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Chuva pode voltar a inundar 
residências nas Três Lagoas
Obras de desobstrução do canal de escoamento para 
o Rio Jaguaribe não foram concluídas e moradores 
temem viver o mesmo drama do ano passado. Página 5

Projeto Cão Terapia implantado no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa busca humanizar o atendimento e animar os pequenos pacientes. Página 7

Cães recuperam o sorriso de crianças internadas
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PB investe R$ 200 mi em 
infraestrutura rodoviária
Conjunto de obras previstas pelo Governo do Estado para 2020 inclui o Arco Metropolitano Leste de Campina Grande. Página 3

Ministério Público ajuíza ação 
contra ex-prefeito de Cabedelo
Além de Leto Viana, o ex-presidente da Câmara de Vereadores 
do município, Lucas Santino, e o ex-servidor Fernando José de 
Oliveira também foram acionados. Página 13

Políticas
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Número de motoristas flagrados 
sob efeito de álcool cresce 191%
“Operação Verão” realizada pela Polícia Rodoviária 
Federal nas estradas da Paraíba registrou, em menos de 
20 dias, 99 casos de condutores alcoolizados. Página 6

Governo Federal estuda 
criar “imposto do pecado”
Projeto de reforma tributária pode incluir taxação 
extra sobre produtos como cigarro, bebidas e armas, 
anunciou o ministro Paulo Guedes. Página 18

Diversidade

Copa do Nordeste pode render 
mais de R$ 2 milhões ao Belo
Clube entra em campo hoje à noite para enfrentar o 
América na Arena das Dunas, em Natal. Apenas na 
primeira fase, time deve receber R$ 1,5 mi. Página 24

Esportes
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Horta comunitária Iniciativa no bairro dos Bancários uniu moradores, promoveu hábitos saudáveis e está se espalhando para outras áreas da capital. Página 8

Programação especial marca os 
35 anos do Teatro Íracles Pires
Shows, espetáculos teatrais e de dança integram a agenda 
de eventos deste fim de semana do teatro que é peça 
fundamental da história do município de Cajazeiras. Página 9
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Chuva é sempre uma boa notícia, aci-
ma de tudo quando se trata do semiárido 
brasileiro, região com um histórico de dra-
mas sociais provocados pelas estiagens 
que a torna alvo de estudos constantes, 
nos planos acadêmicos e governamentais, 
por exemplo, embora nem sempre receba 
o devido socorro das autoridades federais. 
A seca em si não tem jeito, é fenômeno na-
tural. Mas a convivência humana com a es-
tiada pode sim ser muito mais produtiva.

Velhas questões relacionadas à seca 
permanecem no ar. A experiência aconse-
lha aos seres humanos se adequarem às 
características geográficas e climáticas 
do semiárido, explorando os recursos da 
região em estrito consenso com a nature-
za. A antiga política de combater a estia-
gem, ao que parece, caiu em desuso, em-
bora persista a tendência de se praticar 
uma agricultura dependente de chuvas, 
cujo calendário é tão impreciso quanto 
intermitente.

A chuva não é um problema apenas da 
zona rural. Tocando em outra clave, as ci-
dades, com as mudanças climáticas causa-
das pelo aquecimento global, tornaram-se 
palcos de intempéries agressivas, como, 
por exemplo, as inundações ocasionadas 
por altos índices pluviométricos. Veja-se o 
caso de Campina Grande, que, felizmente, 
sofreu menos estragos com as chuvas que 
Iconha (ES), cidade capixaba praticamen-
te destruída por um temporal.

As autoridades da esfera político-

-administrativa precisam tomar medidas 
preventivas urgentes, para que as cida-
des estejam estruturalmente precavidas 
contra os efeitos deletérios das mudan-
ças climáticas. Os temporais não obede-
cem nem a mapas nem a calendários. Po-
dem acontecer a qualquer momento e em 
qualquer lugar do planeta. Inundações e 
desabamentos causam muitos transtor-
nos à população, notadamente às pessoas 
de baixa renda.

Um dos agravantes, no caso das cha-
madas chuvas torrenciais, é a grande 
quantidade de lixo despejada nas ruas da 
maioria das cidades brasileiras. Esse pro-
blema é flagrante também na cidade de 
João Pessoa. Se fosse possível reunir todos 
os resíduos sólidos e orgânicos espalha-
dos pela capital paraibana, o montante 
certamente surpreenderia a população, 
embora uma parcela considerável dos mo-
radores seja responsável por esse crime 
ambiental.

Há outros destinos, claro. Mas uma 
parte significativa do lixo que se joga na 
rua vai poluir os rios e os mares, e outra 
parte não menos excessiva vai entupir as 
galerias pluviais, provocando inundações 
e, não raro, desabamentos, acidentes de 
trânsito etc. O poder público precisa in-
vestir mais em educação ambiental, do 
mesmo que as pessoas também precisam 
desenvolver uma consciência cidadã que a 
faça compreender a cidade como uma ex-
tensão de sua casa. 
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Chuvas

As lágrimas do come-
diante, disse um dia Denis 
Diderot, filósofo francês 
e estrela do Iluminismo, 
escorrem de seu cérebro; 
as do homem sensível jor-
ram de seu coração. Na 
política também é assim. 
Políticos, como atores, vi-
vem de representações. E 
criam projeções que pas-
sam a se confundir com 
os personagens que re-
presentam. Poucos, muito 
poucos, podem dizer que o 
“eu” e o “ele” são a mesma 
coisa. Alguns construíram perfis sobre um 
conceito negativo, que, de tanto banalizado, 
passou a ser aceito pelos cidadãos. É o caso, 
por exemplo, do “rouba, mas faz”.

Muitos esticam o ciclo de sua vida po-
lítica graças à caricatura que moldaram. É 
o caso de protagonistas com o carimbo de 
“obreiros, estradeiros, fazedores, pai dos po-
bres, desenvolvimentistas, heróis da Pátria”.

Até hoje, comediantes têm impressio-
nado suas plateias, não por dizerem a ver-
dade, mas por dourarem muito bem a pílu-
la, ou seja, por terem boa performance no 
teatro da política.  Ocorre que o ciclo dos 
histriões, estes que sobem aos palcos para 
comover a audiência, está chegando ao fim. 
A máscara das promessas começa a ser re-
tirada dos atores políticos por grupos, mo-
vimentos, núcleos, que clamam por atitudes 
éticas e morais.

A quebra de paradigmas (que apareceu 
na eleição de outubro passado) sinaliza o 
enterro de uma era, o declínio do engodo, 
o combate à mentira, o fim de promessas 
mirabolantes. As águas do populismo co-
meçam a escassear na fonte.

O populismo ganhou culminância na 
era getulista (anos 30) e prosseguiu em ou-
tros ciclos: o desenvolvimentismo de Jusce-
lino Kubitschek; o trabalhismo de João Gou-
lart; o estilo autoritário de Jânio Quadros; 
o matiz nacionalista de viés esportista de 
Garrastazu Médici, nos anos de chumbo; 
o olimpismo-modernizante de Fernando 
Collor; o apartheid social (“Nós e Eles”) de 
Lula da Silva, para registrar apenas alguns 
movimentos.  

Nos estados, os casos mais emblemá-
ticos vêm de São Paulo, por exemplo, nos 
governos de Adhemar de Barros e Paulo 
Maluf. O primeiro deixou a marca do “rou-
ba, mas faz”, refrão que colou, mais adian-
te, na imagem do segundo. Este plasmou 

sua identidade com a marca 
do obreirismo faraônico, uma 
avalanche de obras sob a som-
bra de um slogan que marcou 
suas campanhas: “Maluf fez, 
Maluf faz”. Ao passar do tem-
po, a carga negativa das ima-
gens de ambos foi aliviada. O 
País acabou abrindo os cofres 
da corrupção e casos antigos 
foram canibalizados por no-
vas descobertas.

O populismo de ontem se 
banhava nas emoções da ple-
be e em grandes mobilizações. 
Hoje, não há mais comícios. E 

as manifestações de rua ganharam outros 
focos, principalmente na órbita dos servi-
ços públicos. A massa está desconfiada e a 
mídia assopra brasa na fogueira de escân-
dalos. O rolo que a Lava Jato começou a de-
senrolar esfumaça o ambiente.

 Os espectadores da cena política não 
querem se entregar mais às ilusões, pre-
ferindo exercitar seu espírito crítico, tirar 
atores do palco e denunciar a encenação 
dos personagens.

Nos últimos tempos, multiplicou-se a 
violência; os serviços públicos se deterio-
raram; o desemprego chegou ao pico (12 
milhões de desempregados); a extrema po-
breza aumentou para 4 milhões, que vivem 
com uma renda mensal inferior a R$ 145, R$ 
4,80 por dia, valor insuficiente para garantir 
alimentação e suprir necessidades básicas; a 
saúde está precária; remédios custam caro; 
e a vida, para milhões de pessoas, se torna 
insuportável. Por isso, o povo quer ver um 
novo tipo de ator. Que chore com o coração e 
não com um cérebro encenando peças.

Por isso, a indignação popular atinge 
altos índices. O sentimento de revolta oxi-
gena as veias da nossa democracia.

 John Stuart Mill, em “Considerações 
sobre o Governo Representativo”, faz a dis-
tinção entre duas espécies de cidadãos: os 
ativos e os passivos. Os governantes prefe-
rem os segundos – pois é mais fácil dominar 
súditos dóceis ou indiferentes –, mas a de-
mocracia necessita dos primeiros.

 Numa sociedade passiva, os súditos 
são transformados em ovelhas dedicadas 
tão somente a pastar capim uma ao lado da 
outra e a não reclamar nem mesmo quando 
o capim está escasso. O povo percebe quan-
do o discurso político não passa de encena-
ção canhestra.  Não quer mais pagar tributo 
por um expressionismo cênico, caricatural, 
grotesco, mímico, demagógico.

“Ciclo das lorotas chega ao fim”

Artigo Gaudêncio Torquato 
Twitter@gaudtorquato

Muitos esticam o ciclo 
de sua vida política 

graças à caricatura que 
moldaram. É o caso de 
protagonistas com o 

carimbo de “obreiros, 
estradeiros, fazedores, 

pai dos pobres, 
desenvolvimentistas, 
heróis da Pátria”  
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A instituição já faz emissão da carteira de passe 
livre para pessoas com deficiência. O  modelo 
agora é específico, com informações ampliadas 
e destinado à pessoa com transtorno do es-
pectro autista (TEA). A Funad é referência no 
atendimento à pessoa autista na Paraíba e o 
Governo do Estado tem ampliado as ações de 
assistência aos usuários com esse transtorno.

Os membros da Terceira Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba mantiveram a sentença 
que condenou o ex-prefeito do 
Município de Algodão de Janda-
íra, Isac Rodrigo Alves, por ato 
de improbidade administrativa. 
Na decisão, o Juízo de 10 Grau 
da Comarca de Remígio sus-
pendeu os direitos políticos pelo 
prazo de três anos, pagamento 
de multa civil, proibição de 
contratar com o Poder Público, 
receber benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente.

A Paraíba é o primeiro Estado a respeitar a 
Lei 13.977/20, que instituiu a Carteira de 
Identificação da Pessoa com Autismo. O servi-
ço é prestado pela Fundação Centro Integrado 
de Apoio ao Portador com Deficiência (Funad) 
e funciona no Centro de Atendimento à Pessoa 
com Deficiência (CAD), nos dois turnos. 

identidade para autistas

CondenadoeConomia

‘prestígio’ não é apenas um ChoColate

homenagem

stf nega hC e prefeito de Cuité de mamanguape fiCa afastado

O poeta, pesquisador da Cultura 
Popular repentista, Otacílio Batista, 
será um dos patronos da Academia 
de Letras e Artes de Tabuleiro do 
Norte (Aleart), município do Ceará. 
Autor de vários livros, dentre eles 
“Antologia Ilustrada dos Cantado-
res”, escrito com o também pesqui-
sador, Francisco Linhares, Otacílio 
Batista será patrono da escritora e 
poeta Eulinda Maria Noronha Mo-
reira, ocupante da Cadeira n0 32. 
A Academia possui 40 integrantes, 
sendo 16 na área de Letras, 12 de 
Artes e 12 dos segmentos de Educa-
ção e Cultura. Neste sábado, às 19h.

O advogado paraibano Ro-
drigo Toscano está em Lis-
boa, a convite da Jornadas 
Luso-Brasileiras do Centro 
de Investigação de Direito 
Privado e Aniversário de 
5 anos da Revista Jurídica 
Luso Brasileira. Toscano fará 
palestra sobre  “Revisão Con-
tratual e a Lei da Liberdade 
Econômica”. O conclave reúne 
juristas do mundo todo e  tem 
como coordenadores Fernan-
do Araújo da Faculdade de 
Direito de Lisboa e José Fer-
nando Simão  da USP. 

Vejam só o do vereador Bruno Farias (PPS/Cidadania). Ele teve todas as suas emendas de re-
manejamento ao orçamento de 2020 aprovadas. São 625 mil reais em recursos para educação, 
inclusão social, acessibilidade e assistência à saúde do autista. Bruno idealizou um programa 
de capacitação dos profissionais da rede municipal de ensino no município de João Pessoa para 
atuação educacional com pessoas com transtorno do espectro autista. 

modelo

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, negou o pedido de suspensão da decisão 
do Tribunal de Justiça da Paraíba que afastou Djair Magno Dantas da Prefeitura de Cuité de Mamanguape por 
improbidade administrativa. O Ministério Público, autor da ação civil pública por ato de improbidade adminis-
trativa, alegou a existência de um esquema ilegal com participação do prefeito, secretários municipais e outros 
com intuito de se apropriar de verbas públicas mediante fraudes na contratação de prestadores de serviço. Diante 
do afastamento de Dantas por 180 dias, sua defesa acionou o STF por meio da Suspensão de Liminar (SL) 1282, 
argumentando a ausência de necessidade da medida. Sustentou ainda que a decisão transformaria a medida 
cautelar em cumprimento definitivo de condenação em processo não finalizado. Para o ministro Toffoli, no entan-
to, a decisão apresenta fundamentos idôneos de que o prefeito afastado possa embaraçar a instrução probatória, 
“tendo, inclusive, apontado elementos empíricos, que atestam a necessidade do afastamento cautelar”. 
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Recursos serão investidos pelo Governo do Estado em programas de infraestrutura em rodovias e mobilidade urbana 

O Governo do Estado 
vai investir mais de R$ 200 
milhões no conjunto de 
obras de infraestrutura ro-
doviária programadas para 
2020, entre as quais pa-
vimentação e restauração 
de rodovias, construção de 
pontes, infraestrutura aero-
viária, obras de mobilidade 
urbana em João Pessoa e ci-
dades do interior, com des-
taque para a construção do 
Arco Metropolitano Leste 
de Campina Grande, que vai 
desafogar o trânsito no cen-
tro da cidade.

O Arco vai ligar as ro-
dovias federais BR-230 e 
BR-104, na entrada e saída 
de Campina Grande, em di-
reção ao Brejo e Curimataú 
do Estado, cidade que tem 
uma população de quase 
410 mil habitantes e ou-
tros milhares nas cidades 
vizinhas, sendo ela o centro 
geográfico do Estado, polo 
gerador e ponto de passa-
gem de diversas viagens 
nas rodovias federais e es-
taduais. Vale lembrar que 
Campina Grande é um dos 
principais polos industriais 
do Estado e tem sido consi-
derada principal polo tec-
nológico da América Latina.

A obra, que começa a 3 
km do centro de Campina, 
passando ao lado do Gar-
den Hotel, vai até a BR-104, 
ao lado do Condomínio Na-
ções Residence Privê, onde 
será construído um viaduto 
como parte do projeto.

O superintendente do 
Departamento de Estradas 
de Rodagem da Paraíba, 
Carlos Pereira de Carvalho 
e Silva, explicou que o Arco 
Metropolitano será uma via 
extremamente útil para a 
melhoria do sistema de trá-
fego de Campina Grande. 
Sua implantação permitirá 
o desvio da circulação de 
caminhões do perímetro 
urbano, melhorando a mo-
bilidade urbana. A obra terá 
6 km de extensão e investi-
mento de R$ 18,7 milhões. 
Além do viaduto, o Arco 
contará com uma pista de 

Obras rodoviárias terão mais de 
R$ 200 milhões na PB em 2020

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Marcos Pereira

rolamento de 12 metros de 
largura, calçadas laterais e 
ciclovias.

Outras obras
No programa de obras 

anunciadas pelo governa-
dor João Azevêdo, estão 
previstas a conclusão das 
rodovias: PB-383 – Lastro/
Divisa da Paraíba com o Rio 
Grande do Norte; PB-200 – 
Juazeirinho/Santo André e 
PB-087 – Pilões/Entronca-
mento da PB-85 (Serraria). 
Serão iniciadas as obras da 
PB-151 – Picuí/Nova Flores-
ta, cuja ordem de serviço foi 
assinada na última quinta-
feira; PB-100 – Queimadas/
Fagundes; PB-394 – Entron-
camento da BR-230/Enge-
nheiro Ávidos e PB-099 – 

Lagoa Seca/Puxinanã.
O governador anunciou, 

também, as obras das tra-
vessias urbanas das cida-
des de São Mamede, Alagoa 
Grande, Damião, Logradou-
ro, Barra de Santa Rosa e 
Sousa, a ponte das Pedri-
nhas, no município de Sousa 
e o Arco Metropolitano de 
Campina Grande; Contorno 
de Bananeiras, recuperação 
da PB-323 – Catolé do Ro-
cha/Brejo do Cruz/São Ben-
to/limite da Paraíba com 
o Rio Grande do Norte. Te-
remos também em 2020, a 
conclusão das três obras de 
mobilidade urbana de João 
Pessoa, na Zona Sul; início 
do Programa Estradas da 
Cidadania, contemplando 
comunidades de Pocinhos, 

Areia, São Francisco, Lagoa 
Seca, Santana dos Garro-
tes, Sapé, São João do Cari-
ri e Alagoa Nova. Anunciou, 
ainda, a construção do novo 
aeroporto de Patos e im-
plantação do balizamento 
noturno dos aeródromos de 
Monteiro, Sousa, Itaporanga 
e Catolé do Rocha.

Inaugurado ontem na 
Comarca de Campina Gran-
de, o espaço que vai abrigar 
a brinquedoteca e sala de 
amamentação no Fórum Af-
fonso Campos. A medida foi 
viabilizada por meio de uma 
parceria entre o Poder Judi-
ciário estadual, a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) 
e a Caixa de Assistência dos 
Advogados (CAA-PB) e visa 
dar amparo a quem precisa 
buscar a Justiça e levar suas 
crianças.

O juiz diretor do Fórum 
Affonso Campos, Gustavo 
Lyra, explicou que a neces-
sidade de instalar um am-
biente destinado ao público 
infantil surgiu da percepção 
de que alguns servidores e 
usuários dos serviços judi-
ciais não tinham com quem 

deixar seus filhos e precisa-
vam levá-los para o ambiente 
forense. “Um local preparado 
para as crianças que acom-
panham seus pais ao fórum, 
por necessidade, se mostra 
conveniente, porque dá tran-
quilidade aos pais para resol-
ver a sua demanda judicial 
e conforto às crianças, que 
vão contar com um ambien-
te adequado para sua idade”, 
afirmou.

O diretor salientou, ain-
da, que a brinquedoteca é 
equipada com televisão com 
conteúdo destinado ao públi-
co infantil, brinquedos, gibis, 
fraldário e local de amamen-
tação para as mães lactantes 
que desejem um pouco de 
conforto. “O ambiente é vol-
tado aos filhos de todos os 
que buscam o Judiciário, seja 

parte, advogado, juiz ou ser-
vidor, e foi projetado buscan-
do atender as necessidades 
do público infantil”, destacou 
o magistrado.

O presidente da CAA
-PB, Assis Almeida, elogiou 
a iniciativa e reafirmou a 
parceria com o Tribunal de 
Justiça para projetos que al-
cancem o jurisdicionado. “O 
juiz Gustavo Lyra fez a su-
gestão de implementação da 
brinquedoteca e acatamos de 
pronto, observando o benefí-
cio social. Temos a honra de 
entregar a Campina Grande 
esse equipamento extraordi-
nário”, ressaltou o advogado.

O presidente da OAB-PB, 
Paulo Maia, destacou que a 
sensibilidade em providen-
ciar um local específico como 
este, no ambiente forense, faz 

parte da premissa de huma-
nização do Poder Judiciário. 
“Encontramos, aqui, um local 
de dignidade e acolhimento. 
É um espaço plural, que não 
pertence a OAB e ao Judiciá-
rio, mas a todos”, enfatizou.

A servidora Tânia Rúbia, 
leva o filho ao fórum diaria-
mente e falou sobre a impor-
tância do espaço. “Sou viúva, 
não tenho com quem deixar 
meu filho no período do tra-
balho e preciso trazê-lo co-
migo. Um lugar como este me 
deixa tranquila para exercer 
minhas funções, porque sei 
que aqui ele terá acesso a um 
bom conteúdo, como gibis ou 
vídeos apropriados para sua 
idade, num ambiente diverti-
do e confortável. Estou muito 
feliz com essa iniciativa ”, sa-
lientou a servidora.

Inaugurada a brinquedoteca do 
Fórum Affonso Campos de CG

O Arco Metropolitano 
será uma via 

extremamente útil 
para a melhoria do 

sistema de tráfego de 
Campina Grande

No próximo domingo

Funesc realiza edição 
do Espaço da Criança

A Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba (Fu-
nesc) preparou uma tarde 
de atividades direciona-
das ao público infantil. É o 
que promete o ‘Espaço da 
Criança’, que acontece no 
próximo domingo (26), a 
partir das 14h. O evento, 
que costuma acontecer 
sempre no dia 12 de outu-
bro, em comemoração ao 
Dia das Crianças, ganhou 
edição extra para integrar 
a programação do projeto 
‘Janeiro na Funesc’. As ati-
vidades gratuitas se esten-
dem até 18h, encerrando 
com participação do Cole-
tivo Maracastelo.

A edição de férias do 
Espaço da Criança contará 
com aulões de hip hop e 
de capoeira, feirinha cul-
tural, contação de histórias 
e apresentação do espe-
táculo ‘Diferenças’, com 
participação de ex-alunos 
da Escola de Circo Djalma 
Buranhêm. No Planetário, 
crianças e adultos pode-
rão assistir à sessão espe-
cial que acontece às 17h. 
A bilheteria abre uma hora 
antes. No estúdio Made in 
PB e box Mago Cinzento 
as crianças poderão par-
ticipar de oficina livre de 
desenho, jogos eletrônicos 
e brincadeiras.

Feirinha Cultural Reú-

ne artesanato, variedades, 
brechó e gastronomia. A 
Feirinha é uma iniciati-
va da Funesc e funciona a 
partir do cadastro de ar-
tesãos junto à fundação. 
Tem como objetivo esti-
mular a economia criativa, 
contando com adesões de 
artesãos paraibanos e de 
outros estados da região, 
além da Sociedade Vega-
na Brasileira em João Pes-
soa. Lançado em agosto 
de 2015, o projeto surgiu 
como “Feirinha de Do-
mingo” e foi reformulado, 
acompanhando a agenda 
de eventos da Funesc.

 
Espetáculo
Com elementos lúdi-

cos, poéticos e oníricos, 
o espetáculo ‘Diferenças’ 
convida o público a um 
momento de reflexão so-
bre tudo ao redor: pessoas, 
cores, realidades difusas, 
entre outros elementos. 
A ideia é mostrar, numa 
mistura de circo, teatro e 
dança, as mais diversas 
vertentes das assimetrias 
presentes no cotidiano da 
sociedade. 

 
Curtas Infantis
Serão duas sessões – 

uma às 15h e outra às 16h, 
no Cine Banguê, com in-
gressos gratuitos limitados.

Foto: Secom-PB

Uma das obras será a construção do Arco Metropolitano Leste de CG, que vai desafogar o trânsito no centro da cidade

SERVIÇO 

n Janeiro na Funesc - Espaço da Criança – 
a partir das 14h
n Data: 26/01
n Local: Espaço Cultural José Lins do Rêgo
n Entrada: Gratuita
n 14h - Feirinha Cultural - Praça do Povo
n 14h - Studio Made in Paraíba e Mago 
Cinzento –jogos eletrônicos, brincadeiras 
e oficina de desenho
n 14h50 - Aulão de hip hop com 
integrantes do grupo SupremeBoyz
n 15h e 16h - Sessão de Curtas Infantis 
Mostra Sesc | Classificação Livre | Cine 
Bangüê
n 15h30 – Contação de História, com 
Dayane Bezerra | Classificação Livre | 
Praça do Povo
n 16h10 - Aulão de capoeira, 
com Abadá Capoeira
n 17h - Sessão do Planetário - Classificação 
Livre | Bilheteria abre às 16h
n 17h - Espetáculo Diferenças - 
Classificação Livre | Teatro Paulo Pontes | 
Entrada: gratuita
n 18h - Encerramento com Maracastelo
n Cine Bangüê – Sessão de Curtas Infantis – 
Mostra Sesc
n Classificação indicativa: livre
n Sessão 15h
Icamiabas - Direção: Otoniel Oliveira 
(Brasil, 2017, 12’)
n Clandestino - Direção: Barush Blumberg 
(Brasil, 2017, 25’)
n O malabarista - Direção: Iuri Moreno 
(Brasil, 2019, 11’)
n Sessão 16h
n LiLy’sHair - Direção: Raphael Gustavo 
da Silva (Brasil, 2019, 15’)
n Vivi lobo e o quarto mágico - 
Direção: Isabelle Santos e Edu MZ Camargo 
(Brasil, 2019, 13’)
n A câmera de João - 
Direção: Tothi Cardoso (Brasil, 2017, 22’)
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Índice Nacional de Preços ao Consumidor entre dezembro e novembro deve ser usado para calcular reajustes

O projeto de lei com a 
nova política de correção do 
salário mínimo incluirá uma 
mudança no período usa-
do para definir os reajustes. 
Em vez do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
(INPC) do ano anterior fe-
chado, de janeiro a dezem-
bro, o governo pretende usar 
o índice entre dezembro do 
ano anterior e novembro do 
exercício atual para calcular 
o valor do mínimo para 2021.

A informação foi passa-
da pelo secretário especial 
de Fazenda do Ministério da 
Economia, Waldery Rodri-
gues. Em reunião com jor-
nalistas, ele explicou que a 
medida tem como objetivo 
prevenir situações como a 
deste ano, em que o salário 
mínimo primeiramente foi 
reajustado para R$ 1.039 e 
depois aumentou para R$ 
1.045, porque a alta dos pre-
ços da carne fez o INPC fe-
char o ano além do previsto.

O sistema é semelhante 
ao do teto de gastos, em que 
o governo usa o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) de julho do ano 
anterior a junho do exercício 
atual para corrigir o limite 
das despesas federais para 

o ano seguinte. Segundo Ro-
drigues, a mudança terá pou-
co impacto prático no valor 
final para o salário mínimo, 
mas dará mais transparência 
aos reajustes e mais previsi-
bilidade para o governo e os 
trabalhadores.

O secretário assegurou 
que o governo preservará a 
reposição do salário mínimo 
pela inflação, como está de-
terminado pela Constituição. 
“Vamos alterar a sistemática 
de correção do salário mí-
nimo. O INPC só é divulga-
do dias após o fim do ano. 
Vamos mudar sem que haja 
perda”, declarou.

O governo tem até agos-
to deste ano, antes do envio 
da proposta do Orçamento 
de 2021, para apresentar o 
projeto de lei ao Congresso 
com a política para o salário 
mínimo. Rodrigues não espe-
cificou se o governo preten-
de definir o valor do mínimo 
ano a ano ou se o projeto terá 
uma política definitiva até o 
fim do atual governo.

Fontes de recursos
Ao todo, o reajuste do 

salário mínimo de R$ 1.039 
para R$ 1.045 terá impacto 
de R$ 2,13 bilhões para o 
governo neste ano. Isso por-
que o mínimo está atrelado 
a 80% dos benefícios da 

Wellton Máximo 
Repórter da Agência Brasil 

Governo pretende mudar a 
correção do salário mínimo

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Marcos Pereira

Previdência Social, além de 
corrigir o Benefício de Pres-
tação Continuada (BPC), o 
abono salarial e o seguro-
desemprego, entre outros. 
Além disso, há um impacto 
de R$ 1,5 bilhão decorren-
te da elevação do valor do 
salário mínimo em relação 
ao valor original enviado no 
Orçamento de 2020, de R$ 
1.031.

Segundo o secretário es-
pecial de Fazenda, o gover-
no pode usar diversas fon-
tes para bancar a correção 

do salário mínimo. Além de 
prever maior pagamento de 
dividendos de estatais (par-
cela dos lucros que as em-
presas públicas federais des-
tinam ao Tesouro Nacional), 
a equipe econômica conta 
com receitas não incluídas 
no Orçamento deste ano. Ele 
citou os leilões das novas ro-
dadas de partilha do pré-sal 
e de concessão do petróleo 
na camada pós-sal e os lei-
lões dos excedentes da ces-
são onerosa dos campos de 
Atapu e Sépia, que não foram 

vendidos no leilão realizado 
em novembro.

Rodrigues mencionou 
ainda um eventual cresci-
mento da arrecadação fede-
ral decorrente da recupera-
ção da economia. Há cerca de 
dez dias, o governo aumen-
tou a previsão de crescimen-
to do Produto Interno Bruto 
(PIB) para 2,4% em 2020. 
Segundo o secretário, o pró-
ximo Relatório de Avaliação 
de Receitas e Despesas, a ser 
divulgado em março, deverá 
trazer uma estimativa maior.

Em ouvidorias

Secretaria de Saúde da PB 
investe mais de R$ 250 mil

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), por meio da 
Ouvidoria Estadual, investiu 
R$ 254.023,88 na compra 
e entrega de equipamentos 
e materiais para as ouvido-
rias em toda a Paraíba. Este 
investimento, realizado por 
meio de convênio com o 
Governo Federal, visa for-
talecer o trabalho das Ou-
vidorias enquanto canal de 
participação da população 
nas decisões dos gestores no 
processo de trabalho de suas 
unidades de saúde. Foram 
adquiridos, ao todo, 40 com-
putadores e 120 longarinas, 
além de birôs, cadeiras gira-
tórias, armários e materiais 
de divulgação distribuídos 
em 15 hospitais, nas 12 Ge-
rências Regionais de Saúde e 
na Ouvidoria da SES.

A meta no planejamen-
to anual de gestão da Ouvi-
doria do Estado é implantar 
e implementar Ouvidorias 
em todos os hospitais e nas 
12 Gerências de Saúde. O 
coordenador da Ouvidoria 
da SES/PB, Fabrício Martins, 
explica que a Ouvidoria não 
serve apenas para fazer de-
núncia, mas para sugestões, 
reclamações, elogios e busca 
por informações.

“A Ouvidoria é quase 
sempre vista como um es-
paço que só traz problemas 
para o gestor, mas quando 
este trabalho é fortalecido, 
os servidores e a população 
têm realmente conhecimen-
to do papel da Ouvidoria, ela 
serve como um instrumento 

de avaliação e reflexão dos 
gestores na sua condução do 
espaço”, afirmou Fabrício.

Ele comentou, ainda, 
que, hoje em dia, a participa-
ção da população na constru-
ção do SUS é um insumo in-
dispensável para os gestores. 
“As Ouvidorias são um canal 
entre a população e a gestão, 
haja vista que os mesmos 
quando são ouvidos e suas 
demandas, mesmo que não 
tenham a resposta que eles 
esperam, se sentem acolhi-
dos e respeitados”, pontuou 
o coordenador.

Queremos ouvir você
De janeiro a dezem-

bro de 2019, a Ouvidoria do 
Hospital Metropolitano Dom 
José Maria Pires registrou 
240 demandas, referidas 
entre informações, reclama-
ções, Sugestões, elogios e 
denúncias, para esta última, 
em todo ano, foram apenas 
quatro notificações e o setor 
apresentou junto aos res-
ponsáveis 100% de resolu-
bilidade.

Em dezembro de 2019, 
o setor implantou o projeto 
‘Queremos ouvir você’, no 
qual as Ouvidoras da insti-
tuição visitam semanalmente 
as internações e registram 
as demandas dos pacientes 
à beira leito. Para a ouvidora 
Yara Azevedo, os números 
de registro em elogios tri-
plicaram após essa ação. “A 
grande maioria das pessoas 
vê a Ouvidoria como um local 
apenas para registro de insa-

tisfação, e com isso, algumas 
vezes, os registros referentes 
a elogios são minoria, mas 
não correspondem à realida-
de. Buscamos com esse pro-
jeto estar mais perto dos nos-
sos usuários, e constatamos 
que a assistência prestada na 
unidade de saúde é satisfató-
ria para 94% deles” afirmou.

Para Maria do Socor-
ro Cavalcante, ouvidora do 
complexo hospitalar, aten-
der os usuários de forma 
humanizada é fundamental. 
“Lidamos diariamente com 
os mais diversos tipos de 
manifestações relacionadas 
aos serviços prestados pela 
instituição. Algumas pessoas 
nos procuram abaladas emo-
cionalmente, então, damos 
a elas a oportunidade de fa-
larem, fazemos o real papel 
do ouvidor, que é ouvir. Após 
receber a demanda, realiza-
mos uma análise e encami-
nhamos para as áreas res-
ponsáveis, buscando sempre 
soluções, a fim de garantir 
um serviço com excelência” 
concluiu.

O diretor-geral da insti-
tuição de saúde, Antônio Pe-
drosa, ressaltou a relevância 
do setor para avaliação da as-
sistência prestada. “Além da 
avaliação contínua da quali-
dade das ações e dos serviços 
prestados, na qual são expos-
tas as críticas e também as 
sugestões, a Ouvidoria serve 
como um termômetro para 
verificar as necessidades e 
interesses dos nossos usuá-
rios”, concluiu.

O desembargador João 
Benedito da Silva pediu vis-
ta, na sessão de ontem (23) 
da Câmara Criminal, do 
Recurso Criminal em Sen-
tido Estrito nº 0000684-
67.2019.815.0000, interpos-
to pelo Ministério Público 
estadual contra decisão do 
Juízo da 5ª Vara Criminal da 
Comarca da Capital, que de-
clinou para a Justiça Eleitoral 
a competência para proces-
sar e julgar uma ação contra 
o ex-procurador-geral do Es-
tado, Gilberto Carneiro. 

Antes do pedido de vista, 
o relator do processo, desem-
bargador Arnóbio Alves Teo-
dósio, votou para fixar que 
a competência para julgar o 
feito seria da Justiça Comum. 
Na sequência, o desembarga-
dor Ricardo Vital de Almei-
da votou acompanhando o 
entendimento do relator. O 
julgamento só será finalizado 
quando o autor do pedido de 
vista, o desembargador João 
Benedito da Silva, apresentar 
o seu voto. 

Ao votar no processo, o 
desembargador-relator des-
tacou que, pelos fatos des-
critos na denúncia, não há 
dúvidas de que os crimes em 
questão não configuram cri-
mes eleitorais, tratando-se 
de concussão e lavagem de 
dinheiro, uma vez que, em 
tese, um dos denunciados 
exigiu vantagem indevida 
consistente no empréstimo 
de um veículo do tipo cami-
nhonete, sob o pretexto de 
que este seria utilizado du-
rante as eleições de 2010 por 
candidato a vice-governador. 

“Assim, cuidando-se da 
apuração de delitos comuns 
– concussão e lavagem de 
dinheiro -, sem qualquer im-
putação conjunta de crime 
eleitoral, a decisão que decli-
nou da competência à Justiça 
Especializada deve ser refor-
mada, reafirmando a com-
petência da Justiça Comum 
para o processamento e o jul-
gamento do feito”, ressaltou 
o desembargador Arnóbio 
Alves em seu voto.

A Câmara Municipal de 
Bayeux realizou ontem ses-
são de julgamento do pedido 
de cassação do prefeito Berg 
Lima no caso em que ele é 
acusado de pagar adicional 
noturno a guardas munici-
pais que não teriam traba-
lhado à noite. A audiência 
começou de manhã, mas até 
o fechamento desta edição, 
não havia terminado.

