de 2020
ELAINE CUNHA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020 

OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo tipo caminhão, ano/modelo 2019 ou versão mais atualiza-
da para uso comunitário para suporte a produção agrícola e pecuária para o município de Santa Luzia 
- PB, conforme Convênio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento n° 859141/2017.

TIPO: MENOR PREÇO  
DATA DA ABERTURA: 04/02/2020 – HORÁRIO: 08:00 HORAS
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 14:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 22 de janeiro de 2020.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020
RESULTADO DE HABILITAÇÃO E CONVOCAÇÃO DE 2º COLOCADO

O Município de São Sebastião de Lagoa de Roça, através de seu Pregoeiro, torna público aos in-
teressados, conforme sessão ocorrida no dia 15 de Janeiro de 2020, que a Empresa - BRASFITNESS 
COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI.CNPJ: 11.753.865/0001-45.CLASSIFICADA NOS 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE LIMPEZA URBANA
NO ESTADO DA PARAÍBA – SINDLIMP-PB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Limpeza Urbana no Estado da 

Paraíba (SINDLIMP-PB), entidade situada na Rua Coronel Aristarco Pessoa, nº 106-B, Jaguaribe, 
João Pessoa-PB, vem, por meio deste, convocar seus associados quites com suas obrigações 
estatutárias a participar da Assembleia Geral a ser realizada no endereço supracitado, no dia 25 
de fevereiro de 2020, às 08h00, para discutir e deliberar sobre a seguinte pauta:

1. Informes gerais de interesse da categoria.
2. Aprovação da previsão orçamentária para o exercício 2020.
3. Ratificação da mudança de endereço da sede da entidade e das atividades-fim do sindicato 

junto à Receita Federal.
4. Campanha Salarial 2020: aprovação da pauta de reivindicações para cada empresa e apro-

vação do calendário de assembleias por local de trabalho, visando a celebrar Acordos Coletivos 
em toda a base territorial do Estado da Paraíba.

João Pessoa-PB, 23 de fevereiro de 2020
Radamés Cândido Alves do Vale

Presidente

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS 
DE CAJAZEIRAS E REGIÃO

CNPJ: 09.319.062/0001-35 - COD. SINDICAL 912.006.221.01851-1 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CAJAZEIRAS 
E REGIÃO, CNPJ: 09.319.062/0001-35, COD. SINDICAL 912.006.221.01851-1, com sede própria à 
Rua João de Souza Maciel, nº 186, Bairro da Esperança, CEP: 58.900-000, na Cidade de Cajazeiras, 
Estado da Paraíba, neste ato representado por seu Presidente infra-assinado, senhor NELSON 
SOARES DA SILVA, CTPS 66.888-Série 391, RG 310.651-SSP-PB, CPF 154.330.804-04, PIS, 
10762005413, brasileiro, casado, bancário, presidente do Sindicato, residente e domiciliado à Rua 
Dimas Andriola, nº 202, Bairro Jardim Oásis, CEP 58.900-000, na Cidade de Cajazeiras, Estado da 
Paraíba, CONVOCA toda a categoria profissional dos empregados em estabelecimentos bancários, 
funcionários de bancos públicos e privados da cidade de CAJAZEIRAS(PB), Base Territorial atual, 
filiados e não filiados ao  sindicato, e das cidades de SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, SÃO JOÃO DO 
RIO DO PEIXE e CACHOEIRA DOS ÍNDIOS, no Estado da Paraíba, base territorial pretendida, 
não filiados ao  sindicato, em atendimento ao que preceitua o Estatuto Social desta entidade clas-
sista, bem como as portarias nº 326/13 do MTE, de 11/03/2013 e 501/19 do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública de 30/04/2019 para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA PARA AMPLIAÇÃO DA BASE TERRITORIAL que será realizada 
no dia 13/03/2020, as 17h00 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos empregados em 
estabelecimentos bancários, funcionários de bancos públicos e privados,  das cidades de CAJA-
ZEIRAS, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE e CACHOEIRA DOS ÍNDIOS, 
no Estado da Paraíba, filiados e não filiados ao sindicato, e não havendo quórum as 19h00 em 
segunda convocação com a presença de qualquer número dos empregados em estabelecimentos 
bancários das cidades de CAJAZEIRAS, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE 
e CACHOEIRA DOS ÍNDIOS, no Estado da Paraíba, filiados e não filiados ao sindicato, tendo como 
local sede própria desta entidade sindical localizada à Rua João de Souza Maciel, nº 186, Bairro 
da Esperança, CEP 58.900-000, na Cidade de Cajazeiras, Estado da Paraíba para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 1. APROVAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA BASE TERRITORIAL DO 
SINDICATO PASSANDO DE ENTIDADE MUNICIPAL PARA INTERMUNICIPAL COM ABRAGÊN-
CIA NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, SÃO JOÃO DO RIO DO 
PEIXE e CACHOEIRA DOS ÍNDIOS no Estado da Paraíba; 2. LEITURA, ANÁLISE, DISCUSSÃO 
E APROVAÇÃO DA REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL; 3. OUTROS ASSUNTOS GERAIS DE 
INTERESSE DA CATEGORIA. Cajazeiras(PB), 15 de Janeiro de 2020.