A relatora da Comis-

são Processante, vereadora 
França, emitiu parecer pelo 
arquivamento da denúncia 
contra o prefeito de Bayeux, e 
foi acompanhada pelo presi-
dente da Comissão, Adriano 
Martins. O terceiro membro, 
Lico, foi favorável à cassação. 
Para aprovar a cassação de 
Berg Lima, são necessários 
12 votos. O prefeito tem sete 
vereadores aliados na Câma-
ra e 10 oposicionistas.

Adiada decisão sobre 
ação de ex-procurador 

Câmara de Bayeux vota 
cassação de Berg Lima

A Petrobras con-
firmou ontem (23) 
que vai reduzir em 
1,5% o preço da ga-
solina e em 4,1% 
o preço do litro do 
diesel para as dis-
tribuidoras a par-
tir desta sexta-feira 
(24). O último rea-
juste promovido pela 
empresa havia sido 
uma redução de 3% 
nos valores dos dois 
combustíveis no dia 
14 deste mês.

Os preços para 
a gasolina e o diesel 
vendidos às distri-
buidoras têm como 
base o preço de pa-
ridade de importa-
ção, formado pelas 
cotações internacio-
nais desses produtos 
mais os custos que 
os dos importadores, 
como transporte e 
taxas portuárias, por 
exemplo. A paridade 
é necessária porque o 
mercado brasileiro de 
combustíveis é aberto 
à livre concorrência, 
dando às distribui-
doras a alternativa 
de importar os pro-
dutos. Além disso, o 
preço considera uma 
margem que cobre os 
riscos, entre os quais 
a volatilidade do câm-
bio e dos preços.

A gasolina e o 
diesel vendidos às 
distribuidoras são 
diferentes dos pro-
dutos ofertados nos 
postos de combus-
tíveis. São os com-
bustíveis tipo “A”, ou 
seja, gasolina antes 
da sua combinação 
com o etanol e die-
sel e também sem 
adição de biodiesel. 
Os produtos vendi-
dos nas bombas ao 
consumidor final são 
formados a partir do 
tipo “A” misturados a 
biocombustíveis.

O preço de venda 
às distribuidoras não 
é o único determinan-
te do preço final ao 
consumidor. Como a 
lei brasileira garante 
liberdade de preços 
no mercado de com-
bustíveis e derivados, 
as revisões feitas pela 
Petrobras podem ou 
não se refletir no pre-
ço final, que incorpo-
ra tributos e repasses 
dos demais agentes 
do setor de comer-
cialização: distribui-
dores, revendedores 
e produtores de bio-
combustíveis, entre 
outros. 

Petrobras 
reduz 
preço da 
gasolina 

Alana Gandra
Repórter da Agência Brasil

Foto: Arquivo/Agência Brasil

Ao todo, o reajuste do salário mínimo de R$ 1.039 para R$ 1.045 terá impacto de R$ 2,13 bilhões para o governo neste ano
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Cães que curam
O Hospital de Trauma, em João Pessoa, está iniciando 
o projeto Cão Terapia, que consiste em incluir cães no 
auxílio de tratamentos na ala pediátrica Página 7
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Obras de desobstrução da tubulação que faz escoamento das águas para o Rio Jaguaribe não foram concluídas

Os moradores da re-
gião das Três Lagoas estão 
apreensivos em relação ao 
período de chuvas que está 
prestes a iniciar, e não é por 
menos. As obras de desobs-
trução da tubulação, que faz 
o escoamento das águas para 
o Rio Jaguaribe, não foram 
concluídas e as chuvas, que já 
começam a cair, passam a ser 
motivo de preocupação. O 
sofrimento vivido ano passa-
do, quando ruas e casas fica-
ram alagadas, ainda está vivo 
na memória e muitos ainda 
tentam reconquistar o que 
foi perdido. O ministério pú-
blico orienta os moradores a 
denunciarem a situação. 

O alagamento aconteceu 
no mês de junho e em novem-

bro a equipe de reportagem 
falou com representantes 
da comissão dos moradores 
atingidos pelas chuvas que 
informaram que apenas 50% 
da obra havia sido realizada. 
O cenário encontrado ontem 
não foi muito diferente, lixo 
e mato margeiam as lagoas 
e no local onde a tubulação 
foi obstruída, às margens da 
BR-230 sentido Bayeux, um 
enorme buraco está aberto. 
preocupado, Albertino pe-
reira, morador do bairro há 
20 anos, fez questão de levar 
a equipe de reportagem até 
o local. O aposentado, que 
está acompanhando de perto 
o processo, acredita que do 
jeito que está a comunidade 
será atingida novamente. “pri-
meiro que é um cano muito 
estreito que desemboca no rio 
e o volume de água é grande. 

A prefeitura podia também 
fazer a dragagem do rio e das 
lagoas pra que  pudessem re-
ceber mais água”, sugere.

O ministério público Es-
tadual está acompanhando 
o caso mas a promotora de 
Defesa da Cidadania e dos Di-
reitos Fundamentais, Sônia 
Maria de Paula Maia, afirmou 
que a última notificação que 
recebeu dizia que a obra es-
tava sendo realizada. “É pre-
ciso que os moradores con-
tem o que está acontecendo, 
se manifestem a respeito da 
situação”. Só com a deman-
da dos moradores, segundo 
a jurista, é possível seguir o 
processo e notificar os ór-
gãos competentes. “É preciso 
estipular prazos para conclu-
são, e se não forem cumpri-
dos que as devidas providên-
cias sejam tomadas”.

Laura Luna 
lauraragao@gmail.com

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

Alerta amarelo

Inmet prevê chuvas intensas para 69 cidades da PB

O boletim do Instituto 
Nacional de meteorologia 
(Inmet) atualizado ontem 
(23) prevê precipitação in-
tensa de até 20 e 30 milíme-
tros por hora em 69 cidades, 
a maioria no Sertão paraiba-
no. As chuvas vêm ocorrendo 
nas últimas semanas em di-
versas cidades e em algumas 
causaram transtornos. mas, 
toda essa água também traz 
boas notícias: A Agência Exe-
cutiva de Gestão das Águas 
da paraíba (Aesa) registrou, 
a partir da última terça (21), 
uma recarga no reservató-
rio Argemiro de Figueiredo, 

o Acauã. Apenas um açude 
paraibano está sangrando, o 
São José 2, localizado no mu-
nicípio de monteiro.

O aviso também infor-
mou a possibilidade de cho-
ver 50 milímetros por dia e 
alerta para ventos intensos, 
de 40 a 60 quilômetros por 
hora. Ainda de acordo com 
o Inmet, existe baixo risco 
de corte de energia elétrica, 
queda de galhos de árvores, 
de alagamentos e descargas 
elétricas. O alerta se man-
tém durante o dia de hoje. A 
meteorologista Camem Bec-
ken confirmou a possibilida-
de de chuva, garantindo pre-
cipitação de tarde e à noite, 
principalmente no fim da 

tarde, de forma isolada no 
Estado nas áreas do Sertão. 

DER
Segundo o coordenador 

Carlos pereira, o Departa-
mento de Estradas de Roda-
gem da paraíba (DER) reali-
zará uma reunião hoje (24) 
com os chefes das 8 residên-
cias rodoviárias espalhadas 
pelo Estado, para analisar 
as situações das estradas e 
buscar prevenções a serem 
tomadas para essas próxi-
mas chuvas.

Devido às chuvas que 
ocorrem desde o começo 
do ano, alguns problemas 
surgiram fazendo o DER fi-
car em alerta. No começo do 

mês, em 13 de janeiro, uma 
cratera se abriu na pB-202, 
que liga os municípios de San-
to André a parari. Após a pre-
cipitação de 150 mm, a rodo-
via acabou cedendo e deixou 
a cidade de Santo André isola-
da. mas, ainda de acordo com 
Carlos pereira, em menos 
de 48 horas o Departamen-
to resolveu o isolamento. A 
reunião prevista para hoje 
visa fazer um diagnóstico da 
situação das estradas esta-
duais e adotar providências 
para evitar possíveis proble-
mas durante a época de for-
tes precipitações.

O coordenador afirmou 
que, apesar dos fortes agua-
ceiros, essa foi a única ocor-

rência registrada em todo 
este período de chuvas. “No 
momento atual está tudo 
sob controle. As chuvas, em-
bora em grande quantida-
de, são sempre bem-vindas 
e não causaram maiores 
transtornos a nossa malha 
rodoviária”, informou.

Apesar dos transtornos, 
a chuva traz principalmente 
alegria e um alívio, se apre-
sentando como uma solução 
para a seca. Segundo a Aesa, 
a partir do dia 21 de janeiro 
foi registrada uma recarga  
no reservatório Argemiro 
de Figueiredo, o Acauã, lo-
calizado em Itatuba com o 
volume atual chegando a 
22.325.122,48m³, marcan-

do 8,82% da sua capacidade 
hídrica atual. O açude de Fa-
gundes, o Gavião, também foi 
beneficiado  com um aporte 
de 3.216m3, deixando seu vo-
lume atual em 272707,20m³. 

Jane Yres, técnica em 
Geoprocessamento e Recur-
sos Hídricos da Aesa, explica 
a situação dos reservatórios.  
“51 açudes apresentam capa-
cidade hídrica satisfatória. 49 
em estado de atenção, pois 
estão com menos de 20% de 
sua capacidade e 33 reserva-
tórios em condições críticas, 
apresentando menos de 5% 
de sua capacidade. Temos 
no momento 11 açudes sem 
volume, ou seja, açudes total-
mente secos”, falou.

Laura Luna 
lauraragao@gmail.com

Defesa Civil iniciou prevenção
Defesa Civil, Secretaria de In-

fraestrutura e Empresa Municipal de 
Limpeza Urbana (Emlur) já iniciaram 
as ações de prevenção, segundo 
informou o coordenador da Defesa 
Civil Municipal, Noé Estrela. Lim-
peza de canais, rios, galerias e de 
comunidades como Hildo Bandeira, 
São Rafael e Tito Silva estão sendo 
realizadas. “As equipes já intensifica-
ram os trabalhos com o objetivo de 
minimizar os possíveis transtornos 
causados pelas chuvas”, pontua. No 
caso da barreira, no km 19 da BR-
230, Noé lembrou que ano passado 
seis casas foram retiradas do local e 
que já existe ação programada em 
caso de deslizamento. “Polícia Rodo-

viária Federal isola a área e a Emlur 
faz a retirada do material, caso seja 
necessário”. 

No bairro São José, onde vem 
sendo realizada a limpeza do rio, os 
moradores estão temerosos. “Ano 
passado também limparam e isso 
não evitou a enchente que foi a pior 
que eu já passei. Só quem sofre é 
quem mora aqui”, desabafou Sandra 
Maria, moradora do bairro há 34 
anos. A debulhadora de feijão conta 
que teve mais sorte que a filha que 
perdeu tudo e ainda hoje sofre as 
consequências da enchente de 2018. 
“Ela adoeceu, perdeu tudo que tinha 
e hoje mora na mesma casa, que 
ficou toda rachada”, disse.

‘Três Lagoas’: moradores 
apreensivos com as chuvas
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Número de condutores de veículos sob efeito de álcool foi 191,2% superior ao registrado no ano passado

PRF: Operação Verão flagra 
99 motoristas embriagados

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

A Polícia Rodoviária 
Federal finalizou Operação 
Verão na Paraíba. A ação foi 
realizada no período de 4 
a 20 de janeiro nos trechos 
com maior fluxo de veículos 
e pessoas durante a estação 
do ano mais movimentada do 
Litoral do Estado. O número 
de motoristas flagrados diri-
gindo sob efeito de álcool foi 
191,2% superior ao registra-
do no ano passado. Este ano, 
99 motoristas foram flagradas 
dirigindo embriagadas e em 
2018 o número registrado foi 
de 34 pessoas.

Em menos de 20 dias de 
Operação foram fiscalizados 
16.198 veículos, 16.760 pes-
soas, sendo 5.880 infrações 
de trânsito. O número de in-
frações de trânsito flagradas 
foi de 127,02% maior que o 
registrado no mesmo perío-
do do ano anterior, quando 
2.590 irregularidades foram 
flagradas. Também foram re-
movidos aos pátios da PRF 
578 veículos com alguma ir-
regularidade.

Combate ao crime
As ações de combate à 

criminalidade também foram 
intensificadas no período. Du-
rante a Operação foram de-
tidas 88 pessoas pelos mais 
diversos tipos de crime. O nú-
mero é 110% maior do que o 
registrado em 2019, quando 
42 pessoas foram detidas. 
A PRF recuperou 14 veícu-
los roubados ou furtados. O 
tráfico de drogas também foi 
alvo das fiscalizações, sendo 
apreendidos 19,6 kg de ma-
conha, 3,5 kg de crack e 2 kg 
de cocaína.

A PRF continuará com re-
forço na fiscalização até o mês 
de março dentro das ações da 
Operação Rodovida. O plane-
jamento das atividades para 
o período do Carnaval está 
sendo finalizado e deverá re-
forçar todo o Estado.

Maconha 
A Polícia Rodoviária Fe-

deral (PRF) prendeu, na noite 
de quarta-feira passada, um 
casal com 81 tabletes de ma-
conha durante uma aborda-
gem a um veículo realizada 
em João Pessoa/PB. O flagran-
te ocorreu na BR 101, km 91. 

Os policiais abordaram 
o veículo e ao realizar a fis-
calização minuciosa ao inte-
rior do carro encontraram 81 
tabletes de maconha, totali-
zando 78 kg da droga. Alguns 
pacotes estavam em malas de 
viagem no bagageiro e outros 
espalhadas por todo piso do 
carro, inclusive nos pés da 
passageira.

O condutor do veículo, 
um homem de 42 anos, já 
havia sido preso pelo crime 
de tráfico de drogas e estava 
com mandado de prisão em 
aberto por não comparecer 
às audiências. A mulher de 
39 anos, também foi presa e 
deverá responder por tráfico 
de drogas. Ao serem questio-
nados pelos policiais sobre 
o destino da droga, eles afir-
maram que pegaram a droga 
em Aracaju/SE e o destino 
final seria Natal/RN. O ca-
sal e a droga foram encami-
nhados para a Delegacia de 
Combate a Entorpecentes da 
Polícia Civil.

Foto: PRF

Em menos de 20 dias de Operação, foram fiscalizados 16.198 veículos, 16.760 pessoas, sendo 5.880 infrações de trânsito. Outras 2.590 irregularidades foram registradas pela Polícia Rodoviária

Em João Pessoa

Roubos na orla têm redução de 41% 
O mês de janeiro já 

apresenta uma queda de 
41% dos roubos registra-
dos na orla de João Pes-
soa, em relação ao mesmo 
período do ano passado. 
Os dados são da seção de 
planejamento da Com-
panhia Especializada em 
Apoio ao Turista (CEATur) 
e mostram que, até essa 
quarta-feira (22), houve 

uma redução de mais de 20 
casos, principalmente no 
trecho entre o Cabo Branco 
e o Bessa.

 O fluxo de pessoas 
na região aumentou neste 
período e para garantir a 
segurança o comando da 
Companhia Especializada 
em Apoio ao Turista colo-
cou em prática um plano 
de reforço, com blitze em 

vários horários do dia nas 
principais rotas de acesso, 
aumento das rondas nos 
bairros e uma presença 
maior de policiais em VIPs 
(Veículos Individuais de 
Policiamento), bicicletas e 
até a pé.

Ação intensificada
As ações devem ser 

intensificadas ainda mais 

nos próximos dias, confor-
me informou o comandan-
te da CEATur, major Bruno 
Rodrigues. “Diariamente te-
mos ações para garantir a 
segurança na região. Quere-
mos que o turista saia daqui 
com esse cartão de visita da 
segurança pública, para que 
possa voltar mais vezes, e 
que as pessoas que sempre 
estão frequentando o local 

possam ser alcançadas com 
uma sensação de segurança 
cada vez maior”, destacou.

 Em relação aos mês de 
dezembro, os crimes contra 
o patrimônio caíram mais 
da metade, com redução de 
52%, com 36 casos a me-
nos. Para este último fim de 
semana de janeiro, devem 
ocorrer novas ações de se-
gurança na região.

Polícia apreende armas em 
atendimentos de ocorrência

A Polícia Militar apreendeu 
mais três armas de fogo, na noite 
dessa quarta-feira (22), ao aten-
der ocorrências na Zona Sul da 
capital e na cidade de Sapé. As 
armas apreendidas foram dois 
revólveres e uma espingarda. 
Dois suspeitos foram presos.

Um deles, de 47 anos, foi 
preso após ser flagrado guar-
dando dois revólveres em seu 
apartamento, no condomínio 
Vila de Gramame, no Valentina, 
Zona Sul da capital. A PM foi até o 
local atender uma ocorrência de 
que pessoas suspeitas estariam 
circulando pela região.

O outro preso foi um ho-
mem de 63 anos, na cidade de 
Sapé. Com ele, foi apreendida 
uma espingarda, 25 munições 
de calibre 12 e um carregador 
de pistola. O acusado foi preso 
suspeito de ameaçar a ex-nora de 
morte, após presenciar uma con-
fusão do filho com a vítima. Nos 
dois casos, os suspeitos foram 
apresentados nas delegacias. As armas apreendidas pela PM foram dois revólveres e uma espingarda

Foto: Secom-PB
Cinco suspeitos de 

praticar assaltos foram 
detidos em flagrante, 
nessa quarta-feira (22), 
em dois bairros de João 
Pessoa. Nos dois casos, os 
objetos roubados foram 
todos recuperados e os 
acusados reconhecidos 
pelas vítimas.

No Jardim Planalto, 
dois suspeitos, de 27 e 29 
anos, foram presos depois 
de roubar um casal e levar 
os celulares das vítimas, 
na Rua Engenheiro Ávidos. 
Equipes do 1º Batalhão fi-
zeram buscas pelo bairro 
e prenderam a dupla em 
flagrante e recuperaram 
os aparelhos roubados.

Outras ações
Em Tambaú, a Com-

panhia Especializada em 
Apoio ao Turista (CEATur) 
apreendeu os três suspei-

tos – dois meninos e uma 
menina –que assaltaram 
uma loja, no bairro do 
Cabo Branco. Com o trio, 
foram recuperados celu-
lares, dinheiro, bolsa e 
apreendida a faca usada 
para intimidar as vítimas 
que estavam no estabele-
cimento no momento do 
roubo.

Todos foram levados 
para a Central de Polícia, 
no bairro do Geisel. 

Cinco pesssoas são 
presas em flagrante

No Jardim Planalto, 
dois suspeitos, de 27 

e 29 anos, foram 
presos depois de 
roubar um casal 

e levar os celulares 
das vítimas
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Método faz parte do projeto Cão Terapia, que está sendo implantado no complexo hospitalar dois dias na semana

A emoção e sorrisos 
fáceis tomaram conta da 
criançada quando elas en-
contraram cães no hall da 
brinquedoteca da Pediatria 
do Hospital Estadual de 
Emergência e Trauma Sena-
dor Humberto Lucena, em 
João Pessoa, nessa quarta-
feira (22).  Esse encontro 
faz parte do projeto Cão 
Terapia, que está sendo im-
plantado no complexo hos-
pitalar, durante dois dias da 
semana, com o objetivo de 
humanizar ainda mais o tra-
tamento dos usuários.

Para a gerente multi-
profissional Ingrid Vilar, é 
muito gratificante ver o re-
torno em sorrisos infantis. 
“Sabemos que os benefícios 
desta terapia assistida por 
animais são enormes, por 
isto recebemos com mui-
ta alegria estes cãezinhos. 
As crianças da Pediatria e 
Observação Pediátrica, que 
tiverem condições clínicas, 
poderão desfrutar desta te-
rapia que acontecerá todas 
as quartas e sextas-feiras na 
unidade de saúde”, frisou.

Quem curtiu e ficou pe-
dindo para que os animais 
voltassem foi a pequena 
Alice da Silva, de apenas 8 
anos. “Meu coração acelerou 
quando os vi, foi muita emo-
ção, não imaginava que traria 
tanta alegria para minha vida. 
Vou até sentir saudade deles”, 
disse ela, ao lado da sua mais 

Cães ajudam na recuperação de 
crianças internadas no Trauma

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

Foto: Secom-PB

nova amiga, Lola, uma Husky 
Siberiano de três meses.

De acordo com o admi-
nistrador do Projeto Tera-
PET, Márcio Moreno, os pets 
não chegam à instituição de 
qualquer jeito. Eles precisam 
passar por rigorosos crité-
rios, como por exemplo: ter 
o cartão de vacinação em 
dia, ter autorização de um 
veterinário dando condições 
para eles frequentarem um 

hospital e também apresen-
tar bom comportamento. “A 
sensação que fico após a rea-
lização de um trabalho como 
este é de dever cumprido. 
Vê-los perdendo o medo e 
evoluindo junto com os cães 
é a resposta que todos nós 
esperávamos”, completou.

Como foi o caso de Pedro 
Henrique, 12 anos, que não 
tirava os olhos dos cães. Com 
o passar dos minutos, foi 

perdendo o medo e aprovei-
tou para tirar muitas selfies 
com os animais. “Estava as-
sustado no início, pois tinha 
um que era muito grande. 
Foi amor à primeira vista, só 
consigo descrever em uma 
palavra, alegria. Esqueci até 
a minha dor e que estou num 
hospital, obrigado”, concluiu.

Maria Soares, que está 
acompanhando sua filha de 
seis anos, achou a ideia fan-

tástica. “Os meninos ficam 
muito tristes, principalmen-
te quando passam muitos 
dias longe de casa. E terapias 
como estas só arrancam ale-
gria dos nossos filhos. Gosta-
ria que todo hospital tivesse 
essa ideia, de pensar nas 
nossas crianças, que não me-
receriam passar por dores, 
tão pequenos”, ressaltou.

A cada passo que os 
cães terapeutas davam nos 

corredores hospitalares da 
instituição, eles eram para-
dos por colaboradores que 
queriam tocá-los e conver-
sar com os animais.  Esta 
foi a situação da assistente 
social Juliana de Oliveira, 
“Eles são muito lindos, não 
tinha como não notá-los no 
hospital. Acabei até esque-
cendo do que iria fazer, de-
pois deste encontro lindo”, 
comentou.

Segundo a coordena-
dora do Núcleo de Estágio, 
Pesquisa e Evento (Nepe), 
Efigência Lino, o grupo es-
colhido para aplicar o proje-
to está fazendo um enorme 
sucesso em outras unidades 
de saúde. “Ficamos muito 
felizes com a possibilida-
de de este projeto vir ao 
Hospital de Trauma, pois 
sabemos dos aspectos po-
sitivos que esses animais 
têm feito em outras unida-
des de saúde”, salientou. 

TeraPET
É um projeto social que 

visa levar cães para den-
tro de instituições de saúde 
e entidades filantrópicas. 
Atualmente eles atuam no 
Complexo Psiquiátrico Ju-
liano Moreira e Vila Vicen-
tina. A filosofia do TeraPET 
é socializar o amor destes 
animais com as pessoas em 
condições de vulnerabili-
dade para que elas também 
sintam o amor canino.

Animais precisam passar por rigorosos critérios para fazerem parte do projeto, como ter o cartão de vacinação em dia e autorização de um veterinário

Entre as mudanças a serem feitas estão nivelamento de calçadas, instalação de canteiros e bancos, além de lixeiras, iluminação pública 

Foto: Ortilo Antônio

Mudanças

Município de Bayeux dá início ao 
projeto urbanístico Novo Centro

No sentido de propor-
cionar mais mobilidade, bem 
como acesso fácil e rápido da 
população em todo o comér-
cio da cidade, a prefeitura 
do município de Bayeux deu 
início às obras do projeto ur-
banístico denominado Novo 
Centro. O secretário de Pla-
nejamento da cidade, Luis 
Carlos Targino, informou, 
segundo o site do município, 

que o projeto está sendo feito 
com um investimento de R$ 
340 mil, através da Secreta-
ria de Planejamento, Ciência 
e Tecnologia.  

Ainda segundo Luis Tar-
gino, o Novo Centro abrange 
quatro ruas: Avenida Liber-
dade, Gustavo Maciel, Enge-
nheiro de Carvalho e a Petrô-
nio de Figueiredo. Entre as 
mudanças a serem feitas no 
Centro da cidade estão a pa-
vimentação e o nivelamento 
de calçadas, juntamente com 

instalação de canteiros, lixei-
ras, iluminação pública, ins-
talação de bancos e padro-
nização das vias, o que vai 
facilitar a mobilidade urbana 
e o acesso das pessoas para o 
comércio da região.

O projeto foi bastante 
discutido durante meses 
entre o prefeito Berg Lima 
e os secretários pensando 
cada detalhe valorizando o 
comércio, e buscando me-
lhorias no trânsito. A ordem 
de serviço para execução 

do projeto foi assinada no 
último dia 21 e a intenção é 
levar melhorias para a po-
pulação da cidade. O projeto 
faz parte do programa Ba-
yeux Avança, que vem rea-
lizando obras em diversos 
bairros da cidade. 

“O Novo Centro trará 
melhoria na mobilidade ur-
bana da nossa cidade, como 
também melhorará o fluxo 
do nosso comércio que ficará 
mais organizado”, concluiu o 
secretário de Planejamento. 

José Alves
zavieira2@gmail.com

O Complexo Hospi-
talar de Doenças Infecto-
contagiosas Clementino 
Fraga, unidade integran-
te da Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES), reali-
za, neste sábado (25), o 
‘Dia D’ de Luta contra a 
Hanseníase, na Lagoa do 
Parque Solon de Lucena, 
no Centro de João Pes-
soa. A atividade marca 
o fechamento das ações 
do ‘Janeiro Roxo’, mês de 
combate à doença.

Os atendimentos 
terão início a partir das 
8h da manhã e se es-
tenderão até as 13h30, 
em uma estrutura es-
pecialmente montada 
para o atendimento ao 
público, em frente às 
paradas de transportes 
coletivos. As equipes 
do Clementino Fraga 
oferecerão serviço de 
avaliação de manchas 
para detecção da han-
seníase, testes para 
diagnóstico de HIV, 
sífilis e hepatites vi-
rais, distribuição de 
material informativo e 
educativo, farão acon-
selhamentos e outras 
atividades.

A hanseníase é uma 
doença infecciosa, crô-
nica, caracterizada por 
manchas esbranquiçadas, 
avermelhadas ou amar-
ronzadas em qualquer 
parte do corpo, sem pelos 
e que não coçam, com al-

teração de sensibilidade 
(térmica, dolorosa ou tá-
til) e/ou força muscular. 
Nos casos mais severos 
e sem o tratamento ade-
quado, a hanseníase pode 
causar deformidades físi-
cas irreversíveis, gerando 
a importância do ‘Janei-
ro Roxo’ para a saúde 
pública.

De acordo com Thais 
Matos, diretora geral do 
Clementino Fraga, a ação 
possibilitará busca ativa 
de casos novos de hanse-
níase, como também sen-
sibilização da população 
quanto a sinais e sinto-
mas da doença, tratamen-
to e cura. “Hanseníase 
tem cura e a informação 
auxilia no diagnóstico em 
tempo oportuno que pode 
evitar sequelas, propor-
cionando mais qualidade 
de vida às pessoas com a 
doença e também após a 
cura”, destacou Thais.

Sábado será dia de 
luta contra hanseníase

Hanseníase tem 
cura e a informação 

auxilia no diagnóstico 
em tempo oportuno 

que pode evitar 
sequelas, 

proporcionando mais 
qualidade de vida
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O Teatro Íracles Brocos Pires (ICA) do muni-
cípio de Cajazeiras está completando 35 anos de 
existência. Para comemorar a data, a Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) preparou 

uma programação especial de aniversário. As ati-
vidades têm início hoje e se estendem até o próxi-
mo domingo (26), no local, com apresentações de 
espetáculos de teatro, dança e atrações musicais. 

O Teatro Íracles Pires (ICA) é o primeiro do Sertão 
da Paraíba, inaugurado em 26 de janeiro de 1985. 
Reinaugurado em março de 2018 após uma refor-
ma de ampliação passou a ser o maior do interior 
do Estado com a capacidade de público aumenta-
da de 180 para 278 lugares, além de equipamen-

tos modernos e total acessibilidade.

Artesanato Cajazeiras
Conde
n Até o dia 1 de fevereiro 
próximo, a Prefeitura de 
Conde realiza a segunda 
edição do festival “Verão 
Mares de Conde” na Praça 
do Mar, em Jacumã. Todas 
as noites de sexta e sába-
do, a partir das 18h, várias 
atrações mesclando com 
teatro, dança, apresen-
tações culturais e shows 
musicais com artistas da 
região. Na programação, 
atrações como Quinteto 
da Paraíba, Lucas Santana, 
Grupo de Cultura Popular 
Fulô de Araçá e banda Fun-
keria vão animar as noites 
de verão na costa de Conde.

Cruz do Espirito sAnto

Uma equipe da assessoria 
de imprensa da Confede-
ração Nacional da Indús-
tria – CNI esteve na última 
terça-feira em Cruz do 
Espírito Santo para fazer 
matéria sobre a produção 
da Cachaça São Paulo. 
A equipe composta por 
fotógrafo, cinegrafista e a 
jornalista Ariadne, conhe-

ceram todo o processo 
de produção da cachaça 
ouvindo atentamente 
as explicações do Mucio 
Fernandes, presidente do 
Instituto Brasileiro da Ca-
chaça – IBRAC e diretor do 
Engenho São Paulo. A CNI 
vem dando todo o apoio 
para as indicações geográfi-
cas brasileiras que indica as 

Gastronomia
nnn João Pessoa 
recebeu impulso na 
gastronomia com a 
instalação de um novo 
produto que é conhe-
cido como “o melhor 
happy hour do Brasil”. 
Trata-se do Camarada 
Camarão que iniciou 
as suas atividades 
ao público na última 
quarta-feira no Mag 
Shopping, com vista 
privilegiada para o mar 
na Praia de Manaíra. O 
novo empreendimento 
foi apresentado a jor-
nalistas e convidados 
na última terça-feira, 
através da degustação 
dos mais diversifica-
dos pratos especiais. O 
happy hour Camarada 
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Em apenas nove 
dias, mais de 33,3 mil pe-
ças já foram comercializa-
das durante a 31ª edição 
do Salão do Artesanato 
Paraibano, gerando um 
volume de negócios em 
torno de R$ 650 mil. O 
evento, que tem como 
tema “Metal que vira 
arte”, acontece até o dia 
2 de fevereiro, das 15h 
às 22h, em uma grande 
estrutura na orla do Cabo 
Branco, em João Pessoa. O 
Salão do Artesanato conta 
com a participação de cer-
ca de 300 expositores que 

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

que acontece todos os 
dias, inclusive sábados, 
domingos e feriados, das 
17h às 20h, com chope, 

drinks e whisky (exceto 
garrafas) pela metade do 
preço, além de petiscos 
com preços especiais. 

representam mais de 3.800 
artesãos de 46 municípios 
e tem a correalização do 
Sebrae-PB, parcerias do 
Procon-PB, Jucep, Empre-
ender-PB, Cagepa, Detran, 
Uniesp e EPC (Empresa 

Paraibana de Comunica-
ção). A entrada no evento é 
gratuita e está sendo facul-
tada a doação de alimentos 
não perecíveis que serão 
destinados a entidades da 
Grande João Pessoa.

Iniciativa começou de um projeto particular e agora envolve bairros, comunidades e segue se expandindo

Como todo gastrônomo, 
Marinézio Gomes de Lucena 
Júnior gosta de ter sempre 
à mão produtos fresquinhos 
para preparar seus pratos. 
Então um dia resolveu plan-
tar alguns temperos no jar-
dim de casa, nos Bancários. 
Em frente à sua residência, 
existe uma rua de passagem 
que juntava entulho e ele ex-
pandiu sua plantação para 
a via pública, iniciando em 
2014 uma horta comunitá-
ria. A ideia cresceu e virou 
um negócio que hoje gera 
renda para o Microempreen-
dedor Individual (MEI) e so-
ciabiliza a comunidade. 

Quando o professor de 
gastronomia começou a lim-
par e preparar a terra da Rua 
Clóvis Moreno Gondim, perto 
de casa, para plantar rúcula, 
alface, pimentão e tomate ce-
reja, a vizinhança ficou incré-
dula. “Eles diziam: ‘isso não 
vai dá certo’; ‘vão destruir 
ou roubar tudo’”, lembrou o 
gastrônomo, ressaltando que 
tudo o que é plantado é livre 
de agrotóxico. 

Um desses vizinhos foi 
o trabalhador da constru-
ção civil, José de Arimatéia. 
“A gente não tinha muita fé 
porque achava que os bichos 
que o povo criava iam acabar 

com tudo. Mas ninguém des-
truiu. Nem os animais, nem 
o povo. Foi juntando gente e 
o lugar hoje tem uma varie-
dade grande de folhagem. 
Quando um morador colhe  
alface, por exemplo, já vai 
logo dizendo que depois pas-
sa para repor”, disse José. 

Com essa filosofia de co-
laboração, as pessoas respei-
tam o espaço que hoje tem 
acerola, mamão e várias hor-
taliças. E a iniciativa também 
propaga a disseminação do 
consumo verde, da adoção 
de produtos sem agrotóxi-
co, do contato com a terra. 
“Agora, eu queria encontrar 
um beco desse para plantar 
e juntar também um monte 
de gente”, revelou José. A Rua 
Clóvis Moreno Gondim se 
destaca no bairro dos Bancá-
rios pela beleza do verde. No 
local há espaço para as pes-
soas transitarem e também 
para a horta, que é cercada. 

Mas segundo Marinézio, 
o acesso ao plantio é livre.  
“Não tem cadeado.  As pes-
soas tiram e depois repõe 
com sementes ou com ajuda 
nos dias de folga. Tem dia 
que fazemos mutirão para 
cuidar do local, as crianças 
comem as frutas, tem gente 
que tira foto, outros filmam 
as sementes que estão plan-
tando. É um espaço de convi-
vência”, explicou.

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

Hortas comunitárias mostram
as opções de vida saudável

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: rogéria Araújo

cachaças como um produto 
genuinamente brasileiro, 
sendo visitados pelas equi-
pes os estados de Pernam-
buco e Paraíba. O Engenho 
São Paulo, o maior produtor 
de cachaça de alambique 
do Brasil, está localizado 
no município de Cruz do 
Espírito Santo e iniciou suas 
atividades no começo do 
século XX, com produção 
voltada principalmente para 
o açúcar mascavo, o mel e a 
rapadura. No final da década 
de 1930, com a queda no 
consumo desses produtos, o 
engenho São Paulo dire-
cionou sua produção para 
a cachaça, dedicando-se à 
fabricação das marcas São 
Paulo, Caipira, Cigana e São 
Paulo Cristal.

Raízes da Alma
Ainda em 2014, quando percebeu que aquela 

ideia que nasceu no jardim de casa estava dando 
certo, Marinézio Gomes de Lucena Júnior resolveu 
transformá-la em um negócio e tornou-se um MEI. 
Atualmente ele trabalha com outros sócios no Ins-
tituto Raízes D´Alma. A empresa oferece oficinas 
sobre plantio, presta consultorias e já ofereceu 
seus serviços a escolas, instituições públicas e res-
taurantes. A empresa também disponibiliza cursos 
profissionalizantes na área de horta e jardinagem 
para facilitar o acesso ao primeiro emprego para 
os jovens. “Queremos tornar acessível também o 
alimento orgânico para as pessoas. Trazer uma 
consciência ambiental, fazer com que as pessoas 
lembrem que o nosso alimento é o nosso remédio, 
que precisamos ter uma qualidade de vida melhor”.

Somente no ano passado, o Instituto Raízes 
D´Alma implantou 10 hortas, há trabalhos, inclu-
sive, na cidade de Santa Rita. Além da empresa, 
Marinézio está criando outra horta comunitária 
nos Bancários, na 
Praça da Vitória. 
Esse projeto ainda 
está em constru-
ção, mas deve ser 
concluído este mês. 
“Lá vamos plantar 
flores comestíveis, 
temperos e hor-
taliças”, afirmou 
o gastrônomo e 
professor.

Marinézio Gomes e a missão: popularizar o plantio comunitário na cidade

Foto: Divuolgação

Somente no ano 
passado, o Instituto 

Raízes D´Alma 
implantou 10 hortas, 

não só em João Pessoa, 
mas em outras cidades
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É proibido cochilar
Inspirado em festivais do exterior, ‘Forró Daqui’ chega à sua 
segunda edição com shows e oficinas de música e dança, tudo 
pautado pelo mais autêntico forró.  Página 12
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Programação de aniversário começa nesta sexta-feira com shows na Praça Atriz Lacy Nogueira, em Cajazeiras

São 35 anos de um tea-
tro que já faz parte da his-
tória das artes cênicas pa-
raibanas, movimentando a 
cena teatral em pleno Alto 
Sertão da Paraíba, ajudando 
a revelar novos talentos e 
consolidar outros. 

O Teatro Íracles Pires, 
localizado em Cajazeiras, co-
memora aniversário no pró-
ximo dia 26 e a data não vai 
passar em brancas nuvens. 
Uma vasta programação foi 

preparada para celebrar as 
três décadas e meia do ICA, 
como é carinhosamente cha-
mado, neste fim de semana. 

Haverá shows, espetá-
culos teatrais e dança, com 
opções para todos os gostos. 
A seleção foi feita a partir de 
chamamento público e as 
atrações se apresentam no 
palco principal do ICA. 

Entre os selecionados 
estão Le Défunt, com Cia. de 
Teatro Arte & Ação (Cajazei-
ras); De Repente eu Paro e 
Conto, com Cia. Uma na Com-
panhia da Outra (Campina 

Grande); o musical infantil 
O Rei Leão, com a cia. Ex-
pressão e Arte (São João do 
Rio do Peixe-PB); o infantil 
O Violinista Mosca Morta, da 
cia Burlesca (Brasília-DF); e 
O Palhaço Chegou, com Trup 
La Confusion (Cajazeiras).

A reforma e ampliação 
do Teatro Íracles Pires foi 
entregue pelo Governo do 
Estado em março de 2018. 
Fundado em 1985, tornou-
se o primeiro teatro da re-
gião. A obra, que representa 
R$ 5 milhões de investimen-
to, transformou o teatro em 

um ambiente adequado às 
necessidades dos artistas e 
do público que prestigia as 
apresentações culturais. O 
local teve a capacidade am-
pliada, passou de 176 para 
240 lugares. 

O local passou por 
serviços preliminares, mo-
vimento de terra, demoli-
ção, coberta, revestimento, 
esquadrias, climatização, 
instalação elétrica, sonori-
zação, cenotecnia, pintura, 
entre outros. Também foi 
criado um painel inspirado 
no cubismo, corrente que 

se caracteriza pelas formas 
geométricas e a incorpora-
ção de cores vivas.

Foram construídos no-
vos camarins, local para pla-
teia VIP, rampa de acessibi-
lidade, bilheteria, diretoria, 
sala de técnica, baterias de 
banheiros, refeitório, cozi-
nha, almoxarifado, depósito, 
banco em concreto armado, 
salão de dança, um reserva-
tório elevado e outros am-
bientes. 

Na celebração dos 35 
anos do ICA, os artistas 
destacam a importância do 

teatro, por tudo o que repre-
sentou e representa para as 
artes da cidade. A data en-
volveu os agentes culturais 
que deram as mãos e viram 
uma oportunidade de juntos 
comemorarem a efemerida-
de. 

Eles, inclusive, preten-
dem elaborar, durante as 
comemorações, um docu-
mento a ser entregue ao Go-
verno do Estado, contendo 
propostas para tornar mais 
dinâmico o funcionamento 
deste importante centro cul-
tural de Cajazeiras.

Linaldo Guedes 
linaldo.guedes@gmail.com

Teatro ICA celebra 35 anos 
com peças e homenagens

Editoração: Luciano HonoratoEdição: André Cananéa

Confira a programação

Foto: Secom-PB

Integrante da história das artes cênicas da Paraíba, o Teatro Íracles Pires foi inaugurado em 26 de janeiro de 1985 e reinaugurado em março de 2018, após uma reforma que aumentou a capacidade de público do equipamento

Espetáculo infantil da Companhia Burlesca de Brasília (DF), ‘O Violinista Mosca Morta’ é atração da programação na noite de domingo

n 24/01 – Sexta-feira: 
20h00 - Show com Som na Praça - Praça Atriz Lacy No-
gueira
21h10 - Show com Brianna Linn - Praça Atriz Lacy No-
gueira
22h15 - DJ Rafa - Praça Atriz Lacy Nogueira

n 25/01 – Sábado:
19h - Espetáculo Teatral Le Défunt, com CIA de Teatro 
Arte & Ação (Cajazeiras) – Teatro ICA
20h - Apresentações de Dança (Cajazeiras) – Teatro ICA
20h45 - Espetáculo Teatral “De repente eu paro e conto” 
– CIA Uma na Companhia da Outra (Campina Grande) 
– Teatro ICA
21h30 - Show com Banda Lothbrok (Cajazeiras) - Praça 
Atriz Lacy Nogueira
22h50 - Show com Banda Baião d’Doido (Cajazeiras) – 
Praça Atriz Lacy Nogueira 
 
n 26/01 – Domingo:
18h - Musical Infantil “O Rei Leão” – CIA Expressão e 
Arte (São João do Rio do Peixe-PB) – Teatro ICA
19h20 - Espetáculo Teatral Infantil “O Violinista Mosca 
Morta” CIA Burlesca (Brasília-DF) – Teatro ICA
20h20 - Espetáculo de Circo “O Palhaço Chegou – Trup 
La Confusion (Cajazeiras) – Teatro ICA
21h30 - Show com Banda Conspiração Apocalipse (Ca-
jazeiras) - Praça Atriz Lacy Nogueira
22h40 - Show de Rap com Coletivo Nossa CaZa (Feat 
Paulin Zero 83) (Cajazeiras) - Praça Atriz Lacy Nogueira

Foto: Lúcio Gomes/divulgação
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Cantor e compositor vive em Recife, mas faz poucos shows devido a uma esquistossomose contraída nos anos 1980

Em 1970, aos 30 anos de 
idade, o cantor e compositor 
pernambucano Paulo Diniz 
preconizava, em entrevista 
à revista Intervalo: “A fome, 
a falta de amigos, e a solidão, 
me levaram à trilha em que 
estou hoje. Aprendi muita 
coisa, pesquisei, ouvi muito 
som, e chego à conclusão de 
que nasci agora. Tenho que 
aproveitar o tempo que me 
resta. Vou viver 58 anos”. 
Nesta sexta-feira, o músi-
co, natural de Pesqueira, a 
215 km de Recife, ao Norte 
de Pernambuco, já na divisa 
com a Paraíba, completa 80 
anos de vida.

Diniz fez fama na música 
a partir de meados dos anos 
1960. São famosas na voz de 
dele ‘Quero voltar pra Bahia’, 
‘Pingos de amor’, ‘Um cho-
pe pra distrair’, ‘Piri-Piri’, ‘O 
meu amor chorou’, ‘Vou-me 
embora’ e ‘José’, a conhecida 
versão que fez para o poe-
ma ‘E agora, José’, de Carlos 
Drummond de Andrade.

Mas até chegar lá, o 
percalço foi grande. Adoles-
cente, chegou a trabalhar 
em fábrica de doces em sua 
cidade natal. Depois, já em 
Recife, ganhou a vida como 
engraxate e crooner de casas 
noturnas. Dono de um vo-
zeirão, conseguiu emplacar 
como locutor e ator na Rádio 
Jornal do Commercio, mas 
acabou demitido por não sa-
ber pronunciar um nome em 
inglês quando, emergencial-
mente, substituía o locutor 
do Repórter Esso.

Graças a demissão, ele 
se tornou um cantor popular. 
É que desempregado, ele foi 
tentar a vida no Rio e lá gra-
vou sua primeira canção, ‘O 
chorão’ (pela Discos Copaca-
bana) que, lançada em 1966, 
fez um enorme sucesso e ca-
tapultou o nome do músico 
pernambucano ao estrelato.

André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

Autor de ‘Pingos de amor’, 
Paulo Diniz faz 80 anos hoje

Edição: André Cananéa

A partir daí, ele seguiu 
lançando compactos - em 
um deles, gravou ‘Se o mun-
do pudesse me ouvir’ (1969), 
do paraibano Cassiano (em 
parceria com Ernesto Escu-
deiro) – até chegar a ‘Quero 
voltar pra Bahia’, que compôs 
após ler um artigo de Caeta-
no Veloso, então exilado em 
Londres, e foi um sucesso 
imediato quando lançada em 
1970 (pela então Odeon). 

Em plena Ditadura, o refrão 
“I don’t want to stay here / I 
want to go back to Bahia” não 
demorou a se tornar um hino.

Música nova
Em entrevista ao Jornal 

do Commercio, publicada 
esta semana, o músico, que 
mora no Recife, revelou que 
ano passado voltou ao estú-
dio e gravou uma canção iné-
dita, que pretende lançar este 

ano como single (o título não 
foi revelado). Ainda de acor-
do com o texto, ele está em 
cadeira de rodas, faz poucos 
shows, mas continua com-
pondo novas canções, em-
bora elas não sejam do seu 
agrado, já que o compositor é 
muito crítico.

“É difícil compor, estou 
fora de tudo, não circulo, não 
converso com ninguém, não 
troco ideias. Estou passando 

uma fase incrível, minha rea-
lidade hoje é a vida em outro 
circuito. Só converso com 
o enfermeiro”, declarou ao 
mesmo jornal em 2018.

Naquele texto, publica-
do em 16 de abril de 2018, 
ele falava da sua condição de 
saúde: durante um banho de 
rio em Minas Gerais nos anos 
1980, contraiu esquistosso-
mose, mas a doença só veio 
a se manifestar duas década 

depois. 
“Eu casei com uma mi-

neira. Quando ia para a região 
onde a família dela morava, 
tomava muito banho de rio. 
Tinha muito chistossoma por 
lá. Passou um tempo meu or-
ganismo resistindo, dei uma 
bobeada qualquer, e pegou. 
Quando fui fazer tratamento, 
a doença (a esquistossomo-
se) já estava estabilizada”, 
revelou.

Foto: Reprodução

Aponte a câmara de seu 
smartphone para o QR 
Code acima e ouça o 
sucesso ‘Pingos de Amor’ 
na voz de Paulo Diniz

Pernambucano de Pesqueira, 
Paulo Diniz - em foto da 
década de 1980 - entrou em 
estúdio no ano passado para 
gravar uma música inédita; 
deverá lançá-la este ano

“Na estilo de Lenine”

João Linhares apresenta repertório 
autoral em show na Usina Cultural

O músico, arranjador, 
instrumentista, composi-
tor e maestro João Linha-
res realiza hoje um show  
na Sala Vladimir Carvalho, 
na Usina Cultural Energisa 
(R. João Bernardo de Al-
buquerque, 243 - Tambiá). 
A apresentação, que faz 
parte do projeto Usina da 
Música, tem início às 21h 
e os ingressos custam R$ 
15 (meia-entrada) e R$ 30 
(inteira) no local.

Para este show, a for-
mação que acompanhará 
João Linhares (voz e gui-
tarra), conta com Costinha 
Filho (saxofone), Nando 
Nandel (trompete), Cris 
Lima (teclado), Kamilo 
Cobra (bateria) e Adria-

no Ismael (baixo). Com 
repertório inteiramente 
autoral, as canções tra-
zem uma abordagem mais 
“classuda”, como o pró-
prio se refere, resultan-
do em uma apresentação 
com clima mais intimista 
e tranquilo.

De acordo com o mú-
sico, o repertório será 
majoritariamente autoral, 
mas terá algumas com-
posições que foram gra-
vadas por artistas como 
Zizi Possi e Rita Ribeiro, 
por exemplo. “Vai ser um 
show que lembra um pou-
co o estilo de shows de 
Lenine”, completa, citando 
o pernambucano como re-
ferência.

Natural de Patos, João 
Linhares tem três CDs lan-
çados: João Linhares, Teu 

Beijo e Navegante. Com um 
vasto currículo, o músico 
participou da produção e de 
composição de canções de 
cantores brasileiros como 
Zizi Possi, Rita Ribeiro, Le-
nine, Rosa Passos, Johnny 
Alf, Kid Abelha, Flávio Ven-
turini e Joyce Moreno. 

O paraibano iniciou 
os estudos na música aos 
oito anos de idade com 
sua mãe, Celerinda Li-
nhares. Em 1978, entrou 
no curso de extensão da 
UFPB e estudou violão 
com o professor Djalma 
Marques. Em 1980, já na 
Universidade Federal da 
Paraíba, estudou violon-
celo com os professores 
Juarez Johnson, André 
Mouroux, Francisco Pino, 
Nelson Campos e Már-
cio Mallard. Fez curso de 

apreciação musical com o 
compositor José Siqueira. 
Estudou harmonia com os 
professores J. A. Kaplan, 
Clóvis Pereira e Ian Guest.

João Linhares tam-
bém foi regente de diver-
sas orquestras pelo Brasil, 
incluindo a Orquestra Jazz 
Sinfônica do Estado de São 
Paulo, Orquestra Tom Jo-
bim são Paulo e Orquestra 
Sinfônica da Paraíba, além 
de ter atuado na composi-
ção e direção musical para 
corais, espetáculos de balé, 
tango, jazz e orquestras de 
frevo. O paraibano partici-
pou da turnê internacional 
de Chico César, Mama Mun-
di, que passou pela Europa, 
Estados Unidos e Canadá. 
Pela turnê, tocou violão, 
violoncelo, cavaquinho e 
guitarra.

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

SERVIÇO 
n Evento: João Linhares e banda - projeto Usina da 
Música
n Data: Sexta-feira (24)
n Horário: 21h
n Local: Sala Vladimir Carvalho (Usina Cultural Ener-
gisa)
n Ingressos: R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira)

Foto: Divulgação

João Linhares: músico paraibano já trabalhou com Zizi Possi e Rita Ribeiro



dor, para todo o público cantar junto. 
Será um show com sentimento de per-
tencimento ao coletivo”, complementa. 

Lucas Santtana se diz apaixonado 
por João Pessoa e que pretende ficar por 
uns dias na cidade, descansando. “Gos-
to muito do clima, as pessoas são muito 
amorosas. Quero rever os amigos, curtir 
a cidade, quero que as pessoas que não 
conseguiram ir no último show que fiz 
por aí venham desta vez. Vai ser bem es-
pecial. Estou ansioso para reencontrar 
todo mundo”, completa.

MPB moderna

Fellini. 100 anos do cineasta poeta absoluto da matriz 
fotoquímica cinematográfica do século XX. Eis aí uma le-
genda bombástica num rótulo pós-tecnológico nesta era de 
efervescente pixel motion e frame blending para saudar o 
gênio italiano. E mais. 

Ele é o Profeta da película e das pontes a 24 quadros 
por segundo em celulóide. Um multiartista bagunçando 
eternamente nas décadas de 1950 e 1960 os verões do sur-
realismo com sóis de Rimini onde ele nasceu na Emília-Ro-
manha, e outros sóis, os de Flash Gordon,  Alex Raymond e 
Will Eisner, sóis de Carlitos e de Rosselini, de muitos outros  
instrumentos, vozes, visões de Tolstoi, da aldeia universal, a 
Leonardo do chiaroscuro, referenciais determinantes para 
o cânon psicoartístico n(d)a modernidade e pós: o cânon 
felliniano.

Ao dizermos felliniano estamos a raspar um palimp-
sesto onde insculpiram outros termos lógicoimagéticos des-
critivos-discursivos de tipologias: chapliniano e antes disso 
kafkiano e anteriormente dantesco…

A conexão Dante-Fellini, onírica e autobiográfica, é 
uma explicitação da persistência estilística de modos cultu-
rais históricos e antropológicos da península italiana, consi-
derada pelo pensar eurocêntrico as faces interna e externa 
da civilização ocidental. 

A propósito, encontramos no livro “O sofrimento de 
Deus - Inversões do Apocalipse”, diálogo entre o teólogo Bo-
ris Gunjevic (de quem reproduzimos a seguir fragmento do 
texto) e o filósofo Slavoj Zizek, o seguinte:

“Em determinados momentos, Dante brinca às escon-
didas com a realidade política de sua época, examinando-a 
em detalhes até chegar a conclusões muitas vezes provo-
cantes. Isso fica evidente pela topografia política e espi-
ritual na qual ele coloca os participantes de sua Comédia: 
poderíamos ter a esperança de encontrar os hereges no In-
ferno, por exemplo, mas Dante subverte as coisas. O papa Ni-
colau III, por ser vigarista e simoníaco, é colocado no Infer-
no, enquanto o averroísta latino Sigério de Brabante é visto 
no Paraíso. Sigério foi um proponente da teoria chamada 
de “dupla verdade” – a verdade da razão e a verdade da fé. 
Fortemente influenciada pelo islã, tal teoria foi considerada 
uma heresia. No entanto, lá está Sigério no Paraíso, ao lado 
de São Bernardo, que, como padre, abençoou as Santas Cru-
zadas e o massacre dos cátaros franceses. No caso de Dante, 
a heresia era mais inspiradora que influente: sua importân-
cia foi introduzir uma diferenciação política ligada a uma 
visão profética das relações sociais”. 

Se substituirmos a “Comédia” por “A doce vida” e Dante 
por Fellini, teremos uma análise acurada da abordagem psi-
cossocial empreendida pelo cineasta não só nesse, mas em 
outros filmes, principalmente o “Satyricon”, onde paganis-
mo, divindades, heresia, profanação, no filme, são circuns-
tâncias que dialogam não só com o imaginário de Dante e 
seus valores universais a partir de sua província, a Floren-
ça de 1300, mas também com o de outra obra seminal do 
campo discursivo do Ocidente, o “Satyricon”, de Petrônio. O 
estilo literário híbrido deste frequentador da corte de Nero, 
de quem Petrônio teria sido conselheiro no ano de 63 da era 
cristã, sua poesimetria, é mimetizado pela síntese discursi-
va da cinematografia felliniana. O autor de “Amacord” funde 
noções de realidade, de prosa e poesia, de expressão e co-
nhecimento numa liga artística de alto poder provocativo. 
Não à toa disseram que Fellini havia renunciado a Deus.       

Ao pensarmos o felliniano projetamos uma arqueti-
pologia de matriz junguiana, Fellini mergulhou na obra do 
parceiro de Freud, Carl Gustav possibilitou a percepção para 
o cineasta de uma coerência lógica na articulação de magia, 
fantasia, ciência, o fantástico e o sobrenatural, o irreal… o 
arquétipo descrito por Jung, o conjunto de imagens psíqui-
cas, espécie de nitrogênio na atmosfera do inconsciente, é 
um elemento cenográfico indispensável à mentalidade do 
cinema por ele realizado.    

A história hospedada na cinematografia de Federico di 
Rimini filtrado pela Roma cosmopolita do pós-guerra pode 
ser interpretada como uma articulação genealógica na pers-
pectiva da genealogia teorizada por Foucault: uma arqueo-
logia das interrelações de saberes definidores dos discursos 
e narrativas da contemporaneidade. 

O lugar, seus espaços e tempos na obra do poeta é prin-
cípio da estética do onírico a latejar sem freios, moto contí-
nuo, coração alado em filmes como “8 ½””. 

Fellini o Internauta aventureiro dos universos da cons-
ciência da imagem. Merlin das tecnologias termoplásticas 
aplicadas à luz no escurinho do cinema. 

Crítico produtor de um ruído de circo no vestíbulo sa-
grado da metafísica, Fellini afirmou o seguinte em 1970 a 
propósito de preferências artísticas e estéticas:

“Sem deixarem de ser heróis, tornando-se até mais he-
róis ainda, os personagens do grupo Marvel tinham sabido 
rir deles mesmos. Suas aventuras são apresentadas como 
uma espécie de megalomania farsista (“Julieta dos espí-
ritos”, 1965), internamente contraditada por um maduro 
masoquismo (“Noites de Cabíria”, 1957), e o resultado não é 
nada aberrante e sim um relato vivaz, agressivo e malicioso, 
que sempre começa de novo e não termina (“Os boas vidas”, 
1953), sem recear o incompreensível  nem o paradoxal (“8 
½”, 1963). Pois o paradoxal e o incompreensível não mor-
rem, se encarados com alegria. Só se morre de tédio”.  Fellini, 
de Dante aos super-heróis da Marvel, um criador, como Pi-
casso e Borges,  de obra indispensável e definitiva.

De Dante à 
Marvel

em destaque
Fellini 
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JP e Conde recebem show 
do baiano Lucas Santanna

Nesta sexta-feira, a Sala de Concer-
tos Maestro José Siqueira do Espaço Cul-
tural, em João Pessoa, recebe o cantor e 
compositor Lucas Santtana. A apresen-
tação terá início às 21h e faz parte do 
projeto Música do Mundo, promovido 
pela Fundação Espaço Cultural da Paraí-
ba (Funesc). As entradas custam R$ 10 
(meia-entrada) e R$ 20 (inteira).

A turnê de verão de O Céu é Velho Há 
Muito Tempo, álbum lançado em 2019, 
teve início no dia 17 deste mês e já pas-
sou por São Paulo, Salvador e Recife. 
Amanhã, Santtana passará por Jacumã 
(dentro da programação do Verão Mares 
de Conde) e então segue para Goiânia, 
Brasília, Chapada dos Veadeiros, Belém 
e Fortaleza. 

O foco dos dois shows que ele irá 
apresentar na Paraíba será o disco mais 
recente, mas o músico baiano adian-
tou que haverá passagem por trabalhos 
mais antigos. “Sempre procuro tocar as 
músicas que o público gosta de cantar 
junto, dou uma passada pelas músicas já 
conhecidas e faço o disco integralmente. 
Mas vai ser um show bem livre”.

Com repertório de músicas autorais 
brasileiras, com pegada moderna, Lucas 
Santtana conta que sempre realiza relei-
turas nas suas apresentações, mas que 
normalmente é uma surpresa. “Eu sinto 
durante a apresentação, sempre surge 
algo na hora”. Em relação aos gêneros, 
ele se diz aberto e sem preconceitos. 
“Basta eu gostar da música e achar que 
a minha releitura ali me leva para outro 
lugar. Eu gosto de todo tipo de música”.

O músico se sente mais livre tam-
bém por se apresentar sozinho, com o 
auxílio do técnico de som Klaus Senna, 
que faz os efeitos de guitarra, voz e vio-
lão, e que muitas das músicas serão fiéis 
às gravações dos CDs, mas outras serão 
adaptadas. “Será um show bem acolhe-

Cairé Andrade 
caireandrade@gmail.com

Editoração: Ada Carina

Walter Galvão
galvaopvw@gmail.com

• Funesc [3211-6280] • Mag Shopping [3246-9200] • Shopping Tambiá [3214-4000] • Partage Shopping [3337-6000] • Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) 
[3246-3188] • Sesc - Campina Grande [3337-1942]  Sesc - João Pessoa [3208-3158] • Teatro Lima Penante [3221-5835 ] • Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] • Teatro 
Severino Cabral [3341-6538] • Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224] • Casa do Cantador  [3337-4646]

ServiçoServiço

Edição: André Cananéa

Em cartaz

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, 19h20. 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).

Filme destinado ao público infanto-juvenil, ‘O Melhor Verão das Nossas Vidas’ está em cartaz em JP

Foto: Divulgação

SERVIÇO 
Show de Lucas Santtana - turnê 
de verão de “O Céu é Velho Há 
Muito Tempo”
nLocal: Sala de Concertos Maestro 
José Siqueira (Rua Abdias Gomes de 
Almeida, 800, Tambauzinho)
nData: Hoje
nHorário: 21h
nIngressos: R$ 10 (meia-entrada) e 
R$ 20 (inteira).

Lucas Santanna volta à Paraíba com a turnê do seu novo disco, ‘O Céu é Velho Há Muito Tempo’

Foto: Flora Negri/Divulgação
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Inspirado em modelos estrangeiros voltados ao gênero nordestino, evento terá shows, festas e aulas de dança

A 2ª edição do festival 
‘Forró Daqui’ será realiza-
da a partir desta sexta-fei-
ra até o próximo domingo, 
em João Pessoa. Conside-
rado o maior do gênero na 
Paraíba, quem vai abrir o 
baile do evento, às 22h, no 
Restaurante Vila do Porto, 
no bairro do Varadouro, 
Centro Histórico da cida-
de, é o grupo Os Fulano. 
Outra atração da noite 
será o DJ Samir Gomes e 
a festa custa R$ 20, na bi-
lheteria do local. 

As festas no sábado 
e domingo custam, cada 
dia, R$ 25. A programa-
ção - que também inclui 
14 aulas e competição - 
prosseguirá nos dias se-

guintes, nas dependências 
do Hotel Tambaú, na orla 
marítima. Os ingressos es-
tão no terceiro lote, cujos 
preços são os seguintes: 
se for o pacote completo, 
que dá acesso a todas as 
atividades, R$ 205; só as 
aulas, R$ 155; apenas as 
aulas do sábado, R$ 95, 
que é o mesmo valor para 
as aulas de domingo. Ven-
das pelo site www.forro-
daquipb2020.eventbrite.
com. 

“A ideia do festival 
‘Forró Daqui’ é formatada 
de eventos de forró que 
têm funcionado no mun-
do todo. Na Europa, um 
exemplo é a Alemanha, 
onde, na cidade de Colo-
nia, o evento dura uma se-
mana. É uma metodologia 
pela qual são ministradas 

aulas e, à noite, aconte-
cem os bailes de forró. 
Isso é natural aqui no Bra-
sil, onde em cada região 
se toca o forró de uma 
maneira diferente. E, por 
isso, queremos entender 
como o forró conseguiu 
passar por essa transfor-
mação”, disse para o Jor-
nal A União o músico Já-
der Finamore, integrante 
do grupo Os Fulano, um 
dos parceiros na organi-
zação do evento, idealiza-
do por Cleweson Soneca e 
Maria Hercília, casal da ci-
dade de João Pessoa que, 
em 2018, ganhou concur-
so nacional de dança na 
categoria de forró.

Durante o show de 
abertura do festival, o 
músico Jáder Finamore 
(cavaquinho) antecipou 

que Os Fulano - formado, 
ainda, por Thiago Melo 
(zabumba), Betinho Lu-
cena (triângulo) e Lucas 
Dan (sanfona) - apresen-
tará ao público músicas 
autorais e composições de 
aristas como Jackson do 
Pandeiro, Luiz Gonzaga 
e Dominguinhos. “Serão 
clássicos do forró”, co-
mentou ele.

Após a abertura do 
festival, a programação 
do evento prosseguirá no 
Hotel Tambaú. No sábado, 
as atrações do baile serão 
o trio Forró Campina, de 
Campina Grande, e o DJ 
WB. No domingo, haverá 
apresentação do DJ Sant-
tus e competição ama-
dora. O encerramento do 
evento será com mais um 
show do grupo Os Fulano.

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Em JP, forró autêntico pauta 
festival de hoje até domingo 

Aponte a câmera de seu 
smartphone para o QR 
Code ao lado e confira a 
programação complta

SERVIÇO 
n Evento: Festival ‘Forró Daqui’
n Abertura: Sexta
n Atrações: Os Fulano e DJ Samir Gomes
n Hora: 22h
n Local: Restaurante Vila do Porto, em João Pessoa
n Endereço: Praça São Frei Pedro Gonçalves, nº8, 
bairro do Varadouro
n Período: No sábado e domingo, no Tambaú Hotel, 
na Av. Almirante Tamandaré, 229, Tambaú
n Ingressos: (para os shows): R$ 20 (sexta); R$ 25 
(sábado e  domingo).

Fotos: divulgação

Da nova geração de forrozeiros, Os Fulano (E) e o trio Forró Campina (D) fazem show durante o evento, que começa nesta sexta-feira na Vila do Porto, no Centro Histórico da cidade, e continua no Hotel Tambaú, na orla da capital

‘Viajantes, Semeadores 
de Poesia’ entra em cartaz 
a partir desta sexta-feira na 
Estação das Artes (anexo da 
Estação Cabo Branco), no 
bairro do Altiplano, em João 
Pessoa. A abertura está mar-
cada para as 17h e contará 
com a presença de artistas, 
além de recital de poemas, 
apresentação musical e ho-
menagens. A entrada é total-
mente gratuita. O horário de 
visitação da exposição é de 
terça a sexta, das 9h às 17h, 
e aos sábados, domingos e 
feriados, das 10h às 17h.

Exposição documental, 
resultado de um projeto 
educativo voltado para os 
professores, reúne pinturas, 
fotografias, gravuras, livros, 
vídeos etc., com a finalidade 
de mostrar ao público como 
foi realizado o processo de 
vivência desses professores 
dentro no mundo das artes.

Idealizado por Sayona-
ra Brasil, professora de artes 
e artista plástica há mais de 
30 anos, o projeto consistiu 

em diversas oficinas rea-
lizadas ao longo de 2019, 
com foco nos professores da 
Rede Municipal de Ensino 
de João Pessoa. O intuito de 
Sayonara, enquanto educa-
dora, foi de proporcionar 
aos professores a mesma 
oportunidade que os alunos 
têm de conhecer os expoen-
tes da cultura, através de 
oficinas com mestres da xi-
logravura, visitas a museus, 
etc. Com isso, os professores 
passariam a ser multiplica-
dores da cultura popular, da 
literatura e da identidade 
regional nordestina. Tanto 
o projeto como a exposição 
documental contam com o 
apoio da Secretaria de Edu-
cação e Cultura de João Pes-
soa (Sedec).

Além de registros fo-
tográficos feitos com os 
professores integrando as 
oficinas, os trabalhos de 
xilogravura e o acervo lite-
rário que serviu como base 
para as pesquisas também 
estão inclusos nesta exposi-

ção, além de obras de arte de 
autoria de Sayonara Brasil, 
que participou como artista 
dentro do projeto.

“’Viajantes, Semeado-
res de Poesia’ é uma expo-
sição com misto literário e 
artístico”, explica Sayona-
ra. “Sou artista plástica há 
mais de 30 anos, e confes-
so que já passei por muitas 
situações que, para quem 
olha de fora, é desestimu-
lante. Mas sempre preferi 
ver tudo isso como forma 
de ter mais raça para poder 
continuar neste mundo das 
artes. Quem visitar a expo-
sição vai se deparar com 
este misto de literatura e 
artes que tanto nos encan-
ta”, pontuou Sayonara.

“O grande objetivo des-
ta exposição é investigar o 
uso do espaço pensando 
nas várias dimensões como 
elemento estruturante na 
construção social, educativa, 
poética, e sua relação com a 
palavra na obtenção do sig-
nificado”, pontua a artista.

Exposição reúne trabalhos de professores

SERVIÇO 
n Visitação: terça a sexta, das 9h às 
17h; sábados, domingos e feriados, das 
10h às 17h
n Local: Estação das Artes

n Endereço: Av. João Cirilo da Silva, 
Portal do Sol, João Pessoa 
n Entrada: Gratuita.

‘Viajantes, Semeadores 
da Poesia’: mostra que 

abre hoje foi idealizada 
pela artista plástica 

Sayonara Brasil

Foto: divulgação
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Militares no INSS
O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que o governo aguarda um 
ajuste com o TCU para autorizar a contratação de militares da reserva 
para reforçar o atendimento nas agências do INSS.  Página 14 Fo
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Participação do PSDB e do PRTB na base aliada do prefeito Luciano Cartaxo começou a apresentar problemas

Algumas das mais mar-
cantes movimentações no 
xadrez da sucessão munici-
pal foram dadas no decorrer 
desta semana. Enquanto o 
PT e o PV do prefeito Lucia-
no Cartaxo começaram a se 
desentender por causa de 
candidatura própria, o MDB 
do senador José Maranhão 
acenou convite no sentido 
de atrair e lançar o nome do 
ainda tucano e ex-prefeito Cí-
cero Lucena à Prefeitura da 
capital. 

“Eu já adianto as minhas 
boas-vindas ao ex-senador 
Cícero Lucena”, declarou o 
líder do MDB na Assembleia 
Legislativa, Raniery Paulino, 
que, juntamente com o pai, o 
ex-governador Roberto Pau-
lino, formam uma das duplas 
mais influentes nas hostes 
do partido na Paraíba.

Até o meio da tarde de 
ontem, o ex-ministro Cíce-
ro Lucena não chegou a ser 
localizado para confirmar o 
convite e a possibilidade de 
candidatura, mas entre corre-
ligionários encontrados pelo 
caminho a informação era de 
que, apesar de repetir que não 
disputa e que pode apoiar Ruy 
Carneiro, o ex-prefeito tem 
conversado bastante com pes-
soas do MDB.

E entre emedebistas, 
mirem-se no sinal de Ra-
niery Paulino, ninguém nega 
que o partido realmente 
vem mesmo tentando de-
mover o ex-prefeito da ideia 
de não concorrer este ano, 
inclusive abrindo as portas 
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PV e PT querem candidatura
própria e MDB faz convites
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para que ele se filie, retorne 
à legenda, pela qual, chegou 
ao Palácio da Redenção em 
companhia do ex-governa-
dor Ronaldo Cunha Lima nas 
eleições de 1990.

Raniery Paulino não 
quis falar diretamente de 
candidatura, mas deu ou-
tras cartas para o pacote de 
especulações. Assumir que 
a sigla vem tentando se for-
talecer em todo o país, que, 
na Paraíba, não poderia ser 
diferente e que uma pos-
sível filiação (retorno) de 
Cícero representaria exata-
mente isso.

Jackson Macedo
Enquanto o MDB tenta 

somar com Cícero, PV e PT 
dão sinais de divisão. Num 
programa de rádio, Jackson 
Macedo voltou a dizer que 
defende o nome do ex-go-

vernador Ricardo Coutinho 
para prefeito da capital, mas 
poucos metros dele o ex-de-
putado Anísio Maia contra
-atacava afirmando que o PT 
tem Luiz Couto e vários ou-
tros nomes e que pode lançar 
candidatura própria.

“O apoio ao PSB estava 
certo, mas o cenário mudou”, 
alertou, Anísio Maia. E acres-
centou: “a conjuntura é outra 
e a decisão deve ser debati-
da e avaliada novamente. O 
PT tem nomes como de Luiz 
Couto, Frei Anastácio e não 
faltam opções. Ficamos me-
nores enquanto o PSB cres-
ceu e isso precisa ser revisto”, 
advertiu Maia.

No esquema liderado 
pelo prefeito Luciano Car-
taxo, a situação não é muito 
diferente, tendo em vista que 
a participação do PSDB e do 
PRTB na base aliada do pre-

feito está se quebrando desde 
o dia que o chefe do Executi-
vo afirmou que seu candidato 
deve sair do PV. 

O peerretebista e deputa-
do estadual Eduardo Carneiro, 
que se anuncia pré-candidato, 
revelou que pretende apro-
fundar diálogo com o prefeito 
para evitar rachas e que ele, 
o prefeito, precisa esgotar os 
entendimentos com todos os 
aliados antes de bater o mar-
telo do PV. 

“Acho que este é o ano 
para se discutir com todos 
aqueles que fazem parte da 
base. O prefeito Luciano Car-
taxo tem a marca do diálogo 
e sabe que o mais importante 
é chegarmos a um candida-
to com densidade eleitoral, 
ficha limpa e que possa re-
presentar muito bem nossa 
cidade”, afirmou Eduardo 
Carneiro.

Cícero Lucena (PSDB) é o nome mais cortejado para entrar na disputa pela Prefeitura de João Pessoa em outubro

Foto: Divulgação

Danos ao erário

MPPB tem nova ação contra Leto e 
outros envolvidos na Xeque-Mate

O Ministério Público da 
Paraíba ajuizou, ontem, uma 
ação civil pública contra o 
ex-prefeito de Cabedelo, Wel-
lington Viana França; contra 
o ex-presidente da Câmara 
Municipal, Lucas Santino, 
e contra o ex-servidor da 
Câmara de Vereadores, Fer-
nando José de Oliveira, por 
atos de improbidade admi-
nistrativa praticados através 
da aquisição de um imóvel 
para a Secretaria Municipal 
de Educação que resultaram 
em enriquecimento ilícito e 
em danos ao erário na ordem 
de R$ 268 mil.