NELSON SOARES DA SILVA
Presidente do Sindicato

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAÍBA-

CDRM-PB “Em Liquidação”
CNPJ Nº 09.307.729/0001-80

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os Senhores Acionistas a comparecerem a ASSEMBLEIA GERAL  EXTRAORDI-
NÁRIA a realizar-se às 14:30 horas do dia 03 de fevereiro de 2020, na sede da sociedade, situada à 
Avenida Assis Chateaubriand nº 2630, Bairro do Tambor, na cidade de Campina Grande, Estado da 
Paraíba, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Substituição do liquidante; b) Eleição 
do Novo Conselho Fiscal que deverá funcionar durante o período de liquidação; c) outros assuntos. 
A presente convocação está de conformidade com o que preceitua a Lei das Sociedades por Ações 
e o Estatuto Social da Empresa.

Campina Grande, 21 de janeiro de 2020.
FÁBIO ANDRADE MEDEIROS
Procurador-Geral do Estado

Publicado em  10,11 e 14/01/2020
Republicado por Incorreção

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃOCONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 
326/2019

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Gerência de Licitação da Central 
de Compras - Jaguaribe, telefone (083) 3208-9839, no dia 06/02/2020, às 9h (nove horas) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA  A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 
destinado à Secretaria  de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia - SEECT, conforme 
anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

Cadastro da CGE Nº   19-01480-2
João Pessoa, 22 de janeiro de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
COMUNICADO/CONVOCAÇÃO
Pregão Presencial nº 073/2019

Processo nº 19.000.005721.2019
Comunicamos a quem interessar, que o procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto consiste 

no Registro de Preços para Contratação de Serviço de Segurança e Vigilância Armada, destinado 
à Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba - ESPEP, terá sessão pública de REABERTURA  
no dia 28 de janeiro de 2020, às 13h30min.  Oportunamente, convocamos a empresa Weider Se-
gurança Privada Eireli para apresentação da Planilha de Custos e Formação de Preços, no prazo 
de dois dias úteis, a contar desta data.

Cadastro da CGE nº 19-01059-9
                              João Pessoa, 22 de janeiro de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO        
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N 321/2019

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Gerência de Licitação da Central de 
Compras - Jaguaribe, telefone (083) 3208-9839, no dia 05/02/2020, às 09h00min (nove horas) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CARREGO 
E DESCARREGO destinado à Secretaria  de Estado da Fazenda - SEFAZ, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

Cadastro da CGE Nº   20-00036-8
João Pessoa, 22 de janeiro de 2020.