A ação é baseada no in-
quérito civil público instau-
rado pela Promotoria de Jus-
tiça com atribuição na defesa 
do Patrimônio Público de Ca-
bedelo para apurar denúncia 
de que, em 2014, a Prefeitura 
teria adquirido, com dispen-
sa de licitação e com autori-
zação da Câmara Municipal, 
imóvel de propriedade de 

Fernando Oliveira por R$ 
419,6 mil, quando a avaliação 
de mercado do bem era de R$ 
151,4 mil. O imóvel de uso re-
sidencial já vinha sendo loca-
do à Secretaria Municipal de 
Educação desde 2011 e com 
a aquisição, seria destinado 
à coordenação da Educação 
Inclusiva do município.

Conforme explicou o 
promotor de Justiça Ronaldo 
Guerra, além do superfatura-
mento de R$ 268 mil, ficou 
constatado a ação para be-
neficiar Fernando José de Oli-
veira, que na época, exercia 
o cargo em comissão de se-
cretário legislativo da Câma-
ra de  Cabedelo, gozando de 
amplo prestígio e com vários 
de seus parentes ocupando 
cargos na prefeitura. 

“Mesmo que se adotasse 
uma margem de erro, o valor 
encontrado chega próximo 
de 1/3 do valor final encon-
trado pela Prefeitura de Ca-
bedelo. O mais grave, é que 
houve o propósito de bene-
ficiar outrem, em detrimento 
do erário, com a chancela da 
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Câmara Municipal”, argumen-
tou. A ação tramita na 4ª Vara 
Mista de Cabedelo. Nela, o 
MPPB requer a concessão de 
medida liminar para que haja 
o bloqueio de bens dos pro-
movidos em montante que 
assegure o ressarcimento 
integral do dano causado ao 
erário, além da condenação 
dos requeridos nas sanções 
previstas na Lei 8.429/92, 
pela prática consciente e vo-
luntária de atos de impro-

bidade que importaram em 
enriquecimento ilícito, em 
danos ao erário. 

Dentre essas sanções es-
tão a perda dos bens ou valo-
res acrescidos ilicitamente ao 
patrimônio, a perda da fun-
ção pública, a suspensão dos 
direitos políticos, o pagamen-
to de multa civil e a proibição 
de contratar com o poder 
público ou de receber bene-
fícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios.

Ex-prefeito Wellington Viana será punido por improbidade administrativa

Foto: MaisPB

Gente. Qual a 
Distância Segura?

Barros
nelsonbarros@gmail.com

Nelson

Chica da Silva é uma escritora maravilhosa que co-
nheci no Facebook. Para minha sorte, ficamos amigos 
virtuais e vez em quando trocamos umas palavrinhas.

Numa dessas postagens sobre o prosaico da vida, 
o tema era o hábito, largado pelos dois, de fumar. Eu 
não sinto mais falta, o que é quase um milagre, pois 
todo mundo que conheço que abandonou o cigarro, 
por mais tempo que faça, parece ainda sentir falta. 
Não sinto falta, mas lembro. Por exemplo, quando ter-
mino de escrever algo, relendo e fazendo correções, 
me imagino com um cigarrinho entre os dedos. 

Das vontades do cigarro, a conversa pulou para “sen-
tir falta das pessoas e ao mesmo tempo ter medo delas”... 

Eita Chica que me bota pra pensar!
Vou usar uma palavra da moda: Romantizar.
Nas redes, nos livros de autoajuda, nas frases de 

efeito atribuídas a Clarices e Pessoas, amigos são a me-
lhor coisa do mundo. Os melhores amores, “abrigos para 
as emoções”, “coisas pra se guardar do lado esquerdo do 
peito”. E isso é verdade. Nem consigo imaginar a vida 
sem os meus. Até  “o rei” queria ter um milhão deles, 
embora o Facebook limite essa cota a apenas cinco mil. 

Mas gente romantiza gente. Nas mesmas redes 
e livros de autoajuda também encontramos, o tempo 
todo, recados atribuídos a Sigmunds e Laíres, falando 
sobre desapontamentos e - outra expressão da moda 
- pessoas tóxicas. Sobre a hora de tirá-las da vida, se 
afastar das que não estão lhe fazendo bem.

Depois de um tempo, que nem precisa ser tanto, nem 
um milhão nem cinco mil. A gente mal dá conta de uma 
meia dúzia. E quanto mais nas redes, menos na vida real.

Quanto tempo demora até a gente se deparar com o 
“ladinho b” que até então se resguardara do amigo dileto. 
Ou ter o nosso próprio “ladinho b” acessado por uma coisa 
qualquer? Um segredo saído da caixa, uma verdade ‘mal 
dita’, um dinheiro emprestado, um convite recusado, um 
WhatsApp que ficou azulzinho mas não foi respondido.

Amizades são relacionamentos elásticos. A gente 
pode se afastar e se aproximar, convenientemente. E 
isso é saudável. Mas essa arte, como muitas outras coi-
sas da vida, necessita de tempo de exercício. E um dos 
exercícios mais sábios do tempo é o da desilusão. 

Com o tempo a gente precisa aprender qual a dis-
tância segura. É como uma dança... Anavantu, anarriê. 
Nem tão perto que dê pra sentir o bafo, nem tão longe 
que se perca de vista.

Qual a distância até o mal entendido, o desencon-
tro, a inveja, o ressentimento?

Qual a distância entre um encontro para um café, 
uma visita no hospital, um telefonema (ainda existe?) 
demorado ou a segurança filtrada das redes sociais?

O outro exercício é o do desapego. 
Pode ser pra sempre. Pode não ser. E é assim mesmo.
Saber deixar ir é preciso. 
Com o tempo a gente não romantiza nem muro, 

nem perdão.
Muro é membrana. A célula precisa da membrana 

pra manter a sua integridade. 
E tem dois lados, o de lá e o de cá. Dois lados pra 

se cuidar. Não existe relação que não careça de limites. 
E perdão não significa necessariamente recolocar o ou-
tro no lugar anterior, de uma confiança que pode ter ido 
embora, graças a uma membrana rompida ou violada.

O terceiro exercício é o do espelho. Às vezes é a 
gente mesmo que está do outro lado.

Talveza seja quando, olhando pra nós mesmos 
e pra nossas próprias falhas, possamos saber quem 
manter longe ou perto, dentre o milhão, cinco mil ou 
dos que se contam nos dedos de uma mão, mas enten-
dendo que todos valeram a pena, o risco, o gasto e o 
desgaste. Os que venceram o prazo de validade, os que 
chegaram até aqui e  os que ainda estão por vir.

Trilha Sonora:
Canção da América - Milton Nascimento e Fernando Brant 
Isso É Para a Dor - Angela Ro Ro
Eu Quero Apenas - Roberto Carlos
Samba do Arnesto - Adoniran Barbosa
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Antes de viajar à Índia, o presidente Bolsonaro disse que já assinou o decreto com as regras sobre as contratações

O presidente Jair Bol-
sonaro disse ontem que o 
governo aguarda um ajuste 
com o Tribunal de Contas da 
União (TCU) para autorizar 
a contratação de militares 
da reserva para reforçar o 
atendimento nas agências do 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS). De acordo com 
Bolsonaro, o decreto com as 
regras deve ser publicado 
ainda esta semana.

“Já assinei o decreto. On-
tem eu mandei não publicar. 
Está faltando um pequeno 
ajuste junto com o TCU. Se 
o TCU der o sinal verde, pu-
blica com a minha assinatu-
ra. Caso contrário, publica 
amanhã com a assinatura do 
[vice-presidente, Hamilton] 
Mourão”, disse Bolsonaro.

Na semana passada, 
o governo anunciou que 
pretende contratar tempo-
rariamente cerca de 7 mil 
militares da reserva para o 
INSS para reduzir o estoque 
de pedidos de benefícios em 
atraso. A expectativa é que o 
acúmulo de processos caia 
para próximo de zero até o 
fim de setembro.

A contratação dos mi-
litares será voluntária, sem 
haver convocação. Eles se-
rão treinados em fevereiro e 

em março, devendo começar 
a trabalhar nos postos em 
abril, recebendo adicional de 
30% na reserva remunerada.

Segundo Bolsonaro, a 
medida está prevista na le-
gislação e exige menos bu-
rocracia que a contratação 
de civis. “Por que militar da 
reserva? Porque a legislação 
garante. Se contratar civis, 
para mandar embora... entra 
na Justiça, direito trabalhis-
ta, complica o negócio. Mili-
tar é fácil, eu contrato hoje 
e demito amanhã sem pro-
blema nenhum, essa é a faci-
lidade. E o pessoal está cla-
mando por aposentadoria. 
Não é privilegiar militar, até 
porque não é convocação, 
é um convite, é a facilidade 
que nós temos desse tipo 
de mão de obra”, explicou o 
presidente.

De acordo com o Minis-
tério da Economia, a medida 
custará R$ 14,5 milhões por 
mês ao governo, mas o custo 
deve ser compensado pela 
diminuição da correção mo-
netária paga nos benefícios 
concedidos além do prazo 
máximo de 45 dias depois do 
pedido.

Paralelamente, entre 2,1 
mil e 2,5 mil funcionários do 
INSS que hoje trabalham no 
atendimento presencial se-
rão remanejados para refor-
çar a análise dos process

Andreia Verdélio 
Da Agência Brasil

Andreia Verdélio 
Da Agência Brasil

Governo Federal aguarda TCU 
para colocar militares no INSS
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Começou a vigorar 
ontem a Lei 13.964/2019, 
conhecida como Pacote 
Anticrime, aprovada pelo 
Congresso e sancionado 
pelo presidente Jair Bolso-
naro no dia 24 de dezem-
bro do ano passado.

Houve 25 vetos à ma-
téria aprovada pelo Con-
gresso. O pacote reúne 
parte da proposta apre-
sentada no início deste ano 
pelo ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sergio 
Moro, e trechos do texto 
elaborado pela comissão 
de juristas coordenada 
pelo ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Ale-
xandre de Moraes.

Entre os pontos que fo-
ram vetados estão o aumen-
to de pena para condenados 
por crimes contra a honra 
cometidos pela internet e 
o aumento de pena para 
homicídios cometidos com 
arma de fogo de uso restrito, 
que poderia envolver agen-
tes da segurança pública.

Juiz de garantias
Na  quarta-feira (22), 

o vice-presidente do STF, 
ministro Luiz Fux, decidiu 
suspender a aplicação do 
mecanismo do juiz de ga-
rantias pela Justiça, até o 
plenário da Corte julgar o 
mérito da ação, o que não 
tem data para ocorrer.

A decisão anula limi-
nar concedida pelo pre-
sidente do Supremo, mi-
nistro Dias Toffoli, que, na 
semana passada, suspen-

deu a aplicação das regras 
por seis meses. Toffoli 
chegou a criar um grupo 
de trabalho no Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 
órgão que também é presi-
dido por ele, para discutir 
a implementação do juiz de 
garantias.

A decisão de Fux foi 
motivada por nova ação 
protocolada pela As-
sociação Nacional dos 
Membros do Ministério 
Público (Conamp). Para 
a entidade, a medida de-
veria ser suspensa até o 
julgamento definitivo por 
violar princípios consti-
tucionais.

Fux ocupa interina-
mente a presidência da 
Corte no período de férias 
de Toffoli, até 29 de janeiro.

O juiz de garantias 
deve atuar na fase de inves-
tigação criminal, decidindo 
sobre todos os pedidos do 
Ministério Público ou da 
autoridade policial que di-
gam respeito à apuração 
de um crime, como, por 
exemplo, quebras de sigilo 
ou prisões preventivas. Ele, 
contudo, não poderá profe-
rir sentenças.

Sergio Moro
Pelas redes sociais, o 

ministro da Justiça e Segu-
rança Pública, Sergio Moro, 
disse que a nova lei tem 
avanços importantes. O 
ministro afirmou que nem 
todas as medidas propos-
tas foram aprovadas pelo 
Congresso e disse que “em 
2020, vamos resgatar o 
que ficou de fora”.

Pacote anticrime: lei 
entra em vigor no país

Da Agência Brasil

Mudança no Planalto

Sérgio Moro ficará na Justiça se o   
Ministério da Segurança for recriado

 

O presidente Jair Bol-
sonaro voltou a falar on-
tem sobre a possibilidade 
de recriação do Ministério 
da Segurança Pública. Se 
isso ocorrer, segundo ele, o 
ministro Sergio Moro per-
manecerá à frente da pasta 
da Justiça e perderá a sua 
principal bandeira até aqui: 
a queda nas taxas de homi-
cídios, tendência iniciada 
ainda na gestão do ex-presi-
dente Michel Temer (MDB) 
e acelerada agora.

“Se for criado, aí ele 
[Moro] fica na Justiça. É 
o que era inicialmente. 
Tanto é que, quando ele 
foi convidado, não existia 
ainda essa modulação de 
fundir com o Ministério da 
Segurança”, afirmou Bol-
sonaro, ao deixar o Palácio 
da Alvorada pela manhã, 

antes de embarcar para 
uma viagem à Índia.

A declaração foi fei-
ta um dia depois de um o 
presidente ter dito em en-
contro com secretários de 
Segurança Pública que vai 
estudar, reformular a estru-
tura ministerial.

“É comum receber de-
manda de toda a sociedade. 
E ontem [quarta-feira] eles 
[secretários] pediram para 
mim a possibilidade de re-
criar o Ministério da Segu-
rança. Isso é estudado. Es-
tudado com o Moro. Lógico 
que o Moro deve ser contra, 
mas estudado com os de-
mais ministros”.

“O Rodrigo Maia [presi-
dente da Câmara] é favorá-
vel à criação da Segurança. 
Acredito que a Comissão 
de Segurança Pública [da 
Câmara] trabalhou no pas-
sado, também seja favorá-
vel. Temos que ver como 

se comporta esse setor da 
sociedade para melhor de-
cidir”, disse.

Se o Ministério da Se-
gurança for recriado, a pasta 
hoje comandada por Moro 
sofrerá novo esvaziamento. 
Desde que assumiu o cargo, 
em janeiro de 2019, o ex-juiz 
da Lava Jato já viu seu poder 
ser reduzido quando perdeu 
o antigo Coaf, rebatizado de 
UIF e subordinado atual-
mente ao Banco Central.

Moro poderá perder 
ainda a Polícia Federal, que 
responde administrativa-
mente à Justiça. No dese-
nho anterior do Ministério 
da Segurança, na gestão 
Temer, o órgão passou a ser 
vinculado à pasta.

Então juiz da 13ª Vara 
Criminal da Justiça Fede-
ral em Curitiba, Moro foi 
convidado por Bolsonaro 
logo após sua vitória. Ele 
chegou ao governo com a 

promessa de que assumi-
ria um “superministério” 
com a missão de reforçar o 
combate à corrupção.

Apesar do desgaste, 
segundo o Datafolha, Moro 
se consolidou como o mi-
nistro mais bem avaliado 
no primeiro ano do gover-
no Bolsonaro, com apoio 
popular maior do que o do 
próprio presidente.

Entre os que dizem co-
nhecê-lo, 53% avaliam sua 
gestão no ministério como 
ótima/boa. Outros 23% 
consideram regular, e 21%, 
ruim/péssima. Já Bolsonaro 
tem indicadores mais mo-
destos, com 30% de ótimo/
bom, 32% de regular e 36% 
de ruim/péssimo.

Nos bastidores do Pla-
nalto, o nome do ex-deputa-
do Alberto Fraga (DEM-DF) 
começou a ser cotado para 
assumir uma eventual pasta 
de Segurança. 

Talita Fernandes
Da Folhapress

Bolsonaro nomeará Regina Duarte para 
Secretaria da Cultura após voltar da Índia

O presidente Jair Bol-
sonaro disse  ontem que a 
nomeação da atriz Regina 
Duarte para a Secretaria Es-
pecial de Cultura deve ser 
acertada após sua viagem à 
Índia. Bolsonaro embarcou 
na manhã dessa quinta-feira 
para o país asiático e a previ-
são é de que retorne ao Bra-
sil na terça-feira (28).

Regina foi convidada pelo 
presidente para assumir o car-
go de secretária especial da 
Cultura após a  exoneração do 
dramaturgo Roberto Alvim, na 
semana passada. A atriz decla-

rou que está “noivando” com o 
governo, mas ainda não con-
firmou se aceitará o convite. 
Segundo a assessoria da Pre-
sidência da República, a possi-
bilidade dela assumir o cargo 
ainda está sendo debatida.

Na quartaa-feira(22), o 
presidente recebeu a atriz 
para um almoço no Palácio 
do Planalto. Ela também se 
reuniu com os ministros Luiz 
Eduardo Ramos (Secretaria 
de Governo), Jorge Oliveira 
(Secretaria-Geral) e Marcelo 
Álvaro Antônio (Turismo) e 
visitou a sede da Secretaria 
Especial de Cultura, na Espla-
nada dos Ministérios.

A Secretaria Especial da 

Cultura informou que a atriz 
continua em Brasília e que 
participou durante todo o dia 
de reuniões para ampliar o 
entendimento sobre a pasta. 

“Está indo bem, ela está 
perfeitamente adaptada, pare-
ce que está no governo há um 
tempão, está cheia de vonta-
de, tenho conversado com ela, 
dando dicas como deve formar 
o perfil do seu secretariado. 
Acho que esse casamento vai 
dar o que falar, mas não é ago-
ra não”, disse Bolsonaro.

Viagem à Índia
Bolsonaro deve chegar ao 

país asiático nesta sexta-feira, 
sem compromissos oficiais 

previstos no dia do desembar-
que. No sábado (25) e no do-
mingo (26), ele cumpre agen-
da com protocolo de visita de 
Estado, que inclui reuniões 
com o presidente indiano, 
Ram Nath Kovind, e o primei-
ro-ministro e chefe de gover-
no do país, Narendra Modi. No 
domingo (26), Bolsonaro par-
ticipará das comemorações 
do Dia da República da Índia.

Na segunda-feira (27), 
em Nova Delhi, Bolsonaro 
participa de café da manhã 
com empresários indianos 
para apresentar oportunida-
des de negócios no Brasil, com 
foco em investimentos no se-
tor de infraestrutura.

Foto: José Cruz/Agência Brasil

Bolsonaro disse que a contratação dos militares da reserva para o Instituto Nacional do Seguro Social será voluntária e sem haver convocação
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Líder opositor venezuelano se apresentou nessa quinta-feira no palco principal do Fórum Econômico de Davos

O líder opositor vene-
zuelano Juan Guaidó se apre-
sentou ontem no palco prin-
cipal do Fórum Econômico 
de Davos, na Suíça, como 
presidente interino da Vene-
zuela e pediu pela reintegra-
ção de seu país ao mundo.

“Hoje, depois de 28 anos, 
um presidente venezuelano 
voltou a este espaço”, decla-
rou Guaidó a uma plateia de 
poucas centenas de pessoas. 
“Precisamos de ajuda.”

Guaidó sobe ao palco 
em Davos exatamente um 
ano após ter feito juramen-
to como presidente interino 
-depois disso, foi reconheci-
do no cargo por mais de 50 
países, inclusive o Brasil.

Em seu discurso de 20 
minutos, seguido por uma 
sessão de perguntas com a 
diretora do Fórum para Amé-
rica Latina, Marisol Argueta, 
o venezuelano descreveu um 
país em guerra do qual fugi-
ram 5,5 milhões de pessoas 
e uma ditadura que abriga 
criminosos e terroristas. Ci-
tou nominalmente o grupo 
radical libanês Hizbullah e a 
guerrilha colombiana Farc, 
ambos convertidos em forças 
políticas em seus países.

Luciana Coelho e 
Alex Salomão
Da Folhapress

Guaidó pede apoio em Davos 
para reintegrar a Venezuela

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Carlos Vieira

“Estou aqui para que não 
deixem a Venezuela de fora. É 
um país que tem problemas, 
mas tem muito potencial. É 
um país que tem muito a con-
tribuir.”

O fórum convidou Guai-
dó, que estava proibido de 
deixar a Venezuela pelo re-
gime de Nicolás Maduro, na 
véspera do evento, dia 19, 
quando ele chegou a Bogo-
tá para se reunir com o pre-
sidente colombiano, Iván 
Duque, e com o secretário 
de Estados americano, Mike 
Pompeo. Duque também par-

ticipa do Fórum em Davos.
Após discursar, o vene-

zuelano se encontrou com 
Ivanka Trump, filha do pre-
sidente dos EUA, Donald 
Trump.

Além do discurso em 
plenária, Guaidó participou 
de um evento fechado media-
do pelo Wall Street Journal 
acompanhado por empresá-
rios, jornalistas e acadêmicos 
-este, sim, lotado.

Citou o governo do brasi-
leiro Jair Bolsonaro e o do co-
lombiano Duque como inter-
locutores, assim como países 

europeus de uma forma ge-
ral. “São relações regulares, 
não para financiar supostas 
revoluções.”

Questionado depois pela 
reportagem sobre sua rela-
ção com o governo Bolsona-
ro, afirmou que mantém con-
tatos frequentes e que tem 
“recebido ótimo apoio”.

“Temos contatos muito 
bons com o governo do pre-
sidente Jair Bolsonaro, que 
nos apoia nessa luta pela de-
mocracia”, afirmou. “O Brasil 
tem nos dado grande apoio 
diplomático.”

Novas eleições no país
Durante o fórum, Guaidó foi questionado 

sobre a razão de não ter conseguido assumir 
de fato um ano depois de prestar juramento. 
Após titubear, respondeu apenas que a situa-
ção havia se deteriorado e que Maduro tinha 
se aferrado ainda mais ao poder, colocando-o 
como figura proscrita e censurando menções 
a seu nome na imprensa do país.

Pediu, em seguida, pressão internacio-
nal para que eleições livres se realizem no 
país, lembrou que a produção petroleira 
que há duas décadas abastece a economia 
do país encolheu quase 70% e propôs que, 
uma vez no poder, promoveria uma abertura 
econômica para investidores estrangeiros 
como forma de restaurar uma economia em 
frangalhos.

Depois que Guaidó deixou Caracas, agen-
tes da Sebin (o temido serviço de segurança 
venezuelano) teriam invadido seu gabinete e 
levado preso um de seus aliados, o deputado 
Ismael León.

 Guaidó afirmou em Davos que seu retorno 
a Caracas será “complicado”, mas pediu que 
o momento seja usado como oportunidade 
para pressionar o regime. Mas não detalhou 
nenhum plano e se limitou a descrever de 
forma genérica como saiu na surdina do país.

“Tivemos que despistar a segurança de 
Estado que nos seguia por Caracas -não são 
muito eficientes. Mas há muitos riscos na 
Venezuela”.

No fórum, Gauidó descreveu que a Venezuela é um país em guerra, do  qual fugiram 5,5 milhões de pessoas

Foto: Pedro Ladeira/Folhapress

Autoridades mexicanas 
prenderam mais de 2.000 
imigrantes da América Cen-
tral em diferentes partes do 
sul do país na segunda-feira 
(20), dia em que centenas 
de pessoas de uma caravana 
com destino aos Estados Uni-
dos conseguiram entrar no 
México após enfrentarem po-
liciais locais na fronteira com 
a Guatemala.

O Instituto Nacional de 
Migração divulgou os núme-
ros na quarta (22), detalhan-
do que, mediante tarefas de 
inspeção de imigração em 
áreas urbanas e rurais, con-
seguiu deter cerca de 1.300 
pessoas em Tabasco e outras 
800 em Chiapas, ambos esta-
dos de fronteira com a Guate-
mala. Havia menores de ida-
de entre apreendidos.

Parte dos detidos inte-
grava a “caravana 2020”, um 
grupo de cerca de 3.500 pes-
soas, em sua maioria hondu-
renhos, que tentam cruzar o 
México com destino aos EUA. 
O restante é composto por 
imigrantes que entraram por 
outros pontos da fronteira e já 
estavam atravessando o país.

O Ministério do Inte-
rior informou que 460 hon-
durenhos foram deporta-
dos em aviões e ônibus na 
quarta, partindo de Chia-
pas e Tabasco.

No início da semana, 
centenas de membros da ca-
ravana tentaram escapar da 
fiscalização da fronteira cru-
zando o pouco caudaloso rio 
Suchiate, fronteira natural 
do México com a Guatemala. 

A Guarda Nacional Mexicana 
respondeu com o uso de gás 
lacrimogêneo para impedir 
o avanço, e conteve muitos 
imigrantes. Cerca de 500 
conseguiram entrar no país 
pelo rio, mas ao fim 400 fo-
ram presos.

Quem não se arriscou a 
cruzar o rio esperou em uma 
ponte na divisa do México 
com a Guatemala, onde a se-
gurança foi reforçada para 
impedir o ingresso. “Nós 
pensamos que poderíamos 
entrar, da mesma forma que 
a caravana de outubro quan-
do chegou a Tijuana”, disse 
o migrante hondurenho Rit-
zy Anabel, que não deu seu 
sobrenome. “As pessoas do 
México e da Guatemala os 
trataram bem. Mas agora isso 
mudou porque os mexicanos 
não nos querem mais”.

Após a enorme carava-
na do final de 2018, quan-
do 3.000 pessoas cruzaram 
a fronteira para o México, 
o presidente dos EUA, Do-
nald Trump, ameaçou o país 
com sanções comerciais se 
o governo não adotasse me-
didas para impedir a onda 
migratória.

O país então reforçou 
a segurança das fronteiras, 
destacando cerca de 26 mil 
soldados para patrulharem 
as divisas norte e sul e efe-
tivamente contendo o fluxo 
migratório. O volume de pes-
soas sem documentos que 
tentam cruzar o México com 
destino aos EUA -onde bus-
cam refúgio, argumentando 
que fogem da pobreza e da 
violência- diminuiu em 56% 
nos últimos meses.

México prende mais
de 2 mil imigrantes 
Da Agência Brasil

O presidente dos Estados 
Unidos (EUA), Donald Trump, 
participará  nesta sexta-fei-
ra da “Marcha pela Vida” em 
Washington. Será o primeiro 
presidente norte-americano a 
participar do evento, realiza-
do anualmente.

“Donald Trump será 
o primeiro presidente na 
história a ir à Marcha pela 
Vida”, anunciou ontem (22) 
à noite a Casa Branca em 
sua conta oficial no Twitter.

“Vejo-vos sexta-feira... 
grande multidão!”, escreveu 
Trump, também no Twitter, 
em publicação onde parti-

lhou um vídeo promocional 
da manifestação.

Npon non onpo 
“Estamos profunda-

mente honrados em receber 
o presidente na 47ª Marcha 
pela Vida”, disse a líder do 
movimento, Jeanne Manci-
ni, em comunicado.

“Desde a nomeação de 
juízes pró-vida, à redução 
do financiamento dos con-
tribuintes para o aborto 
em casa e no exterior, até 
a denuncia sobre o aborto 
tardio, o presidente e seu 
governo têm sido defen-
sores constantes da vida “, 
acrescentou.

Trump vai participar hoje de marcha 
contra o aborto nos Estados Unidos
Da Agência Brasil

Número de mortos por novo tipo de 
coronavírus sobe para 25 na China

O número de mortes 
decorrentes de infecção pelo 
novo tipo de coronavírus 
detectado na China aumen-
tou para 25, segundo infor-
maram ontem autoridades 
chinesas. O total de pessoas 
afetadas já é superior a 610. 
Duas cidades chinesas estão 
atualmente em quarentena.

Além da Wuhan, tam-
bém foi isolada Huanggang, 
a cerca de 65 quilômetros.

Equipe médica do aero-
porto de Roma se prepara 
para vistoriar passageiros 
procedentes de Wuhan, na 
China, em busca de sinais de 
coronavírus   Reuters/direi-
tos reservados

Nessas duas cidades 
chinesas em quarentena, os 
transportes públicos foram 
suspensos e os restaurantes, 
os cinemas e diversos espa-
ços públicos foram fechados, 

de forma a evitar a propaga-
ção do vírus.

Incubação
Integrante de uma equi-

pe de especialistas a servi-
ço de órgãos governamen-
tais de saúde da China, Gao 
Zhancheng informou que é, 
em média, de sete dias o pe-
ríodo de incubação do novo 
coronavírus, considerado o 
causador do surto de pneu-
monia no país.

Zhancheng fez a afirma-
ção em entrevista a um pro-
grama da Televisão Central 
da China, transmitido terça-
feira (21).

O médico declarou que, 
com base nos casos confir-
mados até agora, pessoas in-
fectadas com o vírus levam 
alguns dias, mas não mais 
do que 12, para desenvolver 
sintomas.

Explicou que os sinto-
mas confirmados até o mo-

mento são principalmente 
febre e tosse seca. Acrescen-
tou que pacientes passaram 
a ter falta de ar e dor no pei-
to de três a cinco dias após 
o início da infecção. Alguns 
tiveram problemas respira-
tórios ou outros sintomas.

Críticas
Autoridades sanitárias 

chinesas estão enfrentando 
críticas sobre sua resposta 
inicial à nova variante do co-
ronavírus.

Em entrevista na quar-
ta-feira (22), as autoridades 
prometeram garantir trans-
parência de informações so-
bre o surto.

O jornal chinês Beijing 
News acusou as autorida-
des, nas redes sociais, de 
não informarem rapida-
mente a população sobre a 
infecção de profissionais da 
saúde. Disse que se autori-
dades tivessem partido do 

pressuposto do pior cenário 
possível e reagido de manei-
ra adequada, o vírus talvez 
não tivesse se espalhado 
com tanta rapidez.

A população chinesa 
também está levando suas 
críticas à internet.

Algumas pessoas co-
mentaram que a polícia, na 
cidade de Wuhan, revelou 
neste mês que oito pessoas 
circularam informações 
falsas na internet sobre a 
propagação do vírus. Elas 
exigem que a polícia peça 
desculpas.

Até poucos dias, auto-
ridades sanitárias chinesas 
ressaltavam que a dissemi-
nação do novo coronavírus 
poderia ser prevenida.

O governo chinês foi 
criticado em 2003 pela de-
mora em revelar informa-
ções quando China e outras 
partes da Ásia sofreram com 
uma epidemia de SARS.

Da Agência Brasil
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Vítimas da tragédia são cidadãos norte-americanos que ajudavam nos trabalhos para combater as queimadas

Três pessoas morreram 
ontem na queda de um avião 
C-130 que estava envolvido 
no combate aos incêndios 
no estado australiano de 
Nova Gales do Sul, confirma-
ram as autoridades.

“Não sabemos ainda o 
que causou a queda. Sim-
plesmente perdeu-se con-
tato com o aparelho”, disse 
aos jornalistas Shane Fitz-
simmons, responsável pelo 
Rural Fire Service (RFS) em 
Nova Gales do Sul.

Fitzsimmons informou 
que os três mortos são cida-
dãos norte-americanos que 
estavam integrados à equi-
pe estatal de combate aos 
incêndios.

“A fraternidade dos 
bombeiros é como família, 
uma família pequena, e os 
tripulantes eram bem co-
nhecidos, não apenas aqui 
na Austrália”.

Fitzsimmons disse ain-
da que “demorou algum 
tempo” para a localização 
dos restos do C-130, expli-
cando que a queda causou 

uma grande bola de fogo.
O aparelho pertencia à 

empresa Coulson Aviation 
que, nos últimos anos, têm 
prestado serviços de com-
bate aéreo a incêndios em 
Nova Gales do Sul e que, 
por precaução, decidiu sus-
pender os voos de todos os 
seus aparelhos de grande 
dimensão.

“O serviço está suspen-
so enquanto é feita uma 
análise para garantir que 
não pode haver problemas 
adicionais em outros apa-
relhos. Os militares estão 
ajudando nessa avaliação”, 
explicou, admitindo que isso 
terá impacto na capacidade 
de combate aos incêndios 
no estado.

Com a queda do avião, 
aumentou para 32 o núme-
ro de mortos por causa dos 
incêndios. Os voos para o 
aeroporto de Camberra 
continuam condicionados 
às condições meteoroló-
gicas, já que grande parte 
da região está coberta por 
espessa nuvem de fumaça. 
Para as autoridades, o in-
cêndio na área está “den-

Avião que combatia incêndios 
na Austrália cai e mata três

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Carlos Vieira

Da Agência Brasil

tro de linhas de contenção”, 
apesar de continuar a re-
presentar um risco.

As autoridades emiti-
ram apelos para que em-
presas e instituições em 

Camberra reduzam os apa-
relhos de ar condicionado 
para reduzir o impacto da 
fumaça.

Foi ainda feito um ape-
lo para que se reduza o con-

sumo de energia até o início 
da noite, devido à pressão 
que o clima tem na rede elé-
trica. Em Nova Gales do Sul 
há ainda três fogos no nível 
de emergência, de cerca de 

85 ativos, com chuva casta-
nha, devido ao pó e fumo, a 
cair em Melbourne. Vários 
encontros do Open da Aus-
trália foram já atrasados 
devido às condições.

Com a queda do avião, aumentou para 32 
o número de mortos por causa dos incêndios
que estão devastando áreas da Austrália

Foto: Agência Brasil
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Sujeira nas praias
Um estudo inédito revelou que os banhistas que frequentam as praias em 
um trecho de 8 Km dividem o espaço com mais de 200 mil bitucas de cigarro, 
15 mil lacres, tampas e anéis de lata e 150 mil plásticos diversos. Página 18 Fo
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Proposta do governo prevê taxação adicional também para doces, considerados um fator para a obesidade no país

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, afirmou que 
o governo estuda incluir na 
proposta de reforma tributá-
ria um “imposto sobre peca-
dos”, que seria cobrado sobre 
produtos que prejudicam a 
saúde, como cigarro, bebidas 
e armas. A novidade da pro-
posta seria a cobrança do im-
posto adicional sobre doces, 
considerados um fator para 
a obesidade, especialmente a 
infantil, elevando o risco de 
desenvolvimento de doenças 
graves como o diabetes.

“Pedi simulações para, 
dentro da discussão dos im-
postos seletivos, agrupar o 
que os acadêmicos chamam 
de impostos sobre pecados: 
cigarro, bebida alcoólica 
e açucarados. Deram esse 
nome porque, por exemplo, 
se o cara que fuma muito 
vai ter câncer de pulmão, tu-
berculose, enfisema e, lá na 
frente, vai ter de gastar com 
o tratamento, entrar no siste-
ma de saúde. Então coloca um 
imposto sobre o cigarro para 
ver se as pessoas fumam me-
nos”, disse Guedes em evento 
no Fórum Econômico Mun-
dial, realizado em Davos.

Segundo dados de 2018 
compilados pelo Ministério 
da Saúde, 1 em cada 5 bra-
sileiros é obeso-recorde no 
país. A ideia da equipe de 
Guedes é aproveitar a refor-
ma tributária para fazer a 
modificação. 

O objetivo do governo na 
reforma é promover a simplifi-
cação, reduzindo o número de 
alíquotas e classificações, bem 
como as exceções às regras. 
Como exemplo, o IPI, imposto 
federal que está na reforma, 
é um dos mais intrincados. 
O conjunto de regras chega a 
ocupar mais de 400 páginas.

O governo federal já de-

cidiu que não vai elaborar sua 
própria reforma tributária, 
mas enviar sugestões aos pro-
jetos que já estão tramitando 
na Câmara e no Senado.

As duas propostas que 
estão nas casas já preveem, 
além do IBS (imposto único 
sobre o consumo parecido 
com o IVA), um imposto se-
letivo para desestimular o 
consumo de produtos como 
cigarro, bebidas alcoólicas e 
armas. A novidade é a inclu-
são de produtos com açúcar. 

Tributação sobre doces 
é uma nova discussão global. 
O Reino Unido foi um dos paí-
ses que adotou o imposto so-
bre produtos com açúcar, em 
2018, com amplo apoio da 
comunidade médica. O efeito 
da tributação tem sido avalia-
da como positivo, mas ainda 
faltam evidências científicas 
que mostrem seu efeito para 
a saúde. Outros países euro-
peus e estados americanos 
debatem a adoção da taxa.

No Senado brasileiro, já 
tramita um projeto de lei do 
senador Rogério Carvalho 
(PT-SE) para aumentar a tri-
butação especificamente de 
bebidas açucaradas, apon-
tadas por estudos médicos 
como corresponsáveis pelo 
aumento da obesidade e 
doenças dela derivadas.