JOÃO CLÁUDIO ARAÚJO SOARES
Gerente Executivo de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
Edital deINTIMAÇÃO nº 01

A Comissão Permanente de Inquérito no uso das atribuições que lhe foram conferidas por 
meio da portaria nº 1242de 04 de novembrode 2019,publicada no Diário Oficial do Estado em 09 
de novembrode 2019, INTIMAoresponsável pela Empresa FABÍOLA MARINHO DE OLIVEIRA,a 
comparecer perante esta Comissão no dia 12de fevereirode 2020, às 13:30h, a fim de participar 
de AUDIÊNCIA na condição deINVESTIGADOno Processo de nº0024684-6/2019 e Processo de 
Instrução nº. 0027133-7/2019,que objetiva apurar contratação de direcionamento de convites às 
Empresas FABÍOLA MARINHO DE OLIVEIRA e ADRIANA SILVA RODRIGUES, localizada no 
município de João Pessoa, pertencente na circunscrição da 1º GRE.

João Pessoa, 21de janeirode 2020
Bel. Claudio Roberto Toledo de Santana

Presidente da CPI – SEECT/PB

Item(s): 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16.Valor: R$ 133.950,00está Habilitada e que a empresa - PARAIBA 
COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI.CNPJ: 19.594.219/0001-94.CLASSIFICADAItem(s): 
1-2-3-4-5-6-7-11-15-17-18-19, ficou inabilitada por não atender a exigências edilícias, respeitando 
o prazo recursal amparado na Legislação, em não ocorrendo recurso, fica convocada aEmpresa 
classificada em segundo lugar para os itens acima citadosà  empresa METAL PLASTIK INDUSTRIA 
E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS  EIRELI já devidamente credenciada nos autos, 
para comparecer à sala de licitações do Município no dia 03/02/2020 para abertura e analises da 
documentação de habilitação. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3387-1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 21 de janeiro  de 2020
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 08:00 horas do dia 06 de Fevereiro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcelada de material 
médico hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, SAMU e Fundo 
de Saúde deste Município, durante o exercício de 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-
1285. Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 21 de Janeiro de 2020
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

OBJETO: Contratação de empresa para executar serviços de oficina, parte elétrica, alinhamento 
e balanceamento, funilaria, lanternagem, pintura, consertos de bancos e tapeçaria, manutenção de 
ar condicionado, consertos e troca de peças de motos, destinados á frota de veículos e máquinas a 
serviço do município de Santa Luzia/PB, conforme especificação no edital e seus anexos.

TIPO: MENOR PREÇO
DATA DA REUNIÃO: 04/02/2020 – HORÁRIO: 10:00 HORAS
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 14:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 22 de janeiro de 2020.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação moda-

lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, às 08:30 horas do dia 06 de Fevereiro de 2020. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de exames laboratoriais, para 
atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de 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 13:00 horas, dias úteis. Endereço: Rua Inácio Lira, 363 - Centro - 
São José de Piranhas - PB. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 22 de Janeiro de 2020
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação moda-

lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, às 13:00 horas do dia 06 de Fevereiro de 2020. 
Objeto: Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (GPL) líquido, destinados ao consumo de todas as 
secretarias da Prefeitura Municipal de 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 13:00 horas, dias úteis. Endereço: Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas 
- PB. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 22 de Janeiro de 2020
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação moda-

lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, às 14:30 horas do dia 06 de Fevereiro de 2020. 
Objeto: Serviços de execução de instalações, manutenção preventiva e corretiva e higienização 
de ar condicionados para atender as demandas das necessidades de todas as secretarias da 
Prefeitura Municipal de 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 13:00 horas, dias úteis. Endereço: Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas - PB. 
E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 22 de Janeiro de 2020
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
ERRATA AO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) EREABERTURA DEPRAZO AO 