Alexa Salomão e 
Luciana Coelho 
Da folhapress

‘Imposto sobre pecados’ deve 
atingir cigarro, álcool e armas

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Marcos Pereira

Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com

Governo quer imposto sobre 
o cigarro para estimular as 
pessoas a fumarem menos

Foto: Ortilo Antônio

Quando descobri, entre as indicações 
dos comprimidos, a de “distúrbios com-
portamentais, especialmente má adaptação 
social”, achei que alguma coisa estava bem 
mais fora do tom do que imaginava ao 
caminhar entre a Almirante Barroso e a 
farmácia em Tambiá. Naquele dia, vinha 
de uma pequena temporada no estaleiro, 
com o chamado estresse quase total, fruto 
de quem se mete a ser ao mesmo tempo 
assessor de cultura num órgão público, 
membro da diretoria da Academia Pa-
raibana de Letras, colunista diário em “A 
União” e autor (ainda fazendo arranjos) 
de um álbum fonográfico a ser lançado 
neste ano, já com bastante atraso. De 
qualquer maneira, é o gostoso fruto de 
ter estudado (e bem) no Colégio Pio X, 
na Aliança Francesa, na Cultura Inglesa, 
ter convivido com pessoas como Gon-
zaga Rodrigues, Glauber Rocha, Gilber-
to Gil, Gerardo Parente, Guy Joseph, 
Gonzaguinha, Goretti Zenaide, Gustavo 
Magno (só para ficar na letra gê). Será 
que isso é “má adaptação social”?
       Será que sou neurótico e não sei 
ainda?
       O remédio que o médico me passou é 

Meu irmão mandava escutar Maiko
Olcadil, 1 mg. Leio a bula, onde há coisas 
como “ansiedade, medo, fobias, tensão, 
inquietude, astenia, distúrbios do sono, 
despertar precoce, sentimentos de opres-
são, retardo mental, psicoses, distúrbios 
psicossomáticos e reações patológicas 
subagudas”.
       Como tenho somente tensão e 
inquietude, decidi não usar esse tal de 
Olcadil e vou continuar com meu sim-
pático Rivotril, 2 mg, cujas receitas me 
são dadas pelos médicos Manoel Jaime, 
Osório Abath Filho e José Morais, que 
conhecem “au complet” o colunista aqui 
e assim jamais me receitariam esse tal 
de Olcadil. Esclarecimento necessário: não 
conheço o médico que me passou Olcadil; 
fui atendido por ele numa emergência, 
numa clínica onde ele dava plantão.
       Acho que agora vai. Não sabia que olhar 
direito para pessoas desta bela cidade, ouvir 
rádio, ver tevê, circular por orgãos culturais, 
cuidar de coisas públicas, poderia terminar 
numa possibilidade dessa sintomatologia 
que levaria ao Olcadil. Felizmente, não. 
Afinal, pensei em mero começo de estresse, 
pequenas distonias, umas aperreações de 
vida dessas que Petrônio Souto às vezes 
me conta pelo telefone, umas subjetivas 

ausências de ar que Walter Lima cos-
tuma apresentar em meio de semana ou 
umas tonturas estranhas que Juan Cortez 
enfrenta aqui e acolá (ele acaba de passar  
uma temporada em Lima, no Peru). Nunca 
pensei em ultrapassar a mera distonia 
neurovegetativa como já me havia indica-
do o saudoso dr. Thiago Formiga em sua 
inabalável tranquilidade. Dias existiram 
em que meu inesquecível irmão, Mar-
cus Aranha (foto), sorria da distonia e 
mandava que eu fosse escutar um disco 
de Michael Jackson...
         Agora tomando somente meu 
amado Rivotrilzinho uma vez por dia e 
um Somalgin cardio 100 mg lá pelas 4 
da tarde, continuo na relativa tranqui-
lidade, mas retornou a pergunta: será 
que sou neurótico e não sei ainda?
         Dizem os médicos que os neuróti-
cos sabem que assim são: mas que não 
e por vezes desconfio que sou. Sõ não 
quero me transformar no canibal do 
“Silêncio dos inocentes”. Seria demais 
para um coração que pretende apenas 
continuar cronista, poeta e compositor. 
       Engraçado: geralmente, amigos - 
acadêmicos ou não, nesta ex-Phelipea 
- não me ajudam no que tenho: crônica, 

poesia, música. Me cobram, mas não ajudam. 
       Tinha esquecido que o farmacêutico 
responsável Geraldo M.F. Mendes, do labo-
ratório Sandoz S/A, escreveu: “Olcadil é um 
novo benzodiazepínico que produz alívio da 
ansiedade, do medo, da tensão, da agitação, 
da inquietude, dos sintomas depressivos e dos 
vários tipos de insônia”. E que tinha feito uma 
consulta médica pensando que estava apenas 
com faringite ou, no máximo, um começo de 
câncer na faringe. Descubro-me sob a suspei-
ção da depressão. Pior e novamente: será que 
sou neurótico e não sei ainda? 
        Mas que dá neurose olhar ao redor, dá; espe-
cialmente quando já começa a aparecer um enorme 
time de candidatos à Câmara Municipal, cada qual 
achando-se amigo meu, defensor, sei lá mais o que. 
         E qual a Câmara que me defende na hora 
do conflito com o ao redor? Mas, será que sou 
neurótico e não sei ainda?

A novidade da proposta 
seria a cobrança do 

imposto adicional sobre 
doces, considerados um 
fator para a obesidade, 
especialmente a infantil, 

elevando o risco de 
desenvolvimento de 
doenças graves como 

o diabetes

Salão do Artesanato

Procon-PB ministra palestras sobre 
o Código de Defesa do Consumidor

A Autarquia de Prote-
ção e Defesa do Consumidor 
da Paraíba (Procon-PB), um 
dos parceiros na realização 
do 31º Salão do Artesanato 
da Paraíba, tem ministrado 
palestras sobre o Código 
de Defesa do Consumidor 
(CDC), orientando os direi-
tos e deveres dos artesãos e 
consumidores que visitam 
o evento. As ações fazem 
parte do projeto “Fornece-
dor Consciente, Consumi-
dor Contente”.

A superintendente do 
Procon-PB, Késsia Cavalcan-
ti, falou da importância da 
palestra, que tem como ob-
jetivo tirar dúvidas dos arte-

sãos e dos consumidores. “É 
um trabalho extremamente 
rico por possibilitar mu-
danças de comportamento 
e descobertas do que diz 
a lei sobre os artesãos, na 
condição de fornecedores, 
além dos direitos dos con-
sumidores”, comentou. O 
Salão do Artesanato da Pa-
raíba está sendo realizado 
na orla de Cabo Branco, em 
João Pessoa, até o dia 2 de 
fevereiro. 

O Procon-PB montou 
um estande com balcão de 
informações, orientações e 
atendimento para auxiliar 
os visitantes do Salão do 
Artesanato que possam ter 

dúvidas ou problemas de 
relação de consumo. 

“Nosso objetivo com 
esse estande de atendimen-
to é auxiliar os fornecedo-
res do Salão assim como os 
consumidores visitantes, 
esclarecendo suas dúvidas 
no momento que elas sur-
gem durante a relação de 
consumo. É também uma 
meta do Procon-PB alcan-
çar o maior número de for-
necedores e consumidores 
com o objetivo de orientar, 
educar e salvaguardar seus 
direitos ”,  explicou Késsia 
Cavalcanti.

Uma das beneficiadas 
é a artesã Iza Brito, do mu-

nicípio de Boqueirão. “É 
muito importante porque 
tirou muitas dúvidas com 
informações valiosas que 
a gente não sabia: legali-
zar nossos negócios dentro 
das normas do Código de 
Defesa do Consumidor, de 
acordo com o Programa do 
Artesanato”, disse.

Caso o consumidor pre-
cise abrir uma reclamação, 
basta se dirigir ao estande 
do Procon-PB montado no 
Salão do Artesanato com có-
pias de documentos oficiais, 
além de comprovante de 
residência e registros que 
comprovem a situação para 
o devido atendimento.
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Segundo a pasta, as notificações em cinco estados do Brasil não se enquadram em critérios para diagnosticar a doença

O Ministério da Saúde dis-
se ontem (23) que já descartou 
a suspeita de casos de coro-
navírus em cinco unidades da 
Federação. Segundo a pasta, as 
notificações à rede Centro de 
Informações Estratégicas em 
Vigilância em Saúde (Cievs) 
feitas pelas Secretarias de Saú-
de do Distrito Federal, Minas 
Gerais, Santa Catarina, São 
Paulo e Rio Grande do Sul não 
se enquadram nos critérios es-
tabelecidos pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) para 
diagnosticar a doença.

“Até o momento, não exis-
te nenhum caso suspeito de 
coronavírus no Brasil”, afirmou 
o secretário substituto de Vigi-
lância em Saúde, Júlio Croda, 
ao explicar a jornalistas que o 
ministério vem acompanhan-
do a situação mundial desde 
31 de dezembro, quando o 
primeiro caso de infecção pelo 
novo coronavírus (219-nCoV) 
foi oficialmente registrado na 
China. Segundo o secretário, 
o Brasil está preparado para 
lidar com uma eventual epide-
mia da doença.

Evitando comentar o re-
sultado dos exames laborato-
riais a que as pessoas foram 
submetidas nos cinco casos 
reportados como suspeitos, o 
secretário foi taxativo: “A Orga-
nização Mundial da Saúde es-
tabeleceu dois critérios [para 
atestar a presença do corona-
vírus no organismo]. Um clíni-
co: a pessoa precisa ter febre 

e mais algum sintoma respira-
tório. E temos os critérios epi-
demiológicos, que são três: ter 
viajado para Wuhan, na China; 
ter tido contato com algum pa-
ciente suspeito de coronavírus 
ou com algum paciente com 
[a doença] já confirmada. São 
estas as situações em que uma 
pessoa pode ser enquadrada 
em um caso suspeito.”

Para Croda, há um justi-
ficado “medo generalizado” 
diante da nova doença que, 
além da China, já se espalhou 
por oito países (Arábia Saudi-
ta, Cingapura, Coreia do Sul, 
Estados Unidos, Japão, Tailân-
dia, Taiwan e Vietnã). Por isso, 
disse o secretário, para evitar 
alarmismo e gastos desneces-
sários, é importante que os 
gestores de saúde estaduais se 
informem sobre as caracterís-
ticas do coronavírus e a respei-
to dos critérios estabelecidos 
pela OMS.

“A recomendação para os 
gestores é: leiam o boletim epi-
demiológico [divulgado pelo 
Ministério da Saúde]. Serviços 
de vigilância epidemiológica, 
leiam o boletim! Enquadrem 
suas suspeitas na definição 
de caso aqui colocado, que é a 
mesma da OMS. No momento, 
esta é a principal recomenda-
ção para os gestores. Que si-
gam as recomendações do mi-
nistério”, declarou o secretário 
substituto, reconhecendo que 
a definição de casos de doen-
ças é dinâmica e precisa ser 
revista a todo instante.

“Em muitos momentos, a 
Vigilância Epidemiológica es-

tadual se antecipa e toma me-
didas preventivas necessárias 
e solicita os exames necessá-
rios. Não há nenhum problema 
em relação às [secretarias esta-
duais] reportarem um possível 
caso ao ministério. Trabalha-
remos juntos para esclarecer a 
situação”, comentou o secretá-
rio substituto, garantindo que, 
ontem mesmo, entrou em con-
tato com a Secretaria de Saúde 
de Minas Gerais para tratar do 
caso reportado como suspeito 
pela Secretaria Estadual. “É um 
caso que não se enquadra na 
atual definição da OMS.”

Croda ressaltou que as 
secretarias estaduais têm au-
tonomia para submeter a exa-
mes os casos que julgarem 
suspeitos, mas o Ministério 
da Saúde, com base na atual 
orientação da OMS, não reco-
menda que isto seja feito por 
julgar uma ação pouco efetiva e 
dispendiosa. “Não vamos fazer 
exames para todas as síndro-
mes gripais, que são avaliadas 
de acordo com o protocolo de 
influenza, que é o vírus mais 
comum. Nestes casos, não há 
por que submeter [o paciente] 
ao protocolo de coronavírus”, 
acrescentou Croda, sem reve-
lar o resultado dos testes a que 
foram submetidos os pacientes 
dos cinco casos que estados 
relataram como suspeita de 
coronavírus. “Eles foram en-
caminhados para exames la-
boratoriais para testagem de 
influenza. Os resultados ainda 
estão sendo processados. Este 
teste não vai detectar corona-
vírus, mas sim influenza”.

Alex Rodrigues 
Da Agência Brasi

Ministério afasta suspeita de 
casos de coronavírus no país

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Marcos Pereira

No litoral brasileiro

Bitucas de cigarro estão 
entre a maior parte do lixo 

Um estudo inédito re-
velou que os banhistas que 
frequentam as praias em um 
trecho de 8 Km dividem o 
espaço com mais de 200 mil 
bitucas de cigarro, 15 mil la-
cres, tampas e anéis de lata, 
150 mil fragmentos de plás-
ticos diversos, 7 mil palitos 
de sorvete e churrasco e 19 
mil hastes plásticas de piruli-
tos e cotonetes. Os dados são 
resultado da segunda fase 
do projeto Lixo Fora D’Água, 
que visa o combate às fontes 
de poluição marinha por re-
síduos sólidos, coordenado 
pela Associação Brasileira 
de Empresas de Limpeza 
Pública e Resíduos Espe-
ciais (Abrelpe) e um acordo 
de cooperação com a ISWA 
(associação internacional de 
resíduos sólidos), com apoio 
da Agência de Proteção Am-
biental da Suécia.

O projeto existe desde 
2018 e nesse período iden-
tificou que as três principais 
fontes de vazamento de lixo 
e resíduos para o mar são as 
comunidades nas áreas de 
palafitas, os canais de drena-
gem que atravessam a malha 
urbana e a própria orla da 
praia em sua faixa de areia.

De acordo com o estu-
do, entre os resíduos mais 
encontrados e em maior 
quantidade nas praias estão 
os materiais plásticos e de 
forma variada, como plástico 
filme, pequenos tubos plásti-
cos, hastes plásticas e isopor 
(52,5%); a bituca de cigarro, 
responsável por 40,4% do 
lixo coletado; e borracha, 
metal, madeiras, embalagens 
e outros (7,11%).

“Os resultados desse 
projeto inédito são funda-
mentais para enfrentar o 
problema do lixo no mar. 
Mais do que limpar praias e 
retirar resíduos do oceano, 
o plano de ação permitirá às 
cidades o desenvolvimento 
de melhores práticas para 
evitar que os resíduos con-
tinuem a poluir o estuário e 
a orla da praia”, disse o dire-
tor-presidente da Abrelpe, 
Carlos Silva Filho.

Operação Areia Limpa
Com base nos números 

apurados a Abrelpe decidiu 
criar a Operação Areia Lim-
pa, que começa no dia 25 
de janeiro e dura um mês. 
Serão escolhidas duas bar-
racas na praia de Santos, li-
toral de São Paulo, que rece-
berão mobília e assessórios 
novos, como mesa de apoio 

com lixeira; taças e copos 
retornáveis; canudos com-
postáveis que serão segre-
gados e, ao final do projeto, 
levados para compostagem; 
bituqueiras ‘individuais’ de 
bambu; e carrinho coletor 
(de 100 litros) para limpeza 
frequente ao longo do dia. 
Haverá ainda placas sina-
lizadoras e um “cardápio” 
com informações sobre des-
carte e sobre a operação.

“É a primeira vez que 
uma ação de prevenção e 
combate ao lixo no mar é 
pensada e implementada a 
partir de estudos metodoló-
gicos multissetoriais, com a 
execução idealizada a partir 
da prototipagem de soluções 
que tenham viabilidade”, ex-
plicou Filho.

O Projeto Lixo Fora 
D’Água acontece simultanea-
mente em outras seis cidades 
litorâneas: Balneário Cambo-
riú (SC), Bertioga (SP), Forta-
leza (CE), Ipojuca (PE), Rio de 
Janeiro (RJ) e São Luís (MA). 
Para essas cidades também 
serão elaborados diagnós-
ticos individualizados. As 
ações de prevenção, limpeza 
e monitoramento do lixo no 
mar serão desenvolvidas e 
implementadas com base no 
aprendizado desenvolvido 
inicialmente em Santos.

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Flávia Albuquerque
Repórter da Agência Brasil 

A Companhia Estadual 
de Águas e Esgotos (Cedae) 
iniciou ontem  (23) o trata-
mento da água na estação 
do Rio Guandu (ETA Guan-
du, no Grande Rio) com car-
vão ativado. A informação 
foi divulgada pela Agência 
Reguladora de Energia e 
Saneamento Básico do Es-
tado do Rio (Agenersa).

O carvão ativado será 
usado para tentar reduzir 
o odor e gosto de terra pro-

vocados pela substância 
orgânica geosmina e que 
vêm sendo percebidos na 
água fornecida pela Cedae, 
há cerca de três semanas, 
na Região Metropolitana 
da capital.

A Cedae encaminhou 
anteontem (22) à Agenersa 
os resultados das análises 
da qualidade da água tra-
tada pela ETA Guandu. As 
análises foram feitas entre 
os dias 9 e 18 deste mês. 
Segundo a Agenersa, não 
foram encaminhados os re-
sultados dos testes feitos 

nos dias 19 e 20, porque a 
Cedae explicou que eles ain-
da estão em fase de análise.

A agência informou 
que os dados da Cedae se-
rão comparados com os 
resultados das análises 
realizadas pela Vigilância 
Sanitária Municipal.

Caso sejam comprova-
das falhas nos procedimen-
tos da Cedae, que compro-
metam a qualidade da água 
e coloquem em risco a saú-
de dos usuários, a conces-
sionária pode ser multada 
em até R$ 5 milhões.

Rio: Cedae inicia tratamento 
de água com carvão ativado
Vitor Abdala
Da Agência Brasi

Brasil piora no ranking de 
percepção da corrupção

O Brasil ocupa a 106ª 
posição no ranking de per-
cepção da corrupção elabora-
do pela organização não go-
vernamental Transparência 
Internacional, em uma lista 
de 180 países avaliados. Em 
2018, o Brasil estava em 105º 
lugar, após cair nove posições 
naquele ano. A pontuação 
manteve-se, no entanto, em 
35 pontos de um ano para o 
outro, em uma escala de 0 a 
100. Quanto mais perto de 
100, menos o país é conside-
rado corrupto.

O índice é feito a par-
tir de levantamentos e pes-
quisas de 12 instituições de 
credibilidade internacional, 
como o Banco Mundial, o 
Banco Africano de Desenvol-
vimento e a fundação alemã 
Bertelsmann Stiftung.

Segundo os dados divul-
gados ontem (23), em São 
Paulo, os países com melhor 
colocação no ranking foram 
a Nova Zelândia e a Dinamar-
ca, ambos em primeiro lugar, 
com 87 pontos. Albânia, Ar-
gélia, Costa do Marfim, Egito, 
Macedônia e Mongólia fica-
ram empatados com o Brasil, 
todos com 35 pontos.

Nas Américas, a pontua-
ção média ficou em 43 pontos, 
com Canadá e Uruguai com 77 
e 71 pontos respectivamente, 

no topo da classificação regio-
nal. O Haiti, com 18 pontos, e 
a Venezuela, com 16, foram os 
países mais mal avaliados en-
tre os 32 analisados no índice.

Para o coordenador de 
pesquisa da Transparência 
Internacional, Guilherme 
France, a queda do Brasil no 
ranking está relacionada a re-
trocessos sofridos ao longo do 
último ano. “Embora a gente 
sempre advogue por reformas 
e por melhorias, o que nós ti-
vemos no último ano foram 
ataques a instituições que já 
estavam colocadas, leis que já 
estavam vigentes, sendo res-
peitadas há anos”, enfatizou.

Entre os problemas, ele 
destaca a decisão do presi-
dente do Supremo Tribunal 
Federal, Dias Toffoli, que, em 
julho de 2019, suspendeu as 
investigações de processos 
baseados em dados fiscais 
repassados pelo Conselho de 
Controle de Atividades Finan-
ceiras (Coaf). “A própria para-
lisação das atividades do Coaf 
e do compartilhamento de 
informações financeiras é ab-
solutamente inédita se consi-
derarmos que a lei de lavagem 
de dinheiro é de 1999. Desde 
1999, as informações vinham 
sendo compartilhadas nor-
malmente”, destacou.

Os ataques à atividade 
jornalística também estão 
entre os fatores que, na ava-
liação de France, vão contra 

os avanços no combate à cor-
rupção no país.

Pelo lado do Congresso 
Nacional, o especialista criti-
cou as mudanças nas regras 
eleitorais aprovadas no últi-
mo ano. “A reforma eleitoral 
aprovada para as eleições 
de 2020 trouxe regras ainda 
mais brandas, abrindo la-
cunas e possibilidades para 
que os partidos e candidatos 
cometam mais fraudes, difi-
cultando a fiscalização por 
parte dos órgãos de contro-
le”, ressaltou.

Reformas
Para melhorar o comba-

te à corrupção no país, Fran-
ce defendeu que sejam feitas 
mudanças no sistema de fi-
nanciamento de campanhas. 
Ele sugere “uma reforma do 
sistema de financiamento 
político, que é chave para a 
maioria dos esquemas de 
corrupção que nós vimos nos 
últimos anos”.

Na opinião do especia-
lista, também é necessário 
estabeler regras claras para 
a relação de empresas com 
parlamentares e membros do 
Executivo. “A regulamentação 
do lobby, que é a participação 
das empresas que nós vimos 
tentando influenciar os to-
madores de decisão. Tornar 
esse processo mais trans-
parente, mais aberto e mais 
equilibrado”, acrescentou.

Daniel Mello
Da Agência Brasil 

Banhistas que frequentam as praias dividem 
o espaço com bitucas de cigarro, tampas e 
anéis de lata, além de plásticos diversos
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Crescimento em 2019 foi de 1,69% em comparação a 2018, segundo dados divulgados ontem pela Receita Federal

A arrecadação de im-
postos federais em 2019 to-
talizou R$ 1,537 trilhão, um 
crescimento real de 1,69% 
em comparação ao ano ante-
rior. Corrigido pela inflação, 
o valor chegou a R$ 1,568 tri-
lhão, o maior volume desde 
2014, de R$ 1,598 trilhão. A 
análise das receitas do últi-
mo ano foi divulgada ontem  
(23) pela Receita Federal.

Segundo o órgão, o re-
sultado de 2019 pode ser ex-
plicado pelo desempenho da 
atividade econômica e “por 
fatores não recorrentes”, ou 
seja, que não se repetem. 
Os setores econômicos que 
mais contribuíram para o re-
sultado foram as entidades 
financeiras, a extração de mi-
nerais metálicos, a eletrici-
dade, o comércio atacadista 
e as atividades auxiliares do 
setor financeiro.

Um dos fatores não re-
correntes citados pela Re-
ceita foi as reorganizações 
societárias de empresas (fu-
sões e aquisições), que afe-
taram as arrecadações do 
Imposto de Renda da Pessoa 
Jurídica (IRPJ) e da Contri-
buição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL). O volume 
arrecadado com os dois im-
postos chegou a R$ 14 bi-
lhões, também influenciado 
pelas alterações nas regras 
de compensação de créditos 
tributários com débitos rela-
tivos ao recolhimento men-
sal por estimativa.

A arrecadação com par-
celamentos de dívidas, que 
ocorreu no início de 2018 e 
não se repetiu em 2019, tam-
bém influenciou o resultado 
do ano. “Sem considerar o 
efeito dos fatores não recor-
rentes apontados, verifica-se 
crescimento real de 1,33% 
no período de janeiro a de-
zembro de 2019 e de 0,34% 
no mês de dezembro de 
2019”, informa a Receita.

Em dezembro, a arre-
cadação total de impostos 
federais atingiu R$ 147,501 
bilhões, registrando cresci-
mento real – descontada a in-
flação – de 0,08% em relação 
a dezembro de 2018.

As receitas adminis-
tradas pela Receita Federal, 
como impostos e contribui-
ções, chegaram a R$ 144,817 
bilhões no mês passado, re-
sultando em crescimento 
real de 0,16%. No período 
acumulado de janeiro a de-
zembro de 2019, a arreca-
dação alcançou R$ 1,476 tri-
lhão, com acréscimo real de 
1,71% relativamente a igual 
período de 2018.

As receitas administra-
das por outros órgãos, que 
incluem principalmente ro-
yalties do petróleo, registra-
ram queda em dezembro. 
Essas receitas totalizaram R$ 
2,683 bilhões, no mês passa-
do, com retração de 11,69% 
em relação a dezembro de 
2018. No acumulado do ano, 
entretanto, houve aumento 
real de 1,28%, na compara-
ção com 2018, chegando ao 
total de R$ 61,011 bilhões.

Andreia Verdélio
Repórter da Agência Brasil

Arrecadação federal com 
impostos chega a R$ 1,5 tri

Editoração: Lênin BrazEdição: Marcos Pereira

A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares prevê a produção de 1.175.000 motocicletas neste ano

Foto: Arquivo/Agência Brasil

Em 2020

Abraciclo estima um aumento de 
6,1% na produção de motocicletas 

A Associação Brasilei-
ra dos Fabricantes de Mo-
tocicletas, Ciclomotores, 
Motonetas, Bicicletas e Si-
milares (Abraciclo) prevê 
a produção de 1.175.000 
motocicletas neste ano, o 
que representa aumento de 
6,1% ante 2019, quando fo-
ram licenciadas 1.107.758 
unidades. 

A Abraciclo, que repre-
senta 98% das fabricantes 
desse tipo de veículo, es-
tima queda de 27,5% nas 
exportações, com as vendas 
passando de 38.614 para 
28 mil unidades. O índice 
é melhor do que o registra-
do na comparação de 2018 
com 2019, de - 45,3%.

Segundo o presidente 
da Abraciclo, Marcos Fer-
manian, o que explica a di-
minuição nas exportações é 
o cenário “de deterioração” 
da economia de países que 
já se consolidaram como 
consumidores das moto-
cicletas brasileiras, com 
destaque para a Argentina. 

Diante das circunstâncias 
que enfrenta atualmente, a 
Argentina registrou no fim 
do ano passado redução de 
60% no volume de motoci-
cletas importadas do Brasil. 
Já as remessas para os Esta-
dos Unidos, segundo maior 
mercado, tiveram expansão 
de 25,5%. O Brasil ocupa a 
oitava posição no ranking 
mundial de produtores.

A Abraciclo informou 
também que o segmento 
espera aumento de 5,8% no 
varejo de motocicletas. O 
percentual se aproxima do 
estimado para o atacado, 
que é de 5,7%. Os indica-
dores ficam bem abaixo das 
marcas de 2019, que foram, 
respectivamente, de 14,6% 
e 13,2%.

“A maior parte da pro-
dução [de 2019] realmente 
foi para mercado interno”, 
afirmou Fermanian. A fro-
ta nacional de motocicletas 
totaliza 28 milhões de uni-
dades.

Fermanian disse que os 
níveis atingidos no ano pas-
sado “encorajam a ter uma 
visão mais otimista para 

2020”, mas ressaltou que 
não se pode garantir que a 
realidade corresponda aos 
prognósticos de desempe-
nho. “A gente não tem um 
cenário, uma expectativa 
de, por exemplo, quanto o 
país vai crescer, quais serão 
as reformas implantadas. 
Tudo isso ainda nos remete 
a um cenário de certa incer-
teza”, afirmou. “Pelo menos, 
um patamar de 6% de cres-
cimento já é bastante signi-
ficativo.”

Bicicletas
Em entrevista coleti-

va, a Abraciclo apresentou 
também informações sobre 
a produção e o consumo de 
bicicletas. Para esse nicho, a 
projeção é de que as mon-
tadoras fabriquem 987 mil 
unidades neste ano. No ano 
passado, saíram das estei-
ras 919.924 unidades. 

A expectativa, por-
tanto, é de incremento de 
28%, na comparação de um 
ano com o outro. A taxa su-
pera a variação gerada de 
2018 para 2019, que foi de 
18,9%.

No ano passado, as 
bicicletas do modelo mou-
ntain bike predominaram 
nas montadoras (47,5%). 
Em segundo lugar, vieram 
as urbanas e de lazer, que 
representaram 36,7% do 
total. Em seguida, apare-
cem as infantojuvenis, com 
uma parcela de 14,%. 

Segundo o presidente 
da Abraciclo, a tendência é 
que as bicicletas elétricas 
caiam, cada vez mais, o gos-
to do consumidor, de forma 
que, até o fim deste ano, o 
total de unidades salte dos 
2.958 registrados em 2019 
para 11 mil. Se assim ocorrer, 
o aumento será de 271,9%.

Assim como ocorre 
com as fábricas de moto-
cicletas, as montadoras 
de bicicletas ainda se con-
centram mais fortemente 
na Região Sudeste do país. 
Balanço da Abraciclo, data-
do de junho, mostra que as 
fabricantes de bicicletas do 
Polo Industrial de Manaus 
geraram 1,1 mil empregos 
diretos e 3,5 mil indiretos. 
Já as de motocicletas em-
pregaram 12,1 mil pessoas.

Letycia Bond
Repórter da Agência Brasil

O Índice de Confian-
ça do Empresário Indus-
trial (Icei) subiu para 65,3 
pontos em janeiro. Com a 
alta de 1 ponto em relação 
a dezembro de 2019, o in-
dicador está 10,5 pontos 
acima da média histórica 
e é o maior desde junho 
de 2010. Os dados são da 
pesquisa divulgada on-
tem (23) pela Confedera-
ção Nacional da Indústria 
(CNI).

Os indicadores va-
riam de 0 a 100 pon-
tos. Quando estão acima 
de 50, mostram que os 
empresários estão con-
fiantes. Quanto maior o 
índice, maior e mais dis-
seminada é a confiança. 
O Icei é maior nas gran-
des empresas, segmento 
em que subiu para 66,4 
pontos neste mês. Nas 
médias, o Icei é de 64,9 
pontos e, nas pequenas, 
de 63,4 pontos.

“A confiança elevada 
se baseia não somente nas 
expectativas para os pró-
ximos seis meses, como 
também no sentimento 
de melhora da situação 
econômica corrente”, diz a 
pesquisa.

De acordo com a CNI, 
o índice que mede a per-

cepção dos empresários 
sobre as condições atuais 
dos negócios e da econo-
mia aumentou 0,9 ponto 
em relação a dezembro e 
ficou em 59 pontos em ja-
neiro, o maior nível desde 
junho de 2010. O índice 
de expectativas subiu 1 
ponto em relação ao mês 
passado e está em 68,4 
pontos. Na avaliação da 
CNI, isso mostra que os 
empresários estão otimis-
tas em relação ao desem-
penho das empresas e da 
economia nos próximos 
seis meses.

“Os empresários es-
tão mais otimistas por-
que percebem melhoras 
no ambiente de negócios. 
Os juros e a inflação estão 
menores e há um aumen-
to da demanda e da pro-
dução. Desde o fim do ano 
passado, há uma melhora 
da atividade”, afirmou, em 
nota, o economista da CNI 
Marcelo Azevedo.

“Além disso, os em-
presários acreditam que 
esse ambiente vai melho-
rar nos próximos seis me-
ses. Por isso, a confiança 
começa o ano em alta”, 
completou Azevedo. 

Esta edição do Icei foi 
feita entre os dias 6 e 17 
deste mês com 2.458 em-
presas de todo o país. 

Confiança do empresário 
registra alta em janeiro
Agência Brasil  

Prazo de adesão ao Simples Nacional 
encerra no dia 31 de janeiro, diz Sefaz

O prazo de adesão das 
micro e pequenas empresas 
paraibanas ao Simples Na-
cional encerra no dia 31 de 
janeiro. A solicitação deve 
ser realizada no Portal do 
Simples Nacional por meio 
link http://www8.receita.
fazenda.gov.br/SimplesNa-
cional/ clicando em “Sim-
ples Nacional – Serviços”, 
“Solicitação de Opção pelo 
Simples Nacional”.

A Secretaria de Estado 
da Fazenda (Sefaz) orienta 
às empresas que preten-

dem optar pelo Simples Na-
cional para que façam antes 
uma consulta prévia por 
meio do portal da Sefaz-PB 
ou diretamente nas reparti-
ções fiscais do Estado para 
saber se há alguma pendên-
cia na inscrição estadual e, 
assim, evitar indeferimen-
tos no ato da opção do Sim-
ples Nacional.

O prazo final para a 
resolução de todas as pen-
dências é até 31 de janeiro 
de 2020. A partir de 1º de 
fevereiro de 2020, as em-

presas não poderão rever-
ter o indeferimento de op-
ção. Caso a opção por uma 
modalidade tributária não 
seja feita dentro do prazo, 
o contribuinte será enqua-
drado no regime fiscal ado-
tado no ano anterior.

Consulta da situação da 
empresa junto à Sefaz-PB - 
As empresas com inscrição 
estadual na Paraíba podem 
fazer consultas na página 
da Sefaz/PB para saber se 
existe alguma pendência 
impeditiva por meio do link 

https://www.sefaz.pb.gov.
br/servirtual/simples-na-
cional/consultar-regulari-
dade.

 As empresas que tam-
bém foram excluídas do 
Simples Nacional, devido às 
pendências não regulariza-
das no exercício de 2019, 
poderão voltar ao regime, 
desde que façam a regula-
rização em uma repartição 
fiscal mais próxima de seu 
domicílio e faça a opção no 
portal do Simples Nacional 
até o dia 31 de janeiro.
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Diversidade

Amélia de Brito, Elisete 
Simões, João Carlos Pina 
Ferreira, Maria do Socorro 
Estrela, Marcondes Meira 
Neto, Norberto Igor Bandeira 
Sales, Priscilla Corrêa e Rosa 
Virgínia Montenegro Leal.

Hoje, no Salão do Artesanato, 
na Praia do Cabo Branco, tem 
lançamento da programação 
da Festa do Bode Rei 2020, que 
acontece na cidade de Cabaceiras.
. A cachaça paraibana Matuta 
está com estande próprio no Mag 
Shopping até dia 10 de fevereiro, 
oferecendo seus produtos e 
adesivos.
. De terça a sexta, no Restaurante 
Porto, no Cabo Branco, tem 
almoço executivo com pratos a 
partir de R$29.
. Muito elogiada a nova casa de 
massas, La Tratoria, na Avenida 
Nossa Senhora dos Navegantes, 
servindo a gastronomia italiana.

Parabéns

Gastronomia

Jurista

Incentivo

Exercitando o cérebro

João Pessoa foi eleita pelo portal ‘Melhores 
Destinos’, como um dos cinco melhores desti-
nos turísticos do país em 2019, e a escolha dos 
leitores levou em consideração diversos fatos, 
entre eles, custo-benefício, receptividade, segu-
rança e gastronomia. Arthur Lira ressalta o que 
ele chama de “nossa riqueza gastronômica”. 
Segundo ele essa consolidação do turismo tam-
bém pela gastronomia se dá pelo investimento 
em qualidade de produtos, variedade, além da 
valorização da culinária local, com pratos que 
ressaltam a diversidade paraibana. São muitos 
restaurantes na capital, a grande maioria de 
excelente qualidade.

A  advogada Carla Constância Freitas de 
Carvalho foi indicada, na sessão administra-
tiva do Tribunal Pleno do TJPB,  para compor 
a lista tríplice para o preenchimento da vaga 
de Membro Substituto do Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba, na categoria Jurista, em 
decorrência do término do biênio de Aécio de 
Souza Melo Filho. O pleito foi feito pelo presi-
dente do TRE-PB, desembargador Carlos Mar-
tins Beltrão Filho, com o objetivo de recompor 
a lista tríplice, diante da desistência de Aniel 
Aires do Nascimento, indicado durante a ses-
são plenária do dia 11 de dezembro de 2019.

A Construtora MRV está oferecen-
do condições especiais até o fim deste 
mês para a compra de apartamentos 
com excelentes incentivos. É o Festival 
de Verão MRV, com unidades nos em-
preendimentos Jardim América e Jar-
dim da Costa, em João Pessoa. Com 
pequenos sinais de entrada e registro 
e ITBI grátis, os imóveis podem ser ad-
quiridos com subsídios do programa 
Minha Casa Minha Vida. E quem finali-
zar a compra durante o Festival de Ve-
rão MRV terá um ano de condomínio 
grátis no Jardim América, um comple-
xo com três condomínios e com toda 
estrutura de segurança e lazer para a 
família.  

As academias para malhar os 
músculos do corpo agora têm uma 
concorrente. O cérebro, que também 
pode  e precisa ser exercitado. Com 
exercícios estimulantes, é possível 
melhorar habilidades como memó-
ria, concentração, raciocínio e cria-
tividade. Em Cabedelo está sendo 

inaugurada uma unidade do Supera 
- Ginástica para o Cérebro. A inau-
guração será no dia 1o de fevereiro, 
oferecendo mais conhecimento sobre 
o funcionamento do cérebro com pa-
lestras, aulas demonstrativas e inte-
ração com jogos e outras ferramen-
tas para exercitar o cérebro. 

Os membros da Segunda Seção 
Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba escolheram o de-
sembargador Oswaldo Trigueiro do 
Valle Filho como novo presidente do 
órgão para o período de um ano. A 
eleição foi realizada durante a aber-
tura da primeira sessão ordinária, 
na última quarta-feira. O magistra-
do substitui o desembargador Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.  Ao 
passar a condução dos trabalhos, o 
desembargador Saulo Benevides res-
saltou que foi uma honra presidir as 
sessões da Segunda Seção, ao tempo 
em que cumpriu sua missão.

Jornalista Romero Rodrigues e a esposa, Ana Maria, nos eventos sociais

Ex miss Paraíba, a linda Natália Taveira

Oswaldo Trigueiro Filho, em novos desafios

Foto: Rosa Aguiar

Foto: Divulgação

Foto: Rosa Aguiar

Foto: Rosa Aguiar
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Importante

DelIcaDo preSIDente

Curtas
O Uniesp – Centro Universitário 

lançou edital de chamada para arti-
gos científicos que queiram participar 
da  III Sessão de Pesquisa e Mostra de 
TCCs da Semana Acadêmica de Ar-
quitetura e Urbanismo do Curso de 
Arquitetura da Instituição. Com   o 
tema “Do vernacular ao contempo-
râneo – os rumos da arquitetura la-
tino-americana”, o evento busca esti-
mular a reflexão e diálogo sobre os 
rumos da produção e reprodução da 
arquitetura latino-americana, brasi-
leira e nordestina das nossas cidades 
e identidades.

A Academia Paraibana de Enge-
nharia promove reunião, dia 5 de 
fevereiro, às 18h, no auditório do 
Littoral Hotel, no Cabo Branco, para 
discutir os fatores da erosão costeira, 
as obras de contenção e a recupera-
ção da Praia do Seixas e Cabo Branco. 
A palestra será do engenheiro Domê-
nicco Acetta, diretor do Instituto Na-
cional de Pesquisas Hidroviárias. Com 
o apoio da Academia de Engenharia, 
através de seu presidente engenheiro 
George Cunha e do Conselho Regio-
nal de Engenharia, o tema é de suma 
importância e deverá atrair muita 
gente interessada em entender a ero-
são na ponta mais oriental das Amé-
ricas e o processo de contenção que 
está sendo feito.

Hoje tem lançamento da 
nova coleção da marca de semi 
joias Primazia, no IT Club Night 
Bar, num evento para convida-
dos e jornalistas. A nova coleção 
da Primazia Joias foi inspirada 
na jornalista e apresentadora 
de TV Fernanda Albuquerque, 
embaixadora da marca desde 
a primeira loja física, em 2016. 
Ao lado de Paulo Henrique e 
Lívia Máximo, sócios da Prima-
zia, a coleção vai mostrar peças 
delicadas, com muita pedraria 
e ao mesmo tempo moderna.   
“Tudo foi feito a partir do que 
eu gosto. Então, como gosto 
de pedras, tem muita pedraria. 
Mas é algo minimalista, feito 
com delicadeza e cuidado. Não 
há nenhuma peça macro”, diz 
Fernanda. As peças do lança-
mento estarão disponíveis na 
loja no Centro de João Pessoa, 
a partir do dia 25. O Instagram 
da marca é @primaziajoias. 

rosacdaguiar@gmail.com
Por Rosa Aguiar

editoração: Lênin Brazedição: Rosa Aguiar

Jornalista Ana Célia Macedo e executiva de turismo, Alessandra Lontra
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Copa do Nordeste
O Botafogo, único representante da Paraíba na Copa do 
Nordeste, começa amanhã sua caminhada na competição mais 
rentável da temporada, jogando contra o América. Página 24
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Grêmio eliminou o Oeste e o Internacional superou o Corinthians. O jogo vai acontecer às 10h no Pacaembu

A Copa São Paulo de Fu-
tebol Júnior 2020 será deci-
dida com um clássico gaúcho 
e que promete ser quente 
dentro dos gramados: Inter-
nacional x Grêmio. Os Colo-
rados venceram o Timão na 
terça-feira, enquanto o Tri-
color bateu o Oeste por 1 a 0 
nesta quarta (22) e também 
carimbou a sua vaga à gran-
de decisão. 

Em 51 edições da Copi-
nha, esta será apenas a quin-
ta vez que os finalistas não 
são do estado de São Paulo. 
A finalíssima está marcada 
para este sábado, 25, em ho-
menagem ao aniversário da 
cidade de São Paulo, às 10h 
(de Brasília), no Pacaembu.

Dos 127 times que dis-
putaram a competição na 
fase de grupos, 64 se classi-
ficaram para as fases finais. 
Assim, os clubes jogaram 
em formato mata-mata e 
continuaram se eliminando 
até que restaram só os dois 
finalistas, cujo embate final 
será no dia 25 de janeiro, no 
Pacaembu.

Internacional
Jogando na sede de 

Santa Bárbara d'Oeste, o In-
ternacional terminou a pri-
meira liderando seu grupo, 
depois de boas vitórias con-
tra Confiança e Linense. No 
entanto, as fases finais não 
foram tão tranquilas para o 

Goal

Goal

Gre-Nal inédito na decisão
da Copa São Paulo amanhã

Edição: Geraldo Varela Editoração: Luciano Honorato

Brasil vai muito bem no Pré-Olímpico

Lucas Paquetá quer deixar o Milan

Abel elogia time
mesmo derrotado 

Dazn vai transmitir os jogos do Brasileiro da Série C até 2022

Após estreia com vitória, o Brasil agora 
soma seis pontos na tabela e lidera o 
Grupo B depois da vitória de 3 a 1 sobre 
o Uruguai.  Paraguai e Uruguai têm três 
pontos cada, enquanto Bolívia e Peru 
ainda não venceram. Os dois primeiros 
da chave avançam para o quadrangular 
final, que dará duas vagas para Tóquio 
2020. O próximo jogo da Canarinho 
será contra a Bolívia, no dia 28, às 
22h30 (de Brasília), no Estádio Cente-

nário, em Armênia. Pedrinho, Matheus 
Cunha e Pepê fizeram os gols da Cana-
rinho, enquanto Bueno descontou para 
os uruguaios. Restando nove dias para 
o fechamento da janela de transferên-
cias, a novela envolvendo a contratação 
do volante Bruno Guimarães chega a 
seus capítulo finais repleta de emoções 
e reviravoltas. O jogador pode ser ven-
dido ao Lyon, da França, por 30 milhões 
de euro ou R$ 130 milhões.

Lucas Paquetá não vive boa fase no 
Milan. Segundo o "Blog do Menon", 
o brasileiro foi levado ao hospital 
após  a vitória do Milan sobre a 
Udinese, por 3 a 2. O meio-campista 
não entrou em campo, mas sentiu 
um mal estar e foi submetido a uma 
série de exames. O diagnóstico não 
mostrou nenhum problema cardíaco, 
mas um quadro de ansiedade e bas-
tante estresse. Sem jogar, Paquetá 

não crê que terá chances na seleção. 
Ainda segundo o blog, o ex-jogador 
do Flamengo não tem amigos em 
Milão e não tem com quem socia-
lizar, o que acaba agravando os 
problemas de dentro de campo. Seu 
empresário, Eduardo Uram, se reuniu 
com Maldini e os diretores do Milan 
para tentar transferir Lucas Paquetá 
para outro clube, nem que seja por 
empréstimo.

O Vasco acabou derrotado para o Fla-
mengo por 1 a 0, na noite desta quar-
ta-feira, no Maracanã, pela segunda 
rodada da Taça Guanabara. Em entre-
vista coletiva após a partida, o técnico 
Abel Braga elogiou a entrega de seus 
jogadores, destacando principalmente 
o início do jogo, quando, segundo o 
técnico, foram feitos "minutos sur-
preendentes". “Hoje foi lindo, cara. 
Os garotos tentaram, mas teve uma 
hora que não deu. O termo é esse: 
amassamos. Fizemos 30 minutos sur-
preendentes. Eles estavam nos dando 
a bola. Mas não conseguimos marcar 
o gol. Foi surpreendente nosso início” 
exaltou o treinador. Neste Clássico 
dos Milhões, Abel Braga colocou um 
time reserva em campo. O treinador 
defendeu a estratégia de poupar titu-
lares e aproveitou a conversa com os 
jornalistas para anunciar que manterá 
o revezamento no elenco. 

O Presidente da CBF, Rogério Caboclo, recebeu executivos da Dazn para debater a transmissão da Série C do Campeonato Bra-
sileiro em 2020. A plataforma de streaming, que também transmitiu a competição no ano passado, foi representada por seus 
diretores. Durante a reunião, foram apresentados os resultados da parceria entre CBF e Dazn para a transmissão da Série C em 
2019. Além disso os executivos da empresa de streaming ainda expuseram o planejamento de transmissões e ações de promo-
ção da competição para esta temporada. A empresa adquiriu os direitos de transmissão da Série C do Campeonato Brasileiro por 
quatro temporadas e garantiu a exibição de 86 jogos da competição no ano passado, incluindo todos os duelos da fase final.

Curtas
Foto: Thais Magalhães/CBF

Colorado.
O clube gaúcho mostrou 

o forte poder de reação para 
chegar até as semi finais: de-
pois de vitória simples diante 
do Volta Redonda, com gol 
de pênalti aos 50 do segun-
do tempo, o Inter bateu o 
Desportivo Brasil por 2 a 1 e 
o RB Brasil nas penalidades 
máximas, depois de buscar 
o empate na segunda etapa. 
Nas quartas de final, bateu o 
Botafogo-SP com mais tran-

quilidade e também passou 
por cima do Corinthians com 
uma vitória maiúscula por 3 
a 1.

Será a sexta vez que o Co-
lorado irá participar da final 
da Copinha. O clube venceu 
em 1974, 1978, 1980 e 1998, 
e perdeu para o Nacional-SP 
em 1972.

Grêmio
Jogando na sede de Mogi 

das Cruzes, o Grêmio não teve 

muitos problemas na fase de 
grupos. O único tropeço acon-
teceu na segunda rodada, no 
empate por 1 a 1 com o Juven-
tus, mas a goleada por 4 a 0 
sobre o anfitrião União Mogi, 
somada ao triunfo por 2 a 0 
na estreia, garantiu a lideran-
ça do grupo.

Nas fases finais, o Tricolor 
gaúcho começou com um pla-
car apertado diante do União 
ABC, vencendo por 1 a 0. Na 
sequência, duas vitórias mais 

fáceis: 4 a 0 na Chapecoense e 
4 a 1 no Atlético-MG. No sába-
do (18), porém, a partida mais 
dura: empate por 1 a 1 com o 
Vasco e definição da vaga nas 
semifinais nos pênaltis. Já na 
semifinal, o equilíbrio predo-
minou entre Grêmio e Oeste, 
mas o Tricolor aproveitou fa-
lha no segundo tempo para 
marcar com Elias e garantir 
sua vaga na decisão. 

O Tricolor fará a sua se-
gunda decisão de Copinha. 

Em 1991 a equipe saiu derro-
tada para a Portuguesa.

Pela primeira vez na his-
tória da competição, todos os 
jogos da Copa São Paulo de 
Futebol Júnior tiveram trans-
missão . Na TV aberta, os due-
los serão transmitidos pela TV 
Globo, TV Cultura e pela Rede 
Vida. Na TV fechada, o SporTV 
tem os direitos da competição 
e também transmitirá a fina-
líssima. 

Foto: Divulgação/Inter/Grêmio

Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Fla completa 15 jogos sem perder para o Vasco

Ainda sem contar com 
seus principais jogadores, 
o Flamengo sub-20 entrou 
em campo contra uma equi-
pe do Vasco que misturou 
jogadores pouco utilizados 
com outros jovens e, den-
tro do Maracanã, bateu o 

rival por 1 a 0. Lucas Silva 
fez o único gol do clássico 
válido pela segunda rodada 
da Taça Guanabara, o pri-
meiro turno do Campeona-
to Carioca. Foi a primeira 
vitória oficial do Flamengo 
em 2020, e o triunfo sobre 
a equipe de Abel Braga am-
pliou uma invencibilidade 
que já é histórica sobre o 

Cruz-Maltino. O Flamengo 
não perde para o Vasco há 
15 jogos (6 vitórias, 9 em-
pates). Esta é a maior série 
invicta do Rubro-Negro so-
bre o rival. A última vitória 
vascaína sobre o Fla acon-
teceu em 2016, quando An-
drezinho e Riascos fizeram 
os gols no triunfo por 2 a 0 
no Campeonato Carioca.

Mesmo atuando com
jogadores mais jovens, ambos 
os times, o Flamengo levou 
a melhor sobre o Vasco pela 
Taça Guanabara

O futebol gaúcho mostrou força na Copa São Paulo e vai decidir o título neste sábado, numa final inédita na competição, principalmente por não ter nenhum paulista, agora pela quinta vez
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Estimativa do Comitê Brasileiro é que cerca de 415 pessoas, entre atletas e comissão técnica, integrem o time completo

Entre 25 de agosto e 6 de 
setembro será realizada, em 
Tóquio, no Japão, a maior edi-
ção dos Jogos Paralímpicos de 
todos os tempos em termos 
de performances esportivas. 
Ao todo, serão 539 cerimônias 
de premiação em 22 modali-
dades que mobilizarão cerca 
de 4.400 atletas. A estimativa 
é de que a delegação brasi-
leira seja composta por 415 
pessoas entre atletas e comis-
são técnica. Até o momento, o 
Brasil já assegurou 117 vagas 
em 14 modalidades. Em seu 
Planejamento Estratégico, o 
Comitê Paralímpico Brasileiro 
(CPB) estabeleceu como meta 
permanecer entre as dez prin-
cipais potências do planeta. O 
objetivo para Tóquio 2020 é 
participar com ao menos 18 
modalidades e conquistar de 
60 a 75 medalhas. O paraiba-
no Petrúcio Ferreira, recor-
dista mundial no atletismo, 
é uma grande esperança de 
medalha. 

Nos Jogos Paralímpicos 
Rio 2016, o Brasil conquistou 
72 medalhas: 14 de ouro, 29 
de prata e 29 de bronze. O re-
sultado, com o maior número 
de láureas já conquistadas pelo 

país em uma edição dos Jogos, 
deixou a delegação brasileira 
na oitava colocação no quadro 
geral de medalhas. O objetivo 
do CPB para Tóquio 2020 é 
participar com ao menos 18 
modalidades e conquistar de 
60 a 75 medalhas

A Seleção de futebol de 
5 foi a primeira a carimbar o 
passaporte para a capital ja-
ponesa, em junho de 2018, na 
Espanha, ao tornar-se campeã 
mundial pela quinta vez. Em 
seguida, foi a vez do goalball 
se garantir nos dois naipes. Na 
Suécia, o time masculino foi 
campeão mundial, enquanto o 
feminino ficou com o bronze. 
Ainda em 2018, o ciclismo de 
pista e de estrada garantiram 
quatro vagas no total, obtidas 
por meio do ranking mundial.

A primeira vaga conquis-
tada em 2019 veio com o tiro 
esportivo, na etapa de Al Ain da 
Copa Mundo da modalidade, 
nos Emirados Árabes Unidos.

Nos Jogos Parapan-Ame-
ricanos de Lima, a delegação 
realizou uma campanha his-
tórica. O Brasil alcançou a iné-
dita marca de 308 medalhas, 
sendo 124 de ouro, 99 de pra-
ta e 85 de bronze. Foi também 
no Parapan que as Seleções 
masculina e feminina de vôlei 
sentado garantiram vaga em 

Tóquio, ao arrematarem ouro 
e prata, respectivamente. Cin-
co atletas do tênis de mesa 
também conquistaram as úni-
cas vagas nominais até então: 
Carlos Carbinatti (classe 10), 
Danielle Rauen (classe 9), 
Luiz Manara (classe 8), Paulo 
Salmin (classe 7) e Joyce de 
Oliveira (classe 4).

A performance brasileira 
durante os mundiais de 2019 
foi decisiva para crescer o ta-
manho do grupo. Em junho, o 
tiro com arco garantiu a pri-
meira vaga, no campeonato 
que aconteceu na Holanda. Na 
Hungria, em agosto, a canoa-
gem somou mais quatro vagas. 
No mesmo mês, na Áustria, foi 
a vez de o remo assegurar três 
postos.

No Mundial de Natação, 
em Londres, na sequência 
após o Parapan de Lima, os na-
dadores arremataram sete va-
gas. Já em Dubai, nos Emirados 
Árabes Unidos, em novembro, 
o atletismo conquistou 35 va-
gas, 23 masculinas e 12 femi-
ninas. Antes disso, a modali-
dade já tinha garantido outra 
vaga no Mundial de Maratona, 
em Londres. A bocha garantiu 
nove das dez vagas disponíveis 
para os Jogos durante a etapa 
das Américas da BISFed, no CT 
Paralímpico, em São Paulo.

Novas modalidades
Em Tóquio, duas modali-

dades vão estrear no programa 
paralímpico: o parabadminton 
e o parataekwondo. Ambas 
estrearam também nos Jogos 
Parapan-Americanos de Lima. 
Na capital peruana, o parabad-
minton conquistou sete meda-
lhas (três ouros, três pratas e 
um bronze). O parataekwondo 
arrecadou cinco (dois ouros, 
duas pratas e um bronze). O 
parataekwondo já tem vaga 
garantida em Tóquio, pelo ran-
king da federação internacio-
nal.

Na reta final de prepara-
ção, o Brasil terá um período 
de aclimatação, a partir de 3 
de agosto, em Hamamatsu, ci-
dade localizada na província 
de Shizuoka, 260 km ao sul de 
Tóquio. Com cerca de 790 mil 
habitantes, Hamamatsu abriga 
a maior colônia brasileira no 
Japão, o que motivou o municí-
pio a interessar-se em receber 
a delegação nacional.

As modalidades que usa-
rão a cidade para preparação 
são atletismo, bocha, canoa-
gem, esgrima em CR, futebol 
de 5, goalball, halterofilismo, 
judô, natação, remo, parabad-
minton, paratekwondo, tênis 
em CR, tênis de mesa, tiro com 
arco, triatlo e vôlei sentado.

CPB

Brasil já tem 117 vagas nos
Jogos Paralímpicos de Tóquio

Conversei essa semana com um vascaíno doen-
te. Ele, que sempre fora conhecido por ser um típico 
“torcedor doente”, daqueles que defendem o clube 
até nas horas mais difíceis, nas muitas idas à Se-
gunda Divisão, nas eliminações, nos anos passados 
em branco, e que mesmo sem ganhar um título na 
temporada, vibra com uma vitória sobre o Flamen-
go como se fosse a conquista de uma Copa, estava 
doente. Mas em vez de paixão, a doença era tristeza. 

A conversa começou com uma provocação da 
minha parte, referente ao novo contrato de patro-
cínio do Vasco com as lojas Havan, empresa que 
está entre as principais apoiadoras do governo Jair 
Bolsonaro. O novo patrocinador gerou polêmica, e 
vem dividindo torcedores. Não bastasse a empresa 
ter apoiado o presidente, o dono da Havan, Luciano 
Hang, assume posturas criminosas e incita o ódio 
na internet. 

Em resposta ao que eu erroneamente consi-
derava uma provocação de torcedor, meu amigo se 
mostrou triste. “O meu Vasco histórico é um… este 
que você cita não é o meu. Quero distância. Já nasce 
morto”. 

“É o mesmo. Deixe de onda”, prossegui na pro-
vocação. E ele encerrou o assunto: “Te garanto que 
não. Não torço para este.”

O relato acima serve para mostrar o quanto os 
clubes precisam cuidar de sua própria imagem. Se o 
amor é eterno, a paixão é volátil. Esse tipo de condu-
ta pode até não fazer com que o torcedor vire a ca-
saca, mas certamente irá afastá-lo da vivência junto 
ao time. E futebol, como sabemos, é muito mais que 
esporte. É amor, paixão, religião. Futebol é cotidia-
no afetivo. O torcedor desgostoso não vai ao está-
dio, não compra camisa. Troca o jogo na TV pelo bar 
com os amigos, e a depender do rancor, assiste até a 
uma partida de time rival, nem que seja para secar. 

Aquela mágoa do meu amigo vascaíno me in-
quietou por uma semana inteira. Ontem, lendo o 
noticiário do São Paulo, me deparei com uma me-
dida tão estapafúrdia que até parecia ter sido pen-
sada dentro do núcleo do governo Bolsonaro. Uma 
notícia que me fez, enquanto torcedor, entender um 
pouco a dimensão do quanto uma postura retrógra-
da pode nos fazer ter vergonha do clube. Aquilo que 
nos une, também nos separa. 

O São Paulo Futebol Clube entrou com com uma 
ação contra o governo federal pedindo o fim da 
meia-entrada nos jogos do Morumbi. Questionar é 
um direito, o problema está na alegação. Conforme 
reportagem do Globoesporte.com, o clube contesta 
as leis: “12.933/13: de 26 de dezembro de 2013, dis-
põe sobre o benefício do pagamento de meia-entra-
da para estudantes, idosos, pessoas com deficiência 
e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente caren-
tes em espetáculos artístico-culturais e esportivos; 
e 10.471/03: de 1º de outubro de 2003, é o Estatuto 
do Idoso, destinado a regular os direitos assegu-
rados às pessoas com idade igual ou superior a 60 
anos.”

Além de contestar legislações consolidadas, 
aprovadas pelo Congresso Nacional e bem aceitas 
pela população, o clube achou pouco e pediu res-
sarcimento por todos os descontos concedidos em 
meias-entradas desde 2003. 

De forma geral, a concessão da meia-entrada 
por força de lei é bastante polêmica, e gera uma dis-
cussão que não cabe na conversa de hoje. Tem um 
bom propósito, mas na prática, o que vemos são os 
organizadores e produtores de eventos culturais 
cobrando o dobro do preço dos ingressos para ven-
der pelo valor pretendido a quem goza do benefício. 
E quem não tem direito a meia-entrada, paga o do-
bro e acabou. O problema não foi o São Paulo con-
testar a medida, mas a forma como o fez. 

Clubes do 
passado

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe
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Jogos da Juventude

Em Lausane, o Brasil tem recorde de 
atletas e conquista bons resultados

O Time Brasil pode se 
orgulhar da participação 
nos Jogos Olímpicos da Ju-
ventude Lausanne 2020, 
que terminou nesta quarta-
feira, 23, com a Cerimônia 
de Encerramento. Começan-
do pelo recorde no número 
de atletas e de modalidades 
com representantes bra-
sileiros, o país ainda teve 
bons desempenhos no sno-
wboard cross, no esqui cros-
s-country e no curling, além 
da estreia no biatlo em Jo-
gos Olímpicos da Juventude. 
A estrutura oferecida pelo 
Comitê Olímpico do Brasil 

(COB) aos atletas também 
foi a melhor e maior em uma 
edição do evento. Ao todo, 
18 profissionais trabalha-
ram na Missão desde o dia 3 
de janeiro para deixar tudo 
pronto para os atletas.

O esqui cross-country, 
modalidade em que o Brasil 
já tem uma tradição de par-
ticipação em grandes even-
tos, bateu diversas marcas 
dos Jogos Olímpicos da Ju-
ventude, em Lausanne 2020. 
Em Lillehammer 2016 havia 
sido um representante, e 
agora foram quatro – Manex 
Silva, Rhaick Bomfim, Tay-
nara da Silva e Eduarda Ri-
bera –, com a primeira par-
ticipação feminina. Mesmo 

competindo contra atletas 
de países como Argentina e 
Chile, o Brasil teve o melhor 
sul-americano em todas as 
provas disputadas. Além 
disso, foram conquistadas 
as melhores colocações e o 
recorde de pontos FIS em 
todas as provas disputadas. 
Destaque para o Top 40 de 
Manex Silva na prova de 
Sprint.

No curling, o Brasil 
estabeleceu novas marcas 
com o time formado por Vi-
tor Melo, Michael Velve, Ga-
briela Rogic Farias e Letícia 
Cid. Foi a primeira vez que a 
equipe mista marcou pontos 
em todos os jogos em uma 
competição internacional 

e ainda quebrou os recor-
des de pontos marcados 
em uma mesma partida, na 
derrota de 12 a 3 para Dina-
marca, em que venceu dois 
ends. Ainda nos esportes de 
gelo, o Brasil foi o único país 
latino-americano a ter atle-
tas disputando o bobsled e 
o skeleton, no caso Gustavo 
Ferreira, Larissa Cândido e 
Lucas Oliveira, que ficaram 
na sede de St Moritz.

“Não tenho dúvidas de 
que o Time Brasil encerra 
essa Missão cumprindo to-
dos os objetivos traçados 
e mais preparados para os 
Jogos Olímpicos de Inverno 
Pequim 2022”, completou 
Matheus.

Foto: CPB/Divulgação

No atletismo, o paraibano 
Petrúcio Ferreira é o grande 
favorito a ganhar medalhas

COB
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Defensor é o capitão do Brasil, atua pelo Magnus Sorocaba e já marcou 95 gols em 145 jogos internacionais

Rodrigo: “Ninguém nunca 
chegará perto de Falcão”
Fifa.com

Um homem barbudo, 
no meio de uma estrada 
empoeirada, sinalizou um 
caminhão e sardinou 20 de 
seus soldados em seu porta
-malas. Tom Hardy, que en-
cabeçou Lawless, The Drop 
, Mad Max: Estrada da Fúria 
e Lenda , se encaixaria no 
papel de atração principal. 
Desta vez, no entanto, ou-
tro Hardy assumiu o papel 
principal. Rodrigo Hardy, 
capitão dos reis do clube 
mundial de futsal Magnus 
Sorocaba.

A suspensão da pri-
meira mão da final da Liga 
Nacional Brasileira não dis-
suadiu o desinteressado jo-
gador de 35 anos que acom-
panha seus companheiros 
de equipe em uma cansa-
tiva jornada de 12 horas 
de ônibus até Pato Branco. 
Lá, a caminho da sessão de 
treinamento final, o ônibus 
quebrou. Foi quando Rodri-
go entrou em ação, conven-
ceu um motorista de Johnny 
no local que não estava sen-
do roubado e o encantou a 
transportar o esquadrão 
para um ginásio.

“Ser capitão não é ape-
nas o que você faz em cam-
po, mas nunca imaginei que 
envolveria isso”, disse Ro-
drigo ao FIFA.com , rindo. 
“Depois de 12 horas de via-
gem, chegamos ao Pato. Es-
tamos indo para o treino e 
tivemos um imprevisto com 
o ônibus. Ficar triste? Puto? 
Ou cancelar o treino? Que 
nada ... estamos felizes, por 
estarmos nesse momento. 
Pegamos uma carona no 
baú de um caminhão!” disse 
rodrigo em uma postagem 
nas suas redes sociais.

Rodrigo é sem dúvida 
um dos melhores jogado-
res do planeta. Apesar de 
ser um zagueiro, ele acabou 
de ser o principal artilheiro 
da Liga Nacional Brasileira 
pela terceira vez e marcou 
95 gols em 145 internacio-
nais - números em dívida 
com um torpedo com o pé 
direito. Além disso, ele fi-
cou deslumbrado quando 
o Brasil venceu sua quinta 
Copa do Mundo de Futsal 
da FIFA na Tailândia 2012 .

Jogador espera participar de sua terceira Copa

Magnus acabou perdendo o 
empate com o Pato no mês pas-
sado, mas conquistou a terceira 
Copa Mundial Intercontinental 
de Futsal na Tailândia em setem-
bro, vencendo pênaltis contra o 
Corinthians nas meias-finais e 
o Boca Juniors na final. Rodri-
go levou e marcou o primeiro 
chute da sua equipe nas duas 
ocasiões.

“O Boca eliminou o Barcelo-
na nas meias-finais e tem ótimos 
jogadores, então sabíamos que 
seria um jogo muito difícil”, 
disse ele. “Sempre tive o desejo 
de assumir responsabilidades e 
sofrer penalidades. Penso que, 
como jogador experiente e 
capitão, é meu dever. Foi meu 
quarto título mundial (clube) e 
terceiro com Sorocaba, então 
fiquei encantado.”

Rodrigo está antecipando 
outro confronto contra a opo-
sição argentina no início do 
próximo mês. O Brasil, cinco 
vezes campeão da Copa do 
Mundo de Futsal, e a Argentina, 
campeã em título, iniciarão a 

qualificação sul-americana para 
a Lituânia 2020 - quatro vagas 
disponíveis - devem entrar em 
conflito na final.

“O treinador deles na última 
Copa do Mundo revolucionou o 
futsal argentino”, disse Rodrigo. 
“Eles são um ótimo lado. Eles 
têm ótimos jogadores, mas tam-
bém sabem jogar o jogo.

“O restante das equipes sul
-americanas está melhorando 
dia a dia. Teremos que jogar 
muito bem para nos qualificar-
mos. ”

Rodrigo espera aparecer na 
sua terceira Copa do Mundo de 
Futsal - e incomodar os negócios 
dele. Ele marcou quatro gols em 
quatro jogos na Colômbia em 
2016 , incluindo duas cobranças 
de falta venenosas e um chute 
de tirar o fôlego , mas o Brasil 
perdeu nos pênaltis para o Irã IR 
em um thriller da rodada dos 16.

“Sabíamos o quão bom o Irã 
era, mas foi realmente pertur-
bador porque estávamos 2 a 0, 
3 a 1, nunca ficamos para trás 
e perdemos nos pênaltis”, disse 
Rodrigo.

“É realmente difícil perma-
necer na seleção brasileira. O 

Brasil poderia colocar quatro, 
cinco equipes que poderiam 
competir na Copa do Mundo. 
Mas naquele momento eu disse 
a mim mesmo: ‘Vou fazer abso-
lutamente tudo para jogar em 
outra Copa do Mundo’. ”

Falcao marcou um hat-trick 
naquele jogo contra os iranianos 
no que provou, agonizante, sua 
aparição final na Copa do Mun-
do de Futsal.

“Falcão é o melhor jogador 
do mundo”, disse o homem 
que o sucedeu como capitão do 
Brasil. “Sem dúvida. Ninguém 
nunca vai chegar perto dele.

“Ele quebrou muitos recor-
des, conquistou tantos títulos, 
fez jogadas que outros grandes 
jogadores nem sequer podem 
sonhar. Ele revolucionou a ma-
neira como a mídia trata o 
futsal. ”

Sem Falcão, Rodrigo está 
confiante, no entanto, nas chan-
ces do Brasil na Lituânia 2020.

“A Argentina é muito boa”, 
disse ele. “A Rússia tem gran-
des jogadores. Eder Lima é um 
assassino na frente do gol. “Es-
panha é Espanha - temos uma 
grande rivalidade com eles, 

muitos brasileiros jogam lá. Os 
espanhóis aprenderam com os 
brasileiros, mas agora eles têm 
uma ótima equipe. O Irã é forte. 
Portugal com Ricardinho, você 
não pode descartá-los.

“Ricardinho continua ga-
nhando o prêmio de Melhor 
Jogador do Mundo, mas o Bra-
sil também tem jogadores de 
destaque: Gadeia, Dyego, Pito, 
Ferrao, Leandro Lino, Guitta, 
Leozinho, que tem sido uma 
revelação.

“Acho que é isso que dife-
rencia o Brasil. Temos 14 gran-
des jogadores. O problema que 
o técnico Marquinho enfrenta é 
que ele tem 14 jogadores acos-
tumados a ser decisivos para 
seus clubes. Alguns de nós terão 
que correr, o trabalho do burro.

“Mas estamos muito unidos, 
muito fortes e tenho certeza de 
que chegaremos da melhor for-
ma possível para tentar trazer o 
título de volta ao Brasil.”

A Copa do Mundo de Futsal 
da FIFA Lituânia 2020 será dis-
putada com 24 seleções no pe-
ríodo de 12 de setembro a 4 de 
outubro nas cidades de Vilnius, 
Klaipeda, Kaunas.

Foto: Imago

Foto: Ricardo Artifon - CBFS

Rodrigo diz que Falcão quebrou muitos recordes, conquistou títulos, fez jogadas que outros grandes jogadores nem sequer podem sonhar e é um jogador incomparável no mundo do futsal 

Rodrigo é sem dúvida um dos melhores jogadores do planeta. Apesar de ser um zagueiro, ele acabou de ser o principal artilheiro da Liga Nacional Brasileira pela terceira vez e deve disputar o Mundial de Futsal  na Lituânia

Fifa.com
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Clube estreia amanhã diante do América, em Natal, pela primeira fase que vai render R$ 1,5 milhão de cota

Começa amanhã, para o 
Botafogo, a competição mais 
acirrada e difícil do ano, mas 
também a mais rentável para 
o clube, a Copa do Nordeste. 
O clube entra em campo às 
18 h na Arena das Dunas, em 
Natal, para enfrentar o Amé-
rica. Só pela participação na 
primeira fase da competição, 
o Belo receberá R$ 1,5 mi-
lhão. Se chegar às quartas de 
final, mais R$ 300 mil. Caso 
avance às semifinais, mais R$ 
357 mil. Caso se classifique 
para as finais, o tricampeão 
paraibano fatura mais R$ 500 
mil, e se for campeão R$ 1 mi-
lhão. Em outras palavras, se 
o Botafogo fosse campeão da 
Copa Nordeste este ano, rece-
beria uma premiação total de 
R$ 2.157.000,00.

Mas ser campeão da 
Copa Nordeste não é uma ta-
refa fácil, já que o Botafogo 
vai enfrentar equipes da série 
B e A, com investimentos bem 
superiores ao time paraibano. 
Porém, não chega a ser uma 
façanha impossível, porque 
este mesmo Botafogo chegou 
a final no ano passado contra 
o Fortaleza. E o Campinense 
já foi campeão e também vice 
da competição.

Probabilidades e sonhos 
financeiros à parte, os jogado-
res e a comissão técnica estão 
focados em fazer uma grande 
campanha e buscar ir o mais 
longe possível na competição.  
Para tanto, todos querem 
começar com o pé direito já 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com .br

Belo pode receber mais de 
R$ 2 mi na Copa do Nordeste

Edição: Geraldo Varela Editoração: Luciano

amanhã contra o América, em 
Natal. O Belo está no grupo A, 
ao lado do ABC, Bahia, CRB, 
Fortaleza, Frei Paulistano, Ri-
ver e Sport. Os adversários 
são os do grupo B, em jogos 
só de ida nesta primeira fase. 
Além do América, o Botafogo 
vai enfrentar o Ceará, Con-
fiança, CSA, Imperatriz, Náuti-
co, Santa Cruz e Vitória.

A Copa Nordeste come-
çou na última terça-feira, com 

a vitória do Impetratriz sobre 
o CRB, por 2 a 1. Ontem joga-
ram Náutico x River. No sába-
do Santa Cruz x Bahia, Vitória 
x Fortaleza, CSA x Sport, Amé-
rica x Botafogo e Confiança x 
ABC. A primeira rodada será 
fechada no domingo, com 
Ceará x Frei Paulistano.

Preparação
Nesta quinta-feira, o téc-

nico Evaristo Piza começou 

a passar para os jogadores a 
forma de jogar do América. 
O treinador foi pessoalmente 
a Natal ver a atuação do clu-
be no clássico contra o ABC e 
observou os pontos fortes e 
fracos da equipe. 

Para este jogo, os últimos 
contratados, Pimentinha e 
Lucas Simon não deverão ser 
ainda relacionados porque 
estão aprimorando a forma 
física. Em relação a equipe 

que atuou contra o São Paulo 
Crystal, na última terça-feira, 
deverá haver uma mudança 
na lateral esquerda, com a vol-
ta de Mário Sérgio, que já está 
recuperado de uma contusão 
que o tirou do jogo de estreia 
no Paraibano. Outro atleta à 
disposição do treinador é o 
meia Juninho, que também 
está recuperado de um pro-
blema muscular. O volante 
Rogério também se recupera 

de um problema e quando ti-
ver em forma deverá voltar 
ao time titular fazendo dupla 
com Everton Heleno.