PREGÃO PRESENCIAL 00008/2020
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, informa aos interessados 

que na publicação do Aviso de Licitação, PP 00008/2020 que objetiva a Aquisição de 05 (cinco) 
veículos para a Rede Municipal de Educação, publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba - 
pág. 107 e Jornal A União – pag. 28, todos do dia 18/01/2020 – no Termo de Referência (Anexo I) 
do Edital,no código 02, no texto dacoluna “discriminação”, Onde se lê: “tipo de combustível diesel”; 
Leia-se: “tipo de combustível gasolina/álcool”; ficando assim remarcada a abertura dos envelopes 
01 e 02 do referido pregão presencial parao dia 04 de Fevereiro de 2020,às13:00h.

São José de Piranhas-PB, em 22 de Janeiro de 2020.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB, às 09:30 horas do dia 06 de 
Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
Material Médico Hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde e entre outros órgãos do município 
de São José de Espinharas/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555/2000. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@saojosedeespinharas.pb.gov.br. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Espinharas - PB, 22 de Janeiro de 2020
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Francisca Tomaz da Silva, Nº54 - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, às 09:00 horas do 
dia 10 de Fevereiro de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: 
Contratação de prestação de serviço mensal de profissional especializado na área de engenharia, 
compreendendo consultoria, fiscalização e acompanhamento de obras do município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 7:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3538-1155. E-mail: pmsaojose.licitacao@gmail.com. Edital: www.saojoselt.pb.gov.
br ou www.tce.pb.gov.br. 

São José da Lagoa Tapada - PB, 20 de Janeiro de 2020
JOAO JUCELIO SILVA DO VALE

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

AVISO DE DECISÃO DE RECURSO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2019

O pregoeiro, equipe de apoio juntamentecom a Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal 
de São Sebastião de Lagoa de Roça, comunica aos licitantes e demais interessados no presente 
processo administrativo Pregão Presencial 0009/2019 que tem como objeto: Contratação de Em-
presa para Prestação de Serviços de Confecção de Fardamentos de acordo com as necessidades 
das Secretárias do Mun.de São Sebastião de Lagoa de Roça, que ANTE AO EXPOSTO, somos 
pelo CONHECIMENTO do recurso, impetrado pela a empresa DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO 
EIRELI (META COMERCIO E SERVIÇO), de modo que seja DEFERIDO os pedidos formulados 
pela Recorrente, devendo ser REFORMADA a decisão que declarou inabilitada, de modo que esta 
seja declarada vencedora do certame, por ter apresentado a proposta mais vantajosa para adminis-
tração pública, respeitando o prazo recursal amparado na Legislação. Informações: no horário das 
07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3387-1066. E-mail: 
licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 21 de Janeiro de 2019
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB, às 08:00 horas do dia 06 de 
Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação 
de serviços em assessoria contábil especializada nas áreas; pessoal, previdenciária, RAIS e DIRF, 
para a Prefeitura Municipal de São José de Espinharas - PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555/2000. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@
saojosedeespinharas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Espinharas - PB, 22 de Janeiro de 2020
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 23 de janeiro de 2020 27
Publicidade



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba -  QUINTA-FEIRA, 23 de janeiro de 2020   28
Publicidade

SINDICATO DOS EMPREGADOS DOMESTICOS DO ESTADO DA PARAIBA - Av. Cruz Cor-
deiro, Nº 75 – Sl 01, Varadouro, João Pessoa/PB, CEP 58010-120 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
- O Sindicato dos Empregados Domésticos do Estado da Paraíba, CNPJ nº 06.969.305/0001-92, 
através da sua Presidente, convoca toda/os trabalhadoras/es filiadas/os, para uma Assembleia 
Geral Extraordinária-AGE, a ser realizada no dia 02 de fevereiro de 2020, na sede do SINTRICOM, 
na Av. Cruz Cordeiro, nº 75 – Varadouro, João Pessoa-PB, às 15h00min, com todas/os filiadas/
os, em primeira convocação, e com qualquer número de filiadas/os uma hora após, em segunda 
convocação, para deliberação da seguinte pauta: 1. Reforma estatutária; 2. Recomposição da 
Diretoria; 3. Autorização de mudança de endereço junto à Receita Federal; 4. Desfiliação e filiação 
à entidades de 2º Grau e Central Sindical; 5. Outros pontos. Glória Rejane da Silva Santos, CPF 
nº 714.781.084-87 – Presidente. João Pessoa-PB, 22 de janeiro de 2020.

PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA - EPP, CNPJ: 15.204.206/0001-00 
torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de 
Cabedelo aLicençade Operaçãoparaescritório administrativo de uma empresa que realiza serviços 
de instalação e manutenção de arcondicionado e serviços de construção civil, situadono Loteamento 
Jardim Gama, Quadra 02, Lote 12 – Cabedelo/PB.

Eduardo Sousa Dias CNPJ 35.605.215/0001-10 torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria 
de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a licença de operação comércio e serviço para 
a atividade de fabricação de produtos de limpeza e polimento situado no endereço Via local 25 
(loteamento morada nova), Nº 50, bairro parque esperança em Cabedelo-PB.

MICCAL– MINERAÇÃO IND. E COMÉRCIO CAMPO VERDE LTDA – CNPJ Nº 24.281.990/0001-41, 
Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Administração do Meio Ambiente) 
EMITIU  a Licença de Operação  Nº 1961/2019 em 03 de setembro de 2019, Prazo 730 dias para 
atividades de: Lavra de calcário a céu aberto e britagem, numa área total de 44,03 hectares, onde 
a área de extração é de 10 hectares, referente  ao processo DNPM nº 846.101/2009, Na FAZENDA 
TRAPIÁ ZONA RURAL. MUNIC. DE PATOS/PB. PROCESSO Nº 2019-001718/TEC/LO-8849

LM ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ 15.550.515/0001-32, com 
sede na Rua Fernando Luiz Henrique dos Santos, nº 458, sala 103, Jardim Oceania, João Pessoa- 
PB, CEP: 58037-050, torna público que recebeuda SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca 
e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação n° 2019.0001079para o condomínio residencial 
Água Marinha situado à Rua Rosemiro Rodrigues de Lima, S/N, quadra 18-A, lote 03doloteamento 
Praia do Poço, Jacaré, Cabedelo-PB.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº88/2020 em João Pessoa, em 9 
de janeiro de 2020.  Para a atividade de: Construção do Complexo Penitenciário no município de 
Gurinhém – Processo nº 2019-004640/TEC/LI-6877.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente –emitiu a Autorização Ambiental Nº 16/2020, em 
João Pessoa, 06 de janeiro de 2020.Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Limpeza e recuperação 
de taludes, desobstrução e limpeza de calhas, recuperação do sistema de drenagem, plantio de 
gramíneas no talude, daBarragem Riacho do Emídio. MUNICÍPIO: Montadas/PB. Processo: 2019-
006882/TEC/AA-6079.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente –emitiu a Autorização Ambiental Nº 15/2020, em 
João Pessoa, 06 de janeiro de 2020.Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Limpeza e recuperação 
de taludes, desobstrução e limpeza de calhas, recuperação do sistema de drenagem, plantio de 
gramíneas no talude, daBarragem Riacho do Bichinho. MUNICÍPIO: Barra de São Miguel/PB. 
Processo: 2019-006861/TEC/AA-6075.

A Associação Brasileira 
de Juristas pela Democracia 
(ABJD) protocolou na Procu-
radoria-Geral da República 
uma representação por "abu-
so de autoridade" por parte 
do procurador federal Wellin-
gton Divino de Oliveira, que 
apresentou denúncia contra 
o jornalista Glenn Greenwald.