Hoje a equipe fará o úl-
timo treino para enfrentar 
o América. Será na parte da 
manhã. A delegação segue 
para Natal logo após o al-
moço e ficará concentrada 
em um hotel e de lá só sairá 
para a Arena das Dunas, lo-
cal da partida.

Apesar da derrota 
para o Treze por 2 a 1, 
na última quarta-feira, na 
estreia no Campeonato 
Paraibano, o técnico do 
CSP, Josivaldo Alves, ficou 
satisfeito com o desempe-
nho da equipe, que, segun-
do ele, enfrentou de cara 
um dos favoritos e fora de 
casa. Para o treinador, a 
garotada correspondeu a 
expectativa.

“Não é fácil enfrentar 
o Treze dentro de casa, de 
igual para igual, e nós fi-
zemos isto. Nosso time é o 
mais jovem de todo o cam-
peonato, com uma média 
de idade de apenas 19 
anos. Gostei muito da in-
tensidade da equipe, com 
contra-ataques velozes e 
tenho certeza que, com 
mais uma contratação, a 
equipe tem condições de 
surpreender no campeo-
nato e buscar o nosso ob-
jetivo, que é se manter na 
primeira divisão”, afirmou.

Josivaldo acha que o 
CSP perdeu a partida nos 
detalhes. “Nós levamos um 
gol de bola parada aérea e 
isto não pode acontecer. 

Derrota na estreia

Josivaldo diz que o time
teve um bom desempenho

E no segundo, nós tínha-
mos a posse de bola, nosso 
atleta foi driblar, perdeu a 
bola e gerou um contra-a-
taque, que terminou em 
gol do Treze”, acrescentou.

Para o próximo jogo, 
domingo no Almeidão, 
contra o Atlético, Josival-
do espera outra pedreira, 
mas está confiante que 
a equipe pode buscar os 
pontos que perdeu em 

Campina Grande. “Vamos 
enfrentar uma equipe 
muito forte, que tem um 
mesmo técnico há 3 anos 
e que tem o grupo na mão. 
O time estreou com uma 
boa vitória sobre o Nacio-
nal e certamente será um 
jogo complicado para a 
gente. Mas vamos atrás do 
único resultado que nos 
interessa, que é a vitória”, 
enfatizou.

Foto: Ortilo Antônio

Para Josivaldo, a garotada correspondeu e deu trabalho ao Treze

Celso Teixeira reconhece que
a equipe precisa melhorar

O técnico do Treze, Celso 
Teixeira, ficou satisfeito com a 
vitória do Galo sobre o CSP, na 
última quarta-feira, mas reco-
nhece que o time terá de me-
lhorar muito e pede um pouco 
de paciência à torcida. Ele disse 
que o nervosismo da estreia 
e a qualidade dos garotos do 
adversário tornaram a partida 
muito difícil. “Numa estreia, 
nossos jogadores nervosos, 
é normal que não rendemos 
tudo aquilo que pudemos. A 
cobrança do torcedor é grande, 
e a gente entende, mas já avisei 
que só depois de uns 3 jogos é 
que a equipe vai ter um padrão, 
uma forma de jogar. Por outro 
lado, enfrentamos um adver-
sário que costuma tirar pontos 
dos grandes. Os garotos são 
muito rápidos e alguns com 
muito talento. O mais impor-
tante é que vencemos, e vencer 
na estreia é muito importante 
para trazer confiança para o 
grupo”, disse o treinador.

Na reapresentação dos 
jogadores ontem, um dos atle-
tas mais animados do grupo 
era Breno Calixto, autor de um 
dos gols da vitória sobre o CSP. 
Ele falou que a jogada aérea 
tem sido muito treinada, e que 
ficou muito contente porque 
funcionou no jogo.  “A gente 
fica muito contente porque 
ver o resultado dos treinos. Eu 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com .br

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com .br

que tenho 1,90 m , tenho que 
ganhar esta bola aérea e isso 
é uma arma da nossa equipe. 
Graças a Deus fui feliz e mar-
quei um gol na estreia e espero 
marcar outros nas próximas 
partidas”, disse o zagueiro. Ou-
tro jogador alegre com a vitória 
é o atacante Rafael Oliveira, que 
jogou no sacrifício e conseguiu 
deixar a sua marca logo na es-
treia. “Eu já estava sentindo 

caimbras, mas insisti e conse-
gui chegar ao final da partida. 
A princípio, eu só iria jogar um 
tempo, porque não estou ainda 
bem fisicamente. Fico feliz, por-
que sempre marco na estreia, e 
contra o CSP não foi diferente”, 
disse o atacante, que é um ído-
lo da torcida trezeana. O Tre-
ze volta a jogar na próxima 
segunda-feira, às 20h15, no 
Almeidão, contra o São Paulo.

Jogadores do Treze comemoram um dos gols na vitória de 2 a 1 sobre o CSP

Foto: PBesportes

Equipe segue treinando na 
Maravilha do Contorno para a 
estreia na Copa do Nordeste

Foto: Ortilo Antônio
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Serviços fúnebres oferecem desde viagens em iate para atirar cinzas ao mar a reportagens fotográficas das cerimônias 

Funerais: um negócio em 
expansão e que não morre

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

Uma cerimônia fúnebre já 
não é apenas um velório e um 
enterro. Agora, em Portugal, 
por exemplo, há viagens de iate 
para atirar as cinzas ao mar, 
música no velório ou reporta-
gens fotográficas. Com a con-
corrência aumentando, o mer-
cado funerário no país se inova.

De acordo com Rita Pereira 
Carvalho, do site Jornal I , a frase 
que as funerárias mais temem 
é: “No dia seguinte, ninguém 
morreu”. Felizmente (para es-
sas empresas), é só o início da 
obra ‘As Intermitências da Mor-
te’, de José Saramago, em que a 
hipótese de a morte tirar umas 
férias é atirada para cima do 
leitor.

A indústria da morte per-
deria com a perpetuidade, mas 
isso ainda não será para já. O 
que existe agora é uma nova 
forma de ver a hora em que os 
olhos se fecham pela última vez 
– a cremação é sempre uma hi-
pótese a considerar e há quem 
prepare a cerimónia fúnebre 
em vida, além das prestações.

A competitividade entre 
empresas funerárias tende a 
aumentar, já que nos últimos 
dois anos a mortalidade em 
território português aumentou 
e, naturalmente, o número de 
funerais acompanhou o mes-
mo ritmo: só em 2018 morre-
ram 113 mil pessoas no país.

Na hora de escolher um 
serviço, conforme o site, é pre-
ciso estar atento ao valor do 
que se vai pagar e, sobretudo, 
à relação qualidade-preço. Na 
Servilusa – empresa multina-
cional –, uma cerimônia fúne-
bre pode ultrapassar os seis 
mil euros. É por essa razão que 
a Associação Nacional de Em-
presas Lutuosas (Anel) lançou 
no último mês de dezembro 
a plataforma online Funeral 
Booking.

Aforismo
“Pensar na própria morte: eu vou 

morrer, quando? Não está determinado 
no calendário, mas o senhor sabe. E 
rezar: senhor, prepara meu coração 

para morrer bem, para morrer em paz, 
para morrer com esperança.”

(Papa Francisco)

41 — Calígula, imperador romano
1965 — Winston Churchill, estadista,
militar, escritor e político britânico
2004 — Leônidas da Silva, futebolista
brasileiro
2015 — Maria Della Costa, atriz brasileira

Mortes na História

Obituário

Feminicídio

Brice Armstrong
10/1/2020 (divulgado em 
21/1/2020) – Aos 84 anos, de 
causas naturais. Lendário du-
blador norte-americano e nar-
rador de ‘Dragon Ball Z’. Havia 
se aposentado em 2009. Come-
çou a carreira em 1964. Nos anos de 1980, ficou fa-
moso como o narrador de ‘Dragon Ball’. Destacou-se 
também em produções como ‘Fullmetal Alchemist’ 
e ‘Barney e Seus Amigos’.

Maria Valdilene dos Santos
20/1/2020 – Aos 50 anos, em 
Feira Nova (SE). Espancada e 
morta a pauladas dentro de 
casa pelo companheiro, de 42 
anos, que foi preso logo em 
seguida e confessou o crime.  
à Polícia. O assassino já foi indiciado por outros 
dois homicídios. Um deles foi em 2018, contra 
um homem que teve o corpo enterrado na casa 
do próprio acusado.

Foto: Observatório do Cinema

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

João Martins
22/1/2020 – Aos 86 anos, em 
Florianópolis (SC), de ataque 
cardíaco. Desembargador do 
Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina (TJSC). Nasceu na 
capital catarinense no dia 29 
de agosto de 1933. Formado em Direito pela Fa-
culdade de Direito de Florianópolis, em 1959. 
Depois de advogar e ser delegado regional de 
polícia, ingressou na carreira da magistratura ca-
tarinense em 1964, tendo atuado nas comarcas 
de Lages, Curitibanos, Trombudo Central, Bra-
ço do Norte, Xanxerê, Brusque e Florianópolis. 
Quando presidiu o TJSC, assumiu por duas vezes 
interinamente o cargo de governador do estado, 
em 1998.

Aluísio Ferrer de Morais
22/1/2020 – Aos 91 anos, em 
Recife (PE), por complicações 
pulmonares. Um dos diretores 
da cachaçaria Pitu. Completaria 
92 anos no próximo dia 28 de 
janeiro. Ao longo de seis déca-
das, foi responsável pelo setor Comercial e de Mar-
keting da Pitu, consagrando a aguardente como a 
mais consumida no Nordeste, a segunda do país e a 
líder em exportação do produto para o mundo. Fazia 
parte da segunda geração de gestores do Engarrafa-
mento Pitu, sendo filho do sócio-fundador Severino 
Ferrer de Morais.

Foto: Divulgação

‘Morte e vida severina’, um auto de Natal

“Essa cova em que estás, com palmos 
medida, é a conta menor que tiraste em vida. 
É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a 
parte que te cabe neste latifúndio”... O poema 
de João Cabral, ‘Morte e vida severina’, foi 
escrito como um auto de Natal do folclore 
pernambucano e de tradição ibérica, a pedido 
da diretora do Teatro Tablado, no Rio, anos de 
1950. Não foi encenada.

Dez anos depois, tornou-se um dos poe-
mas mais conhecidos da literatura brasileira, 
após a montagem teatral musicada por Chico 
Buarque. É a caminhada do retirante Severi-
no, igual a tantos severinos, que durante uma 
seca está indo para Recife e encontra mortes, 
gente cantando excelências, enterros. Fala 
com uma mulher à janela, mas é uma ajuda-
dora da morte, talvez a própria morte.

Desolado, Severino segue sua caminha-
da, seu guia é o Rio Capiberibe, que está seco, 
um barro crestado. Severino chega a Recife, 
quando encontra no cais o seu José, mestre 
carpinteiro, e lhe diz que sua saída é saltar, 
numa noite, fora da ponte e da vida. Nesse 
momento, uma mulher anuncia o nascimento 
do filho de José.

Chegam à casa do carpina seus amigos, 
vizinhos e duas ciganas, assim como pessoas 
trazendo presentes para o recém-nascido, 

Ana Miranda
anamiranda@diariodonordeste.com.brArtigo CONTATOS: jorgerezende.imprensa@gmail.com

Tal como já se faz para re-
servar um hotel, agora é possí-
vel escolher a funerária mais 
adequada. Os utilizadores clas-
sificam o serviço prestado pela 
agência e será então mais fácil 
perceber se as campanhas das 
agências funerárias são verda-
deiras ou se o fato de dizerem 
que são os melhores da área é 
só uma forma de venda agres-
siva. Nivelar preços e colocar a 
competitividade em patama-
res aceitáveis são os objetivos 
da Anel.

Se a concorrência aumen-
ta, então é natural que a oferta 
de serviços seja cada vez maior. 
E cada vez mais fora da caixa 
também. A última imagem é 
aquela que fica e as agências fu-
nerárias já não são apenas res-
ponsáveis por levar um corpo 
ao cemitério. A tanatopraxia já 
ganhou adeptos em Portugal e, 
desde 2011, é um serviço obri-
gatório nas agências. As funerá-
rias têm que ter pelo menos um 
responsável técnico para dar ao 
morto o mesmo aspeto que ti-
nha em vida.

Hoje, são várias as agên-
cias que prestam esse serviço. 
No site da Servilusa, por exem-
plo, esse procedimento é feito 

“através de técnicas adequadas 
de injeção de líquidos específi-
cos, também conhecidas como 
a arte de restauração ou recom-
posição”.

Mas as opções na hora da 
morte vão mais longe: uma ce-
rimônia de homenagem com 
as músicas favoritas da pes-
soa que acaba de morrer ou 
até música durante o velório e 
o funeral também já são uma 
realidade. Uma reportagem 
fotográfica ou em vídeo para 
registar a última homenagem 
também faz parte do leque, até 
para quem não tem a oportuni-
dade de estar presente.

Em Portugal, as cremações 
têm aumentado nos últimos 
anos e são o destino de 16% 
dos óbitos no país – na capital, 
Lisboa, a percentagem já é de 
53%. Mas, em outros países 
europeus, os dados apontam 
para números mais altos quan-
do se fala em cremação. Segun-
do os dados da associação The 
Cremation Society, a Dinamar-
ca conta com 83,9%, a Suécia e 
a Suíça 82%, e a Grã-Bretanha 
78%.

Outro serviço: a família já 
pode pedir que as cinzas se-
jam jogadas ao mar. Uma urna 

de cinzas biodegradável, “com 
registro de coordenadas GPS” 
e com transporte marítimo 
da família e amigos num “iate 
de 32 lugares, num veleiro de 
12 lugares ou numa lancha de 
nove lugares”, é uma “cortesia” 
da Servilusa.

Morrer “com moderação”
A mudança de preferências 

traduz-se num certo alívio para 
os cemitérios portugueses, ago-
ra atulhados de campas e jazi-
gos, sem espaço para receber 
os novos inquilinos. Aliás, alí-
vio para os cemitérios e para 
as contas públicas. É que só em 
2019, segundo o Portal Base, 
foram gastos quase um milhão 
e meio de euros em contratos 
de obras de ampliação de cemi-
térios, em todo o país. Em Pe-
nafiel, por exemplo, que lidera 
a lista das intervenções mais 
caras, registrou uma despesa 
de cerca de 150 mil euros.

“Ainda se pode morrer, mas 
se a vontade não se transformar 
em cinza é preciso ter calma”, 
diz Rita Pereira na reportagem. 
As cidades portuguesas ressal-
tam a falta de espaço nos cemi-
térios para fazer novas covas. O 
Cemitério de Aveiras de Cima, 
por exemplo, está praticamente 
lotado. Mais a sul, o Cemitério 
de Faro viveu dias complicados, 
mas começaram agora as obras 
de expansão: “Haverá mais es-
paço para morrer”.

O novo livro de Rita Canas 
Mendes, ‘Viver da Morte’, um 
ensaio da Fundação Francisco 
Manuel dos Santos, traduziu o 
sono eterno em números: exis-
tem em Portugal 5.007 cemi-
térios, um número que não se 
revela assim tão insuficiente, 
tendo em conta que algumas re-
giões do interior – e o Distrito 
da Guarda é um dos exemplos 
– há mais campas vazias do que 
pessoas para morrer.

A competitividade tem estimulado a criatividade entre as empresas funerárias

Foto: Reprodução

como os Reis Magos. As ciganas fazem leitura 
da sina da criança. Falam os vizinhos. Mestre 
José diz a Severino que a resposta para sua 
dúvida, se deve saltar da ponte e sair da vida, 
ele não sabe dizer, mas a própria vida respon-
deu com o anúncio de uma vida que nasce. 
Uma mensagem de esperança, para tamanha 
desesperança de Severino.

Belos versos cabralinos em medida 
velha, a redondilha maior, verso sonoro, fácil 
de obter. Nesses versos ele materializa em 
nossa realidade o nascimento de Jesus. Um 
grande poema social. João Cabral não es-
crevia sobre si mesmo, não fazia confissões, 
evitava qualquer mostra de sentimento. A 
miséria, o sofrimento humano, ele tratava 
com ironia, até mesmo com uma ponta de 
humor negro, movia o mundo mais pelo 

sarcasmo do que pela piedade.
Seus poemas são racionais, rigorosamen-

te simétricos, seja na forma, seja nas imagens; 
os ritmos são incrivelmente musicais, embora 
ele mesmo acreditasse que a música é apenas 
ruído; e matemáticos. Mesmo não falando 
de si, há em seus poemas a presença de sua 
mais funda caliça. Ele escreveu que “só duas 
coisas conseguiram (des)feri-lo até a poesia: 
o Pernambuco de onde veio e o aonde foi, a 
Andaluzia”.

E lá está Pernambuco, a infância de Ca-
bral, um homem que cresceu bebendo água de 
quartinha, na paz redonda dos fogões a lenha, 
na calma que vem dos alpendres, dos matos 
horizontais, dos rios lânguidos. Entre gente 
de fala pouca, lenta, pausada, cortada à faca. 
Em sua poesia há a fala dos rios, imitada das 
águas, a fala dos caranguejos, dos cemitérios, 
das redes na varanda, das cabras, a fala do sol. 
Cabral deixou-nos uma poesia da mais alta es-
tirpe, uma poesia humana, muscular e política.

Com perfeita exatidão das palavras e sua 
simetria, ele comprova que a poesia, como 
diziam os antigos, é uma ciência exata como 
a geometria. Cabral faria 100 anos, neste ano 
de 2020, e lhe devemos todas as homenagens, 
por sua poesia, por sua retidão, por seu amor 
pelo Brasil e pelos brasileiros.

Ilustração: Reprodução



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE N º 001/2020

A Prefeitura Municipal de Aguiar, Estado da Paraíba, CONVOCA os candidatos aprovados no 
Concurso Público realizado em 27 de março de 2016, e homologado pelo Decreto nº 07/2016 de 
30 de junho de 2016, publicado em Diário Oficial do Estado da Paraíba na edição de 01 de julho de 
2016, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, para comparecerem na Sede da Prefeitura Municipal – 
Secretaria de Administração, situada à Rua Irineu Lacerda, s/n, Centro, CEP: 58.778-000, Aguiar-PB, 
para apresentarem os documentos e habilitações exigidas, conforme Edital nº 01/2016 de 28 de 
Janeiro de 2016 e tomarem posse em seus respectivos cargos, a saber:

Cargo: Enfermeiro

Inscrição Nome do(a) Candidato Posição
379 SUZANA FONTES LEITE 9

O Não comparecimento no prazo legal implicará na desistência do classificado, podendo a 
Prefeitura convocar os imediatamente posteriores, obedecendo a ordem de classificação, conforme 
o que estatui o item 1.2 do Edital nº 01/2016 de 28 de janeiro de 2016.

   Aguiar-PB, 23 de janeiro de 2020.
Lourival Lacerda Leite Filho

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2019
REPUBLICAÇÃO POR DESERÇÃO

A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, TOR-
NA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS nº. 007/2019, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Melhoria Habitacional para o 
Controle da Doenças de Chagas - Projeto: Reconstrução de Unidades Habitacionais no  município 
de Boqueirão –PB. Recursos: Convênio Funasa/Prefeitura (CV 0319/2011). Que foi considerada 
deserta pela ausência de licitantes. Data de abertura: 10/02/2020 às 10h00min (Horário Local). Cópia 
do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura 
de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações 
pelo Telefone (83) 3391-2318. Boqueirão, 23/01/2020. Crystiane Gomes Bezerra-Presidente-CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2020
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 007/2020, do tipo “menor preço”, cujo objeto é contratação de empresa para 
realização de cursos de capacitação para os servidores de saúde. Data de abertura: 05/02/2020 
às 10h00min (horário local). Cópia do edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no setor de licitações da prefeitura de boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário 
de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 23 de Janeiro de 2020.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2020
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 008/2020, do tipo “menor preço”, cujo objeto é aquisição de gêneros alimentícios. 
Data de abertura: 05/02/2020 às 11h30min (horário local). Cópia do edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no setor de licitações da prefeitura de boqueirão, à Avenida 30 de 
Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 23 de Janeiro de 2020.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2020
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 008/2020, do tipo “menor preço”, cujo objeto é aquisição de hortifrutigranjeiros. 
Data de abertura: 06/02/2020 às 11h30min (horário local). Cópia do edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no setor de licitações da prefeitura de boqueirão, à Avenida 30 de 
Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 23 de Janeiro de 2020.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 09:30 horas do dia 05 de Fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Prestação 
de serviços de transporte dos estudantes. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 
11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@
pmdonaines.pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br

Dona Ines - PB, 21 de Janeiro de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.013/2020/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 2.05.013/2020/
CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com a pessoa 
jurídica:para LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA 
ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL– até 31 de dezembro de 2020,em 
razão da empresa PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA, com CNPJ: 07.553.129/0001-76, 
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$ 16.992,00 (dezesseis mil, novecentos e noventa e dois reais), 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 janeiro  de 2020.
EVA GOUVEIA

Secretária de Assistência social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.018/2020/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.018/2020/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. OBJETO CONTRATUAL: 
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER 
AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020. 
FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.013/2020/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 MARCOS 
HELDER NUNES VIEIRA, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU PROCURADOR COSME 
QUEIROGA CAMBOIM. VALOR GLOBAL: R$ 16.992,00 (DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E 
NOVENTA E DOIS REAIS). DATA DE ASSINATURA: 21/01/2020.

EVA GOUVEIA
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.014/2020/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 
2.05.014/2020/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa jurídica:PARA ALOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE 
PÚBLICA PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE– até 31 
de dezembro de 2020,em razão da empresa PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA , com 
CNPJ: 07.553.129/0001-76, 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$ 12.360,00(doze mil, trezentos e 
sessenta reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programá-
tica: 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  de2020.
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 2.05.019/2020/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.019/2020/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMCA/SEMAS/PMCG E PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA . OBJETO CONTRATUAL: 
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AO 
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020. 
FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.014/2020/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, II 
LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1018.2131 ELEMENTO DE 
DESPESA: 3390.40. FONTE DE RECURSOS: 1001, SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E MARCOS 
HELDER NUNES VIEIRA, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU PROCURADOR COSME 
QUEIROGA CAMBOIM. VALOR GLOBAL: R$ 12.360,00 (DOZE MIL, TREZENTOS E SESSENTA 
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 2.05.015/2020/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 
2.05.015/2020/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com 
a pessoa jurídica:,para Implantação E Suporte De Sistemas Informatizados De Folha de Pagamento 
Para Utilização Na Secretaria Municipal De Assistência Social– até 31 de dezembro de 2020,em 
razão da empresa PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA , com CNPJ: 07.553.129/0001-76, 
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$ 9.600,00(nove mil e seiscentos reais), 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 janeiro  de 2020.
EVA GOUVEIA

Secretária de Assistência social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.020/2020/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.020/2020/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. OBJETO CONTRATUAL: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTE-
MAS INFORMATIZADOS DE  FOLHA DE PAGAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020. FUNDA-
MENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.015/2020/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 MARCOS 
HELDER NUNES VIEIRA, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU PROCURADOR COSME 
QUEIROGA CAMBOIM. VALOR GLOBAL: R$ 9.600,00 (NOVE MIL  E SEISCENTOS REAIS). DATA 
DE ASSINATURA: 22/01/2020.

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 2.05.017/2020/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 
2.05.017/2020/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa jurídica:para Implantação E Suporte De Sistemas Informatizados De Licitação Para 
Utilização Na Secretaria Municipal De Assistência Social– até 31 de dezembro de 2020,em razão da 
empresa WR ARQUIVO DIGITAL LTDA – ME , com CNPJ: 26.573.863/0001-41 , 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$ 10.080,00(dez mil e oitenta reais), 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, 23 de janeiro  de 2020.
EVA GOUVEIA

Secretária de Assistência social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.032/2020/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.032/2020/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E WR ARQUIVO DIGITAL LTDA - ME. OBJETO CONTRATUAL: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS 
INFORMATIZADOS DE  LICITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS-
SISTÊNCIA SOCIAL. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA 
DE LICITAÇÃO Nº 2.05.017/2020/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 WELLINGTON CARLOS CÂMARA GALDINO. 
VALOR GLOBAL: R$ 10.080,00 (DEZ MIL E OITENTA REAIS). DATA DE ASSINATURA: 23/01/2020.

EVA GOUVEIA
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.033/2020/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.033/2020/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA. OBJETO CONTRATUAL: LO-
CAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CAPITÃO ADEMAR DE MAIA PAIVA, 675 - ALTO BRANCO 
– DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA PARA ABRIGAR CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS. 
PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
2.05.018/2020/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, X DA  LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PRO-
GRAMÁTICA: 08.243.1017.2115. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 
1311. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA. VALOR GLOBAL: 
R$ 56.040,00 (CINQUENTA E SEIS MIL E QUARENTA REAIS). DATA DE ASSINATURA: 22/01/2020. 

EVA GOUVEIA
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.018/2020/CSL/SEMAS/PMCG

O 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 
2.05.018/2020/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA, com vistas a Locação de Imóvel 
situado a Rua Capitão Ademar de Maia Paiva, 675 - Alto Branco, destinado ao funcionamento da 
Casa para abrigar crianças de 0 a 6 anos – até 31 de dezembro de 2020, embasada no art. 24, 
inciso X, da lei nº 8.666/93, alterada, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, 
no valor total de R$  56.040,00 (Cinquenta e seis mil e quarenta reais), cujas despesas correrão á 
conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.243.1017.2115 (Ações das Casas da 
Esperança I, II e III ). Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 1311.

Campina Grande, 22 de janeiro  de 2020.
EVA GOUVEIA

Secretária Municipal de Assistência Social

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 001/2020

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Reconheço e Ratifico a Inexigibilidade de Licitação nº. 001/2020, que tem por objeto a PRES-

TAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, NA 
ELABORAÇÃO DE PETIÇÕES, ACOMPANHAMENTO DE DE PROCESSO DE INTERRESE 
DESTA EDILIDADE PERANTE A CORTE ESTADUAL DE CONTAS – TCE/PB, ELABORAÇÃO 
DE PARECERES EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROJETOS DE LEI E PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS, MANIFESTAÇÃO JURIDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE 
PESSOAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD), 
em favor de: FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede à RUA Aprígio Pereira Nepomuceno, 675, Liberdade, Campina Grande 
- PB, inscrita no CNPJ sob o nº 34.590.365/0001-35, no Valor Global R$: 36.000,00 (Trinta e seis 
mil reais), nos termos do art. 25, Inciso II, § 1º, c/c os arts. 6, inciso II e 13 da Lei n.º. 8.666/93 
e alterações posteriores, de acordo com o relatório apresentado pela Comissão Permanente de 
Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica da Câmara.

Campina Grande – PB, 23 de Janeiro de 2020.
IVONETE ALMEIDA DE ANDRADE LUDGÁRIO

Presidente da CMCG

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº. 00201/2020
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB/IVONETE ALMEIDA DE AN-

DRADE LUDGÉRIO. Contratado: FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à RUA Aprígio Pereira Nepomuceno, 675, Liberdade, 
Campina Grande - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 34.590.365/0001-35. Objeto: PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, NA ELABORAÇÃO 
DE PETIÇÕES, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE INTERRESE DESTA EDILIDADE 
PERANTE A CORTE ESTADUAL DE CONTAS – TCE/PB, ELABORAÇÃO DE PARECERES EM 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROJETOS DE LEI E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, 
MANIFESTAÇÃO JURIDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE PESSOAL E ACOMPANHA-
MENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD), no valor global de R$ 36.000,00 
(Trinta e seis mil reais). Vigência 31/12/2020. Data da Assinatura: 23/01/2020. Fundamentação: art. 
25, Inciso II, § 1º, c/c os arts. 6, inciso II e 13 da Lei n.º. 8.666/93 e alterações posteriores. Dotação 
Orçamentária: 01.010 - Câmara Municipal de Vereadores - 01 031 2001 2002 Manutenção das 
atividades administrativas da Câmara – 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
Contrato nº 00201/2020. 

Campina Grande – PB, 23 de Janeiro de 2020. 
Ivonete Almeida de Andrade Ludgério

Presidente da CMCG

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Reconheço e Ratifico a Inexigibilidade de Licitação nº. 00002/2020, que tem por objeto a 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 
E CONSULTORIA TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, 
CONSOANTE ÀS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS CONHECI-
MENTOS ESPECÍFICOS E GENÉRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO 
– CASP, EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PCASP, 
em favor de: CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA, pessoa jurídica de direito priva-
do, com sede à Rua Darcilio Wanderley, 343, jardim Califórnia, Patos - PB, inscrita no CNPJ sob 
o nº 10.571.183/0001-59, no Valor Global R$: 66.000,00 (Sessenta e seis mil reais), nos termos 
do art. 25, Inciso II, § 1º, c/c os arts. 6, inciso II e 13 da Lei n.º. 8.666/93 e alterações posteriores, 
de acordo com o relatório apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e Parecer da 
Assessoria Jurídica da Câmara.

Campina Grande – PB, 23 de Janeiro de 2020.
IVONETE ALMEIDA DE ANDRADE LUDGÁRIO

Presidente da CMCG

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº. 00002/2020
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB/IVONETE ALMEIDA DE 

ANDRADE LUDGÉRIO. Contratado: CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Rua Darcilio Wanderley, 343, jardim Califórnia, Patos - PB, 
inscrita no CNPJ sob o nº 10.571.183/0001-59. Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICOS ESPECIA-
LIZADOS EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, CONSOANTE ÀS APLICABILIDADES 
CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENÉRICOS 
EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO – CASP, EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE 
CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PCASP, no valor global de R$ 66.000,00 (Sessenta 
e seis mil reais). Vigência: 31/12/2020. Data da Assinatura: 23/01/2020. Fundamentação: art. 25, 
Inciso II, § 1º, c/c os arts. 6, inciso II e 13 da Lei n.º. 8.666/93 e alterações posteriores. Contrato nº 
00801/2020. Campina Grande – PB, 23 de Janeiro de 2020. Ivonete Almeida de Andrade Ludgério 
– Presidente da CMCG

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 2.05.0024/2019/SRP/CPL/SEMAS 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 2.05.0024/2019/

SRP/CPL/SEMAS OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS 
(CARNES,FRANGO,PEIXES,FRIOS E DERIVADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MINICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXER-
CÍCIO 2020. FUNDAMENTO LEGAL: BASE LEGAL: LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI 
10.520/2002 E DECRETO  7892/2013  FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 19.447.850/0001-60.ITEM(S): 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22.VALOR: R$ 
359.704,00. PARAIBA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI.CNPJ: 19.594.219/0001-94.
ITEM(S): 2 - 8 - 9 - 12 - 13 - 20.VALOR: R$ 97.000,00.VALOR GLOBAL: 456.704,00 R$ PRAZO: 
12(DOZE)MESES CONTADOS DA SUA ASSINATURA. CONTRATANTE: EVA ELIANA RAMOS 
GOUVEIA FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA; PARAIBA COMERCIO E 
SERVICOS EM GERAL EIRELI.DATA DA ASSINATURA:17/01/2020.

EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA
Secretaria Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00001/2020, para o dia 
07 de Fevereiro de 2020 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Manoel 
José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB. Informações: no horário das 08:00 as 11:00 horas e 
das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 3306-1057. E-mail: 
cplcoxixola@gmail.com. 

Coxixola - PB, 23 de Janeiro de 2020
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2019

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Municipal de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2019, que objetiva: Aquisição 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao 
atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/Programa Mais Educação/PNAE de 
acordo com as disposições contidas na Lei Federal nº 11.947/2009 e na Resolução CD/FNDE nº 
26, de 11 de junho de 2013, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
instrumento; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
ASSOCIACAO CONDE ORGANICO - R$ 215.417,06; ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES 
RURAIS DO ASS. FREI ANASTÁCIO - R$ 95.314,16; ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES 
RURAIS DO SITIO CAPIM ACU - R$ 76.453,47; ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS 
RICK CHARLES - R$ 143.901,17; COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO 
CONDE AGRICOND - R$ 248.128,13.

Conde - PB, 23 de Janeiro de 2020
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de fardamentos para aten-

der as demandas de trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde referente às 9 (nove) Unidades 
Básicas de Saúde e do Agentes de Combate à Endemias da Secretaria de Saúde de Conde-PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00056/2019. DOTAÇÃO: RESERVA ORÇAMENTA-
RIA IDENTIFICADOR 00043 no valor de R$ 64.615.83 (sessenta e quatro mil, seiscentos e quinze 
reais e oitenta e três) 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO 
BASUCA 0034 CIDADE UNIDA E SAULDÁVEL - SUS 2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA MUN DE SAÚDE 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 211 Receitas de Impostos 
e de Transferêrencia de Ipostos - Saúde. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00015/2020 - 23.01.20 
- AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 39.278,10; CT Nº 00016/2020 - 23.01.20 - DOUGLAS 
BERNARDO AZEVEDO EIRELI - R$ 18.350,80; CT Nº 00017/2020 - 23.01.20 - SPORTS MAGA-
ZINE LTDA - R$ 6.565,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 14:00 horas do dia 06 de 
Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição parcelada de Material de 
Construção diversos, destinado a esta Prefeitura e ao Fundo Municipal de Saúde deste Município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº. 004/2013. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 99342-2582. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cuité de Mamanguape - PB, 23 de Janeiro de 2020
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação do Cantor “MANO WALTER”, para se apresentar na tradicional Festa de 
Nossa Senhora da Luz no dia 01 de Fevereiro de 2020. LOCAL: Parque do Poeta Ronaldo Cunha 
Lima – Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00011/2020. Dotação 
consignada no orçamento vigente 2020 - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e NOVA PRODUÇÕES 
E EVENTOS LTDA – CT Nº 00044/2020 – 21.01.2020 - R$ 120.000,00 – Cento e Vinte Mil Reais.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – INEXIG. Nº IN00011/2020

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00011/2020, 
que objetiva: Contratação do Cantor “MANO WALTER”, para se apresentar na tradicional Festa de 
Nossa Senhora da Luz no dia 01 de Fevereiro de 2020, no Parque do Poeta Ronaldo Cunha Lima, 
Guarabira/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: NOVA PRO-
DUÇÕES E EVENTOS LTDA – CNPJ: 19.079.444/0001-92- R$ 120.000,00 – Cento e Vinte Mil Reais.

Guarabira - PB, 20 de Janeiro de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2019
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2019, que objetiva: Aquisição parcelada 
de combustíveis (Gasolina comum e óleo diesel s/10) para atender os veículos da frota oficial do 
município durante o exercício 2020. Homologo o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: RK COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - R$ 871.900,00.

Imaculada - PB, 14 de janeiro de 2020.
ALDO LUSTOSA DA SILVA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMACULADA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2019
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2019, que objetiva: aquisição parcelada 
de combustíveis (gasolina comum e óleo diese s/10) para atender os veículos da frota oficial da 
secretaria municipal de saúde durante o exercício 2020. Homologo o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: RK COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - R$ 1.196.300,00.

Imaculada - PB, 14 de janeiro de 2020.
FRANCO ALDO BEZERRA DE SOUSA

Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição parcelada de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S/10) para atender 
os veículos da frota oficial do município durante o exercício 2020. Fundamento legal: Pregão Pre-
sencial nº 00022/2019. Dotação: Previsto no orçamente vigente. Vigência: até o final do exercício 
financeiro de 2020. Partes contratantes: Prefeitura Municipal de Imaculada e: CT Nº 00001/2020 
- 14.01.20 - RK COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - R$ 871.900,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMACULADA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição parcelada de combustíveis (gasolina comum e óleo diese S/10) para atender 
os veículos da frota oficial da Secretaria municipal de Saúde durante o exercício 2020. Fundamento 
legal: Pregão Presencial nº 00023/2019. Dotação: Previsto no orçamento vigente. Vigência: até o 
final do exercício financeiro de 2020. Partes Contratantes: Fundo Municipal de Saúde de Imaculada 
e: CT Nº 00002/2020 - 14.01.20 - RK COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - R$ 1.196.300,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antônio Caetano, 92 - Centro - Imaculada - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de assessoria e 
consultoria em contabilidade pública para a prestação de serviços no âmbito do poder executivo 
municipal de Imaculada. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Edital: www.imaculada.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Imaculada - PB, 23 de janeiro de 2020.
GLEITON CARMO SILVESTRE

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
CONVITE À APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Brasil
NOME DO PROJETO: Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do 

Município de João Pessoa – “João Pessoa Sustentável”
NOME DO PROCESSO DE SELEÇÃO: Serviços de consultoria para o desenvolvimento dos 

serviços necessários à elaboração dos Projetos Básicos e Executivos de Requalificação Urbana e 
Ambiental das Comunidades do Complexo Beira Rio, incluindo todos os projetos de infraestrutura 
urbana e Implantação de Parque Linear, no município de João Pessoa, Estado da Paraíba, Repú-
blica Federativa do Brasil.

EMPRÉSTIMO Nº 4444/OC-BR (BR-L 1421)
REFERÊNCIA Nº SBQC Nº 01/2020.
O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA solicitou um financiamento ao BANCO INTERAMERICANO DE 

DESENVOLVIMENTO - BID, para o PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO 
E SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, e pretende utilizar parte dos recursos para 
a seleção e contratação de serviços de consultoria. 

Os serviços de consultoria incluem: o desenvolvimento de Plano de Trabalho, Estudos Prelimina-
res, Projetos Básicos e Projetos Executivos de Requalificação Urbana e Ambiental das Comunidades 
do Complexo Beira Rio, incluindo todos os projetos de infraestrutura urbana e Implantação de Parque 
Linear. Os estudos e projetos a serem desenvolvidos devem englobar: (i) Projeto Urbanístico Execu-
tivo - destinado a orientar todas as intervenções da Prefeitura Municipal na área, no que se refere ao 
desenvolvimento urbano, físico territorial, social, comunitário e de gestão de serviços públicos da área 
de intervenção, bem como de sua área de influência direta e indireta, e (ii) Projetos de Infraestrutura 
Urbana: que deverão ser elaborados com a finalidade de dotar a Prefeitura Municipal dos projetos 
básicos e executivos, capazes de serem licitados, visando à execução das obras correspondentes, 
englobando: esgotamento sanitário, drenagem, macrodrenagem, micro drenagem, pavimentação 
e iluminação pública.Todos os projetos deverão ser elaborados levando em consideração todas as 
legislações urbanísticas vigentes, a sustentabilidade ambiental e seus condicionantes, contemplando 
os seguintes conceitos: (i) Sustentabilidade e poupança de recursos; (ii) Gênero; (iii) Relação com o 
entorno; e (iv) Design Para a execução dos serviços descritos fica estabelecida a duração estimada 
de 12 (doze) meses. A empresa consultora contratada deverá fornecer todos os subsídios técnicos 
para a elaboração do TDR (Termo de Referência) de obras de urbanização das 8 (oito)comunidades 
do Complexo Beira Rio com toda infraestrutura e implantação do Parque Linear.

Os links abaixo apresentam um curto vídeo retratando as principais características deste trabalho:
• Vídeo em português: https://drive.google.com/open?id=1B5Coqn6aJSXaA_A3q8GvOMDbe-

OTPh8KL;
• Vídeo com legendas em inglês: https://drive.google.com/open?id=1wsr7VcJcr21vEDSJfk4e

b9sghxlKbY3W;
• Vídeo com legendas em espanhol: https://drive.google.com/open?id=1BNM2sVoBC1N7Ro_

QS6uNuQUCumfWu7Ul
 A Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável (UEP) convida empresas de con-

sultoria elegíveis para apresentar sua manifestação de interesse em prestar os serviços citados. As 
empresas interessadas deverão fornecer informações que indiquem que são qualificadas e possuem 
experiência para executar os serviços, (mediante a apresentação do portfólio por meio de folhetos, 
brochuras, devendo constar a descrição de serviços similares realizados, experiência em condições 
semelhantes, disponibilidade de profissionais da equipe técnica com conhecimentos necessários).

As empresas consultoras serão selecionadas de acordo com os procedimentos estabelecidos 
nas Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiadas pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento GN 2350-9, e está aberta a todas as empresas elegíveis, conforme definido 
nestas políticas.

As empresas poderão associar-se com outras empresas na forma de uma joint venture ou por 
meio de subcontrato para melhorar as suas qualificações. Para efeito da formação da lista curta, a 
nacionalidade de uma empresa é a do país em que está legalmente constituída ou incorporada e, no 
caso de joint venture, será considerada a nacionalidade da empresa designada como representante. 

A empresa consultora será selecionada de acordo com seleção baseada na qualidade e no 
custo definido nas Políticas.

Maiores informações podem ser obtidas no endereço abaixo durante o horário de expediente 
das 08 h às 13 h (horário de Brasília/DF, Brasil).

As Manifestações de Interesse deverão ser entregues na forma escrita (pessoalmente, por correio 
ou por correio eletrônico/e-mail) até as 23:59 h do dia 11/03/2020 (horário de Brasília/DF, Brasil).

UNIDADE DE PREPARAÇÃO DO PROGRAMA
Em atenção ao Coordenador Geral do Programa 
José Rivaldo Lopes
Avenida João Cirilo da Silva, S/N, Casa das Artes, Bairro Portal do Sol, CEP 58046-101, João 

Pessoa-PB BRASIL
E-mail: celuep@joaopessoa.pb.gov.br

JOSÉ RIVALDO LOPES
Coordenador Geral da Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável

Prefeitura Municipal de João Pessoa

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33025/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO 
POLIESPORTIVO DA EMEF ANTÔNIO SANTOS COELHO NETO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, 
comunica aos interessados que, após exame da documentação da referida Concorrência Pública, 
foi HABILITADA: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP e A3T CONSTRUÇÃO E 
INCORPORAÇÃO LTDA. INABILITADA: CONSTRUTORA TORREÃO VILLARIM LTDA: 
A licitante descumpriu os itens 7.6.2.1 “a” e “b” e 7.6.3.1 “a” e “b” do edital. Não comprovou a capa-
cidade técnica profissional e operacional. Ficam franqueadas vistas ao processo, abrindo o prazo 
recursal na forma da lei. 

João Pessoa, 23 de janeiro de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação – SEPLAN/PMJP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
CONVITE À APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Brasil
NOME DO PROJETO: Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do 

Município de João Pessoa – “João Pessoa Sustentável”
NOME DO PROCESSO DE SELEÇÃO: Serviços de consultoria para o desenvolvimento dos ser-

viços necessários à elaboração dos Projetos Executivos das unidades habitacionais, equipamentos 
de atividades econômicas e públicos e entorno a serem executados nos conjuntos habitacionais, 
considerando os critérios de sustentabilidade, para reassentamento das famílias residentes na área 
pertencente ao Complexo Beira Rio, no município de João Pessoa, Estado da Paraíba, República 
Federativa do Brasil.

EMPRÉSTIMO Nº 4444/OC-BR (BR-L 1421)
REFERÊNCIA Nº SBOF Nº 01/2020
O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA solicitou um financiamento ao BANCO INTERAMERICANO DE 

DESENVOLVIMENTO - BID, para o PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO 
E SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, e pretende utilizar parte dos recursos para 
a seleção e contratação de serviços de consultoria. 

Os serviços de consultoria incluem: o desenvolvimento de Plano de Trabalho, Estudos Prelimina-
res, Projetos Básicos e Projetos Executivos de Habitação Sustentável Para Conjuntos Habitacionais 
E Equipamentos Públicos Voltados Para Reassentamento De Famílias. Os estudos e projetos a 
serem desenvolvidos devem englobar todos os fatores assegurando, de maneira mais eficiente, 
melhorias urbanas cujos resultados sejam sustentáveis em longo prazo, de maneira que contemplem 
os seguintes conceitos:(i) Sustentabilidade e poupança de recursos; (ii) Eficiência energética; (iii) 
Flexibilidade e modulação; (iv); (v) Relação com o entorno; e (vi) Design. Para a execução dos 
serviços descritos fica estabelecida a duração estimada de 09 (nove) meses. A empresa consul-
tora contratada deverá fornecer todos os subsídios técnicos para a elaboração do TDR (Termo de 
Referência) de obras para construção dos conjuntos habitacionais Sustentáveise equipamentos 
públicos voltados para reassentamento de famílias.

Os links abaixo apresentam um curto vídeo retratando as principais características deste trabalho:
• Vídeo em português: https://drive.google.com/open?id=1iXd5h-uD1BToiS7SisR4TIIoA1u_9DJa;
• Vídeo com legendas em inglês: https://drive.google.com/open?id=112AWLR1sJvKsiY1SZ7q

Kl3y042ICl_iM;
• Vídeo com legendas em espanhol: https://drive.google.com/open?id=1gFxguGUg2dUlSCcG

2cfNGxMuc8yDyxcS.
A Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável (UEP) convida empresas de con-

sultoria elegíveis para apresentar sua manifestação de interesse em prestar os serviços citados. As 
empresas interessadas deverão fornecer informações que indiquem que são qualificadas e possuem 
experiência para executar os serviços, (mediante a apresentação do portfólio por meio de folhetos, 
brochuras, devendo constar a descrição de serviços similares realizados, experiência em condições 
semelhantes, disponibilidade de profissionais da equipe técnica com conhecimentos necessários).

As empresas consultoras serão selecionadas de acordo com os procedimentos estabelecidos 
nas Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiadas pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento GN 2350-9, e está aberta a todas as empresas elegíveis, conforme definido 
nestas políticas.

As empresas poderão associar-se com outras empresas na forma de uma joint venture ou por 
meio de subcontrato para melhorar as suas qualificações. Para efeito da formação da lista curta, a 
nacionalidade de uma empresa é a do país em que está legalmente constituída ou incorporada e, no 
caso de joint venture, será considerada a nacionalidade da empresa designada como representante. 

A empresa consultora será selecionada de acordo com seleção baseada no orçamento fixo 
definido nas Políticas.

Maiores informações podem ser obtidas no endereço abaixo durante o horário de expediente 
das 08 h às 13 h (horário de Brasília/DF, Brasil).

As Manifestações de Interesse deverão ser entregues na forma escrita (pessoalmente, por correio 
ou por correio eletrônico/e-mail) até as 23:59 h do dia 11/03/2020 (horário de Brasília/DF, Brasil)

UNIDADE DE PREPARAÇÃO DO PROGRAMA
Em atenção ao Coordenador Geral do Programa 
José Rivaldo Lopes
Avenida João Cirilo da Silva, S/N, Casa das Artes, Bairro Portal do Sol, CEP 58046-101, João 

Pessoa-PB BRASIL
E-mail: celuep@joaopessoa.pb.gov.br

JOSÉ RIVALDO LOPES
Coordenador Geral da Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável

Prefeitura Municipal de João Pessoa

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 33007/2020

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação, torna público 
para conhecimento dos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Concorrência Nº 
33007/2020, em regime de execução de empreitada por PREÇO UNITÁRIO, com tipo de licitação 
MENOR PREÇO GLOBAL, no dia 27/02/2020, às 09:00 horas, tendo como objeto contratação de ser-
viços especializados para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS 
E AMBIENTES DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA E ARTES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. 
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados, no Portal da Transparência 
e de forma suplementar na sala de reunião da Comissão Especial de Licitação, localizada na Rua 
Diógenes Chianca, 1.777, Prédio Anexo 4º andar, Água Fria, João Pessoa - PB, no horário das 08:00 
às 12:00h e das 13:00 as 17:00h, onde poderá ser adquirido mediante a apresentação de um CD/
DVD ou pendrive. Qualquer informação será prestada no local e horário acima citado.

João Pessoa, 22 de janeiro de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de hortifrutigranjeiros. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 

00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Juazeirinho: 02.060 - SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO - 02.060.12.361.0002.2032 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 
02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 02.080.10.301.0002.2058 
- ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - 02.080.10.302.0002.2076 - ATIVIDADES DE ASSIS-
TÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - 02.090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - 02.090.08.244.0002.2096 - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - 
02.090.08.243.0002.2098 - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - 
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Juazeirinho e: CT Nº 00005/2020 - 20.01.20 
- ADILMA LÚCIA DE LIMA - R$ 35.270,00; CT Nº 00006/2020 - 20.01.20 - THIAGO FELIPE ALMEIDA 
DE OLIVEIRA (SANDRO VERDURAS E RAÇÕES) - R$ 83.826,25.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2020, que objetiva: Aquisição de 
hortifrutigranjeiros; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ADILMA 
LÚCIA DE LIMA - R$ 35.270,00; THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA (SANDRO VERDURAS 
E RAÇÕES) - R$ 83.826,25.

Juazeirinho - PB, 20 de Janeiro de 2020
BEVILACQUA MATIAS MARACAJÁ

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2020, que objetiva: Aquisição de 
hortifrutigranjeiros; ADJUDICO o seu objeto a: ADILMA LÚCIA DE LIMA - R$ 35.270,00; THIAGO 
FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA (SANDRO VERDURAS E RAÇÕES) - R$ 83.826,25.

Juazeirinho - PB, 20 de Janeiro de 2020
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de medicamentos do catálogo da ABC FARMA. FUNDAMENTO LEGAL: 

Pregão Presencial nº 10001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Juazeirinho: 
00000. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo 
Municipal de Saúde de Juazeirinho e: CT Nº 10002/2020 - 20.01.20 - A & D COMERCIO DE PRO-
DUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ME - R$ 220.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10001/2020, que objetiva: Aquisição de medicamentos 
do catálogo da ABC FARMA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
A & D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ME - R$ 220.000,00.

Juazeirinho - PB, 20 de Janeiro de 2020
NADJA GLENE GONÇALVES DA COSTA

Secretária de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 10001/2020, que objetiva: Aquisição de 
medicamentos do catálogo da ABC FARMA; ADJUDICO o seu objeto a: A & D COMERCIO DE 
PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ME - R$ 220.000,00.

Juazeirinho - PB, 20 de Janeiro de 2020
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

EXTRATO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo nº 001/2020
Pregão Presencial nº 06.001/2020
Ata de Registro de Preços nº 001/2020
Objeto: Registro de preços, para eventual aquisição de combustíveis e lubrificantes, destinados 

a atender as necessidades da Frota Municipal e do Fundo Municipal de Saúde, do município de 
Lagoa de Dentro – PB.

A Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro – PB, resolve registrar o objeto nos termos constantes 
na planilha abaixo, em favor da empresa GILDENE DA MOTTA PESSOA – EPP, inscrita no CNPJ 
sob o Nº.: 05.798.547/0001-06, no valor total de R$ 1.917,670 (um milhão, novecentos e dezessete 
mil, seiscentos e setenta reais). 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. MARCA V. UNIT. V. TOTAL
1 GASOLINA (COMUM) 90.000 L FEDERAL R$ 4,55 R$ 409.500,00

2 ÓLEO DIESEL S10 170.000 L FEDERAL R$ 3,83 R$ 651.100,00

3 ÓLEO DIESEL S500 170.000 L FEDERAL R$ 3,77 R$ 640.900,00

4 ETANOL 40.000 L FEDERAL R$ 3,55 R$ 142.000,00

5
ÓLEO DE MOTOR 
DIESEL 15W-40 BAL-
DE 20L

170 UNID LUBRAX R$ 296,00 R$ 50.320,00

6

ÓLEO DE MOTOR 
20W50 PARA 
VEICULOS MOVIDOS 
A GASOLINA/ETANOL

330 UNID LUBRAX R$ 20,00 R$ 6.600,00

7 ÓLEO DE FREIO1L 150 UNID BOSCH R$ 14,00 R$ 2.100,00

8 FILTRO DE ÓLEO 
GASOLINA/ETANOL 100 UNID TECFIL R$ 30,00 R$ 3.000,00

9 FILTRO DE ÓLEO 
DIESEL 100 UNID TECFIL R$ 30,00 R$ 3.000,00

10

AGENTE REDUTOR 
LÍQUIDO 
AUTOMOTIVO BALDE 
COM 20 LITROS

140 BAL-
DE ARLA 32 R$ 60,00 R$ 8.400,00

11 GRAXA BALDE 10KG 5 UNID LUBRAX R$ 150,00 R$ 750,00

TOTAL R$ 1.917.670,00

Da possibilidade de adesão de Órgãos não participantes: Será permitida a adesão à ata de 
registro de preço por todos os órgãos da Administração Pública que desejarem fazer uso da mesma, 
desde que autorizado pela Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro e aceito pelo fornecedor, até o 
dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preço.

Da validade de ata de registro de preço: A ata de registro de preço terá validade de 12 (doze) 
meses, a contar de sua publicação no Diário Oficial.

Lagoa de Dentro – PB, 23 de janeiro de 2020
Fabiano Pedro da Silva
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2020 

PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 06.001/2020
OBJETO: Registro de preços, para eventual aquisição de combustíveis e lubrificantes, destinados 

a atender as necessidades da Frota Municipal e do Fundo Municipal de Saúde, do município de 
Lagoa de Dentro – PB

Com base nas informações constantes no Processo Administrativo nº. 001/2020, Pregão 
Presencial - SRP nº. 06.001/2020 e Parecer Jurídico nº 007/2020 – ASSEJUR e em cumprimento 
aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, fica decidida a 
HOMOLOGAÇÃO, em favor da empresa GILDENE DA MOTTA PESSOA – EPP, inscrita no CNPJ 
sob o Nº.: 05.798.547/0001-06, os Itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, perfazendo um valor total 
de R$ 1.917.670,00 (um milhão, novecentos e dezessete mil, seiscentos e setenta reais), para a 
contratação em referência, fundamentada pela Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes.

Publique-se.
       Lagoa de Dentro - PB, 23 de Janeiro de 2020.

Fabiano Pedro da Silva
Prefeito Constitucional

Com base nas informações constantes no Processo Administrativo nº. 001/2020, Pregão 
Presencial - SRP nº. 06.001/2020 e Parecer Jurídico nº 007/2020 – ASSEJUR e em cumprimento 
aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, fica decidida a 
ADJUDICAÇÃO, em favor da empresa GILDENE DA MOTTA PESSOA – EPP, inscrita no CNPJ 
sob o Nº.: 05.798.547/0001-06, os Itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, perfazendo um valor total 
de R$ 1.917.670,00 (um milhão, novecentos e dezessete mil, seiscentos e setenta reais), para a 
contratação em referência, fundamentada pela Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes.

 Publique-se.
       Lagoa de Dentro - PB, 23 de Janeiro de 2020

Fábio Carlos Gonçalves de Brito
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 06 de fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
material de construção diversos, destinado as secretarias deste Município e ao Fundo Municipal de 
Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 0013/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 36251111. E-mail: licitacaogovma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 23 de Janeiro de 2020
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para o 

fornecimento de combustível (gasolina comum, álcool e óleo diesel S 10), para abastecimento direto 
dos veículos oficiais e locados, da Prefeitura municipal de Monte Horebe - PB, em postos ou rede 
de postos de combustíveis da contratada, credenciados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis - ANP, de acordo com o estabelecido neste edital e seus módulos. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2019. DOTAÇÃO: 02.00 GABINETE DO PREFEITO 
04.122.3006.2003 MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO 03.00 SECRETARIA 
DE ADMINISTRACÃO 04.122.3006.2006 MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINIS-
TRACÃO 04.00 ADVOCACIA GERAL 04.122.3006.2008 MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA 
ADVOCACIA GERAL 05.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 04.121.3006.2009 MANUTENCÃO 
DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO 08.244.3010.2015 MANUTENÇAO DAS 
ATIVIDADES DA CASA DA MULHER 07.00 SECRETARIA DE SAÚDE 10.301.3011.2023 MANU-
TENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE 08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
12.361.3007.2032 MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL 210201 FUNDEB 40% - 
Demais Gastos 12.361.3007.2033 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO 
12.361.3007.2036 MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL 
12.366.3002.2038 MANUT. DAS ATIVID. DO BRASIL ALFABETIZADO 09.00 SECRETARIA DE 
OBRAS,URB.E TRAN 04.122.3006.2040 MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E 
TRANSPORTE 10.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA 04.122.3006.2043 MANUT.DAS ATIV. DA 
SECRETARIADE AGRICULTURA 12.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.3010.2012 
MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.3010.2046 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA 08.244.3010.2017 MANUTENCÃO DAS 
ATIVIDADES DO PRO-JOVEM 08.244.3010.2018 MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO T ELE-
CENTRO 13.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.3011.2022 MANUTENCÃO DA FARMACIA 
BASICADO MUNICIPIO 10.301.3011.2024 MANUTENCÃO DO FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE 
10.301.3011.2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF 10.301.3011.2048 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO CEO 10.302.3011.2027 MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO 
MUNICIPIO 14.00 SECRETARIA DE CULTURA 13.122.3006.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVI-
DADES DA SECRETARIA DE CULTURA 15.00 SECRETARIA DE ESPORTES 27.122.3006.2045 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES 3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Monte Horebe e: CT Nº 00005/2020 - 22.01.20 - MONTE HOREBE COM-
BUSTIVEIS LTDA - EPP - R$ 705.650,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Pedro Gondim, 220 - Centro - Monte Horebe - PB, às 11:00 horas do dia 07 de Fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
PRÉ-MOLDADOS (TUBOS EM CONCRETO SIMPLES), PARA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO 
PERMANENTE DE INSTALAÇÕES DE ESGOTOS E DRENAGEM URBANA, DO MUNICÍPIO DE 
MONTE HOREBE - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 004/2010. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3492-1032. E-mail: montehorebecpl@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

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

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E MAGAZINE DES-

TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, CONFOR-
ME SOLICITAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2019. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Monte Horebe: 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO 
04.122.3006.2006 MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO 05.00 SECRE-
TARIA DE PLANEJAMENTO 04.121.3006.2009 MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA 
DE PLANEJAMENTO 08.244.3010.2015 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CASA DA MULHER 
07.00 SECRETARIA DE SAÚDE 10.301.3011.2023 MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRE-
TARIA DE SAÚDE 08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.3007.2032 MANUT. DAS ATIVID.
DO ENSINO FU NDAMENTAL 09.00 SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN 04.122.3006.2040 
MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE 10.00 SECRETARIA 
DE AGRICULTURA 04.122.3006.2043 MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA 
12.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.3010.2012 MANUTENÇAO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Monte Horebe e: 
CT Nº 00006/2020 - 23.01.20 - LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA - R$ 85.375,02; 
CT Nº 00007/2020 - 23.01.20 - ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS - ME - R$ 83.592,65; CT 
Nº 00008/2020 - 23.01.20 - MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 - R$ 6.770,65.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPU-

LAÇÃO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB ATINGIDA PELA ESTIAGEM, 
CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 39.531, DE 30/09/2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 007/2019 
DE 01/10/2019, COM FORNECIMENTO PROVISÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa nº DP00010/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto con-
tratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Monte Horebe e: CT Nº 00091/2019 
- Francisco José de Sousa - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 2 meses. ASSINATURA: 23.01.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 09:30 horas do dia 06 de Fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada na manutenção preventiva e corretiva, assim como a reposição de peças dos veículos 
de grande e pequeno porte que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Marizópolis. 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 058/04; 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: (083) 35441050. 
E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Marizopolis - PB, 23 de Janeiro de 2020
FRANCISCO MURILO ALVINO DE ALMEIDA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 10:30 horas do dia 06 de Feve-
reiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Fornecimento parcelado 
e diário de medicamentos constantes na tabela ABC Farma, destinado ao Fundo Municipal de 
Saúde de Marizópolis. 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 058/04; 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: (083) 35441050. E-mail: licitacaomz@gmail.com. 

Marizopolis - PB, 23 de Janeiro de 2020
FRANCISCO MURILO ALVINO DE ALMEIDA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 11:00 horas do dia 06 de Feve-
reiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
Laboratório de Análises Clínicas para realização de diversos exames para atender as necessidades 
do Secretaria de Saúde de Marizópolis-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Municipal nº 058/04; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 35441050. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://
www.marizopolis.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Marizopolis - PB, 23 de Janeiro de 2020
FRANCISCO MURILO ALVINO DE ALMEIDA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 08:00 horas do dia 13 de Fe-
vereiro de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação 
de empresa para realização dos serviços de construção da praça do canteiro do mercado central, 
no Município de Marizópolis/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35441050. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: 
http://www.marizopolis.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Marizopolis - PB, 23 de Janeiro de 2020
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº: 001/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123/2006 
e demais normas inerentes a espécie, que fará realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS na forma de Execução Indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, do tipo 
menor preço Global, objetivando a contratação de empresa para executar Obra civil de reforma 
da Escola Agnaldo de Oliveira Pontes no municipio de Mari, em sessão pública para abertura dos 
envelopes de habilitação e proposta que realizar-se-á as 09:00hs do dia 11/02/2020, na sala da CPL. 
Maiores informações e aquisição do edital através do link: http://www.mari.pb.gov.br/licitacoes/ ou 
na CPL no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de expediente 
normal de 08h00min as 12h00min.

MARI, 22 de janeiro de 2020. 
JOSANIO JOSE DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Inexigibilidade nº 00033/2019. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 78 da Lei nº 8.666/93 e cláusula Décima do Contrato nº 00033/2019.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó 
CONTRATADA: JOURDANA DAVILLA COSTA BENÍCIO DINIZ EIRELI - ME - CNPJ nº 

28.896.275/0001-74
OBJETO: Rescisão contratual de forma amigável do Contrato nº 00033/2019. 

Piancó-PB, 23 de Janeiro de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº. 00002/2020
A Prefeitura de Piancó torna público, por intermédio da comissão de licitação, a Chamada Pública 

n. 00002/2020 a partir das 08:00 horas do dia 23 de janeiro de 2020, com o objeto credenciamento de 
pessoas Jurídicas para posterior contratação, mediante documentação, para prestação de serviços 
especializados de Médico para Programa de Saúde da Família (PSF) atendendo as necessidades 
do Município de Piancó-PB . O edital está disponível em: www.pianco.pb.gov.br.

Piancó-PB, 23 de Janeiro de 2020.
Bruna Marília Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL 

Prefeitura Municipal de Piancó
Aviso de suspensão

Pregão 0013/2020
O pregoeiro oficial da prefeitura municipal de Piancó, torna público aos interessados que 

Considerando afalta de veiculação do aviso de edital no Diário Oficial da União, comunica a SUS-
PENSÃO sine die da entrega dos envelopes e realização da sessão pública do Pregão Presencial 
nº0013/2020, que tem por objeto:  Registro de preços para Aquisição de um veículo tipo Van para 
o município de Piancó-PB, atendendo o Termo de Compromisso nº 2511301712281959176.Em 
breve será comunica nova data de abertura dos envelopes.

Piancó-PB, 23 de janeiro de 2020 
Andre Alexandre do Nascimento

Pregoeiro

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO

Inexigibilidaden° 00012/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.
CONTRATADA:JEFFERSON BISMARCK ALVES SILVA - ME, CNPJ sob o nº 26.001.035/0001-39.
OBJETIVO: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.

VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00(seismil reais).
Piancó-PB, 23 de janeiro de 2020.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2019
A Prefeitura Municipal de Puxinanã, através de sua CPL, torna público aos licitantes interessados, 

o resultado da fase de julgamento dos Documentos de Habilitação da Tomada de Preços nº. 004/2019, 
que tem por objeto a construção de polo de academia da saúde no distrito de jenipapo do município 
de Puxinanã - PB – modalidade intermediária conforme proposta nº. 10521.8920001/19-003, como 
segue: EMPRESAS INABILITADAS:NÃO HOUVE,EMPRESAS HABILITADAS:ESTRUTURAL SER-
VIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI; T4 ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME; 
CONCRENOR CONSTRUÇÕES DO NORDESTE EIRELI. Caso não haja interposição de recurso, 
fica marcada a sessão de abertura das propostas de preços para o dia 03 de fevereiro de 2020 as 
10h00 min (horário local) ou na mesma hora do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não 
haver expediente na referida data, na sala da Comissão Permanente de Licitação, Av. Vinte e Oito 
de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB, no horário de expediente, 23 de janeiro de 2020. Brenda 
Yasmin Carvalho de Melo – Presidente da CPL.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 10:00 horas do dia 11 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Ampliação do cemitério 
municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 34783001. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 23 de Janeiro de 2020
ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material elétrico 
para diversas secretarias. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Fe-
deral nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 004/2017. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34783001. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 23 de Janeiro de 2020
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 11:00 horas do dia 05 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de equipamentos e 
materiais de informática. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 004/2017. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34783001. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 23 de Janeiro de 2020
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 13:00 horas do dia 05 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
realização de exames laboratoriais e de imagem (Raios-X, tomografia e ultrassonografia), inclusive 
consultas com especialistas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 004/2017. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34783001. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 23 de Janeiro de 2020
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 13:30 horas do dia 06 de Fevereiro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gêneros alimen-
tícios destinados a merenda escolar. 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. E-mail: licitacao-
solanea2017@yahoo.com. Edital: www.solanea.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Solânea - PB, 22 de Janeiro de 2020
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 15:30 horas do dia 06 de Fevereiro de 2020, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 02 veículos novos, 
caminhão compactador, para coleta de lixo no Município de Solânea-PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 007/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Tele-
fone: (083) 3363-1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. Edital: www.solanea.pb.gov.br 
ou www.tce.pb.gov.br. 

Solânea - PB, 22 de Janeiro de 2020
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dom Adauto, 11 - Centro - Serra Redonda - PB, às 12:00 horas do dia 05 de Fevereiro de 2020, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, com objetivo para: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A FROTA DE CAMINHÕES 
E ÔNIBUS DESTE MUNICÍPIO.Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02e Decreto Municipal nº. 004/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33994081. E-mail: cpl@serraredonda.
pb.gov.br. Edital: www.serraredonda.pb.gov.brou www.tce.pb.gov.br

Serra Redonda. - PB, 23 de Fevereirode 2020
ADRIANO DE MACENA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 10 de Fevereiro de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de reforma da 
Biblioteca Municipal Augustos dos Anjos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 8146-1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. 
Edital: www.sape.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 23 de Janeiro de 2020
OZINEIDE FERREIRA DE SOUZA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigenteNos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado 
parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2020, que objetiva: Contra-
tação de empresa para fornecimento de forma parcelada de Materiais de Construção para atender 
as necessidades da Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e suas secretarias; 
HOMOLOGO e ADJUDICO o correspondente procedimento licitatório em favor de: OLGA SILVERIA 
DA COSTA SILVA FARIAS ME - R$ 544.879,37.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 23 de Janeiro de 2020
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de Mate-

riais de Construção para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Sebas-
tião de Lagoa de Roça e suas secretarias. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa 
de Roça: 02050.12.361.1006.2071 - 02050.12.361.2002.2015 - 02070.15.122.1007.2034 
- 02030.04.122.1003.2005 - 02050.12.361.2002.2016 - 02070.26.782.2009.2035 
- 02080.20.122.1008.2038 - 02090.08.122.1009.2042 - 02110.10.302.2019.2066 
- 02120.08.243.2017.2043 - 02120.08.244.2016.2045 - 02090.08.122.1009.2042 - 
02110.10.301.2007.2024 - 02110.10.302.2019.2067 - 02130.13.392.2006.2065 -. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São 
Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00009/2020 - 23.01.20 - OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA 
FARIAS ME - R$ 544.879,37.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Santa Cecília, 140 - Centro - Santa Cecília - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de com-
bustíveis destinados aos veículos que compõem frota da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de 
Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social e Aqueles eventualmente locados com despesas 
de combustíveis por conta da Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 185. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@santacecilia.gov.pb.br. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Cecília - PB, 23 de Janeiro de 2020
ROSIANE LIVRAMENTO DA SILVA TRINDADE

Pregoeira Oficial

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 377/2019

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade Pregão 
Presencial na sede deste Órgão, situada à Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos - Ja-
guaribe, telefone (083) 3208-9839, no dia 06/02/2020, às 13:30 horas para:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO O FUNCIONAMENTO DOS MA-
TADOUROS REGIONAIS DE ANIMAIS (BOVINOS, SUÍNOS, CAPRINOS E OVINOS), destinado à 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA - SEDAP, 
conforme Anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

CADASTRO CGE Nº 20-00048-4                                               
    João Pessoa, 23 de janeiro de 2020.

 Vivianne Pereira Almeida Diniz
Diretora Executiva da Central de Compras                  

AVISO DE RECONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 092/2019

REGISTRO Nº 19-01596-7
OBJETO: ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA A CLIMATIZAÇÃO DO PALÁ-

CIO DA REDENÇÃO EM JOÃO PESSOA - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 11 de fevereiro 
de 2020 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 23 de janeiro de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

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

HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E O SEU PREGOEIRO

CNPJ 09.112.236/0001-94
CHAMAMENTO PÚBLICO n°001/2020

O Hospital Napoleão Laureano, através de seu Pregoeiro e da sua Comissão Permanente de 
Licitação, convida a quem possa interessar, por CHAMAMENTO PÚBLICO, para realizar creden-
ciamento de pessoa jurídica a se realizará no período de 30/01/2020 ao dia 10/02/2020, no horário 
das 09:00 as 17:00  , na sala do Centro de Estudos, localizado à Av. Cap. José Pessoa, n°1140, 
bairro Jaguaribe, João Pessoa PB, tel.(83)3015.6303, para recebimento do credenciamento do 
CHAMAMENTO PÚBLICO n°001/2020,  objetivando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DO TIPO TOMOGRAFIA, para o hospital 
acima citado, de acordo com as especificações contidas no respectivo edital e seus anexos.

João Pessoa, 23/01/2020.
Tadeu Bandeira Arnaud

Pregoreiro
Presidente da Comissão Permanente de  Licitação

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.

ASPOL / ASPOCEP / SINDPERITOS
- EDITAL DE CONVOCAÇÃO -  

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA
A ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS DE CARREIRA DA PARAÍBA - ASPOLPB (CNPJ 

08.451.523/0001-66), A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIENTÍFICA DA PA-
RAÍBA – ASPOCEP (CNPJ 20.254.961/0001-30), E O SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS 
DA PARAÍBA – SINDPERITOS (CNPJ 20.254.961/0001-30), respectivamente com sede na rua 
Joaquim Borba Filho, n. 12, sala 201, bairro Jardim São Paulo, na rua Parque Sólon de Lucena, 
312, Centro e na rua Josery Serrano de Assis, n. 405, Cristo Redentor, todos na capital, através de 

seusatuais PRESIDENTESabaixo assinados, CONVOCA DE FORMA URGENTE, por meio desse 
Edital, todos os associados/filiados em pleno gozo de seus direitos, a participar da ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIACONJUNTA das categorias, a realizar-se na quarta-feira, dia Vinte e 
nove de janeiro de dois mil e vinte(29/01/2020), com uma primeira convocação às 15h00min e uma 
segunda convocação às 15h30min, com qualquer número de presentes. A Assembleia ocorrerá no 
auditório principal do Centro Universitário de João Pessoa-UNIPÊ. Pauta (ordem do dia): I – discutir 
o andamento das negociações relativas ao subsídio; II – apresentar dados sobre a Reforma da 
Previdência (participação do DIEESE) e informar sobre integração ao Fórum de Servidores Públicos 
do estado da Paraíba;III– deliberar por paralisação das atividades, em razão da defasagem salarial, 
não pagamento do subsídio conforme previsão na Constituição Federal, necessidade de substituição 
das armas da Taurus, alvo de ação civil pública do Ministério Público estadual, além da falta de 
munição para treinamento e uso diário já que estão vencidas, não publicação das gratificações para 
policiais de unidades especializadas, além da defasagem do valor, falta de efetivo que atenda às 
necessidades da categoria, IV – deliberar por ajuizamento de ações de cobrança de gratificações 
não pagas, acumulações, valores indevidos cobrados relativos à desconto previdenciário e discutir 
outros assuntos de interesse da categoria e demandas dos associados.

João Pessoa, 22 de janeiro de 2020.
SUANA GUARANI DE MELO

Presidente da Associação dos Policiais Civis de Carreira da Paraíba – ASPOLPB
JOELSON DOS SANTOS SILVA

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIENTÍFICA DA PARAÍBA – ASPOCEP
GUILHERME NOGUEIRA BATISTA

Presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais da Paraíba – SINDPERITOS

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
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