A ABJD diz que ele "com-
porta-se de forma a atingir 
aqueles que considera desa-
fetos políticos do ministro 
Sérgio Moro e do governo a 
que pertence, fazendo claro e 
distorcido uso do cargo públi-
co para atender a interesses e 
motivações pessoais". O gru-
po pede que seja instaurada 
investigação contra Oliveira.

Oliveira assina uma de-
núncia do Ministério Público 
Federal que acusa sete pes-
soas de envolvimento no hac-

keamento de mensagens de 
autoridades ligadas às inves-
tigações da Lava Jato, como o 
ministro Sergio Moro e o pro-
curador Deltan Dallagnol.

Greenwald é fundador 
do site The Intercept Brasil, 
que recebeu os diálogos da 
Lava Jato e os publicou por 
meio de uma série de repor-
tagens, algumas delas em 
parceria com outros veículos 
de imprensa.

Associação protocolou representação por “abuso de autoridade” por parte do procurador federal Wellington de Oliveira

Juristas consideram abusiva
ação contra Glenn Greenwald
Folhapress 

Sem evidências
Na terça-feira (21), o Ministério Público Fe-

deral denunciou o jornalista Glenn Greenwald, 
do site The Intercept Brasil, sob acusação de 
associação criminosa, interceptação de comu-
nicações e invasão de dispositivo informático.

Glenn não era investigado nem foi indi-
ciado pela Polícia Federal, que não encontrou 
evidências de que ele tivesse cometido crimes. 
O MPF, contudo, afirma que o jornalista orientou 
o grupo acusado de hackear autoridades e cap-
turar conversas de procuradores da Lava Jato e 
do ex-juiz Sergio Moro no aplicativo Telegram. 
Outras seis pessoas também foram alvo de 
denúncia da Procuradoria.

As conversas foram obtidas pelo Intercept 
e originaram reportagens sobre a relação da 
força-tarefa com o então magistrado, publica-
das também por outros veículos. 

Glenn nega qualquer envolvimento com 
atividades criminosas e vê na atuação do pro-
curador Wellington Oliveira uma tentativa de 
ameaçar o jornalismo e cercear a liberdade 
de imprensa. A denúncia também foi criticada 
por entidades como a Associação Brasileira de 
Jornalismo Investigativo (Abraji), a Federação 
Nacional dos Jornalistas (Fenaj) e a Associação 
Brasileira de Imprensa (ABI) e pelo presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

ABJD diz que Oliveira 
“comporta-se de forma 
a atingir aqueles que 
considera desafetos 
políticos do ministro 

Sérgio Moro”

Foto: Agif/Folhapress

Folhapress  

Greenwald não era investigado nem foi indiciado pela Polícia Federal, que não encontrou evidências de crimes, mas está sendo processado pelo MPF

Anderson do Carmo

Celular de pastor assassinado foi 
conectado na casa de senador

O aparelho celular do 
pastor Anderson do Carmo, 
marido da deputada federal 
Flordelis (PSD), assassinado 
em junho de 2019, foi co-
nectado horas após o crime 
ao wi-fi da casa do senador 
Arolde de Oliveira (PSD). A 
informação foi revelada pela 
TV Globo.

Segundo a reportagem, 
o aparelho foi ativado com 
um chip em nome da empre-

sária Yvelise de Oliveira, mu-
lher do senador, e conectado 
ao wi-fi da casa onde mora 
o casal, na Barra da Tijuca, 
zona oeste do Rio de Janeiro.

Em junho, Anderson foi 
assassinado a tiros na gara-
gem de casa em Pendotiba, 
Niterói, Região metropoli-
tana do Rio.

Dois de seus filhos, um 
biológico e outro adotivo, 
confessaram envolvimen-
to no assassinato e foram 
presos. Membros da família 

apontaram o dedo para a 
deputada.

Em agosto, a polícia 
afirmou não descartar a 
possibilidade de seu envol-
vimento no crime. O caso 
segue sob sigilo.

Filiado ao mesmo par-
tido de Flordelis, Arolde é 
dono do Grupo MK, uma gra-
vadora de discos gospel que 
produziu CDs da deputada 
federal.

Em nota, o senador dis-
se que está indignado e per-

plexo e que a matéria pode 
ter como objetivo macular 
sua imagem.

“Naquele dia, ao tomar-
mos conhecimento do fale-
cimento do pastor Ander-
son do Carmo (...), Yvelise 
telefonou para a deputada 
(...) para dar um telefonema 
de pêsames. Como a ligação 
pode ter sido feita através 
do Whatsapp, entrou na 
rede de wi-fi. (...) Nossa re-
lação era protocolar e pro-
fissional”, afirmou.

Experimentos feitos 
com camundongos aca-
bam de dar novo peso à 
ideia de que o estresse é 
capaz de produzir cabe-
los brancos antes mes-
mo do envelhecimento 
natural.

Segundo o estudo, 
em situações muito es-
tressantes, neurônios 
que ficam na vizinhan-
ça dos fios liberam uma 
substância que acaba 
esgotando as fábricas 
celulares da "tinta" na-
tural dos cabelos. Assim, 
quando novos fios nas-
cem, já não têm a cor de 
antes.

O trabalho, que 
acaba de sair na revis-
ta científica Nature, foi 
feito por pesquisado-

res dos EUA e do Brasil. 
"Embora só um dos ex-
perimentos tenha sido 
feito com células huma-
nas, é bem provável que 
o mecanismo que vimos 
nos camundongos seja 
compartilhado conosco. 
A fisiologia é muito pa-
recida", diz Thiago Mat-
tar Cunha, professor da 
FMRP-USP (Faculdade 
de Medicina da USP de 
Ribeirão Preto) e um dos 
autores brasileiros da 
pesquisa.

Não faltam relatos, 
inclusive históricos, 
acerca dos efeitos de al-
tos níveis de estresse so-
bre os cabelos. Conta-se, 
por exemplo, que Maria 
Antonieta (1755-1793), 
última rainha da França 
antes da Revolução Fran-
cesa, teria ficado com 
todos os fios brancos na 

noite anterior à sua exe-
cução na guilhotina.

Cunha conta ter tes-
temunhado o mesmo em-
branquecimento na pe-
lagem de camundongos 
que estudava durante 
pesquisas sobre os me-
canismos bioquímicos 
da dor, área que é a sua 
especialidade na USP. Ao 
injetarem nos roedores 
uma substância capaz 
de provocar dor intensa, 
ele e seus colegas obser-
varam, quatro semanas 
depois, que os pelos dos 
bichos tinham se torna-
do brancos. "Ficamos in-
trigados e começamos a 
tentar entender aquilo", 
diz ele.

Durante um perío-
do sabático na Univer-
sidade Harvard (EUA), 
o brasileiro entrou em 
contato com colegas 

que tinham observado 
exatamente os mesmos 
resultados e passou a 
colaborar com o grupo 
de Ya-Chieh Hsu, pesqui-
sadora do Departamento 
de Células-Tronco e Bio-
logia Regenerativa da 
instituição americana. 
Após novas ideias e mais 
experimentos, a equipe 
conseguiu montar o que-
bra-cabeças do que esta-
va acontecendo.

Uma das chaves 
são as CTMes (células-
tronco de melanócitos). 
Como quaisquer outras 
células-tronco, o papel 
delas é servir como fonte 
para certos tipos de cé-
lulas maduras. No caso, 
são os melanócitos do 
nome, responsáveis pela 
produção dos pigmentos 
que colorem os pelos e 
cabelos.

Pesquisa comprova que estresse é 
capaz de deixar os cabelos brancos
Reinaldo José Lopes  
Folhapress

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Renata Ferreira
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