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Paraíba cria 6.154 novos
postos de trabalho em 2019 

A resistência dos quilombolas

Ao longo dos 12 meses do ano passado, foram 133.705 admissões e 127.551 desligamentos, segundo dados do Caged. Página 17

Metropolitano faz primeira 
captação de órgãos do ano
Família resolve doar órgãos de paciente de Sousa 
e captação de fígado e de rins vai beneficiar três 
pacientes que estavam na fila de espera. Página 7

Paraíba
Foto: Secom-PB

Políticas

Professor paraibano é o 
novo presidente da Capes
Benedito Guimarães Aguiar Neto é formado 
em engenharia elétrica pela UFPB e vai ser 
o 22o nome a comandar o órgão. Página 14

Foto: Divulgação

Passagem de ônibus de JP 
fica mais cara amanhã

População vai passar a pagar R$ 4 se utilizar o 
cartão do Passe Legal e R$ 4,15 se usar dinheiro. 
Novos valores foram aprovados ontem. Página 19

Foto: Arquivo

Diversidade

Foto: Roberto Guedes

Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Jogos decisivos que vão definir o título da etapa de João Pessoa acontecem hoje e amanhã. Página 21

População de comunidade quilombola do município sertanejo de Manaíra resiste às pressões de autoridades locais e precisa de proteção do 
Ministério Público Federal na Paraíba. Território tradicional é reconhecido, mas clima de medo e de ameaças é uma realidade na região.  Página 5



Se for contabilizado com rigor 
o número correto de pessoas que 
procuram e recebem atendimento 
médico nas clínicas e hospitais, e 
adicionado a esse grupo de privile-
giados, embora em graus variados, 
o imenso contingente de pessoas 
que não recebem assistência na 
área de saúde, certamente irá se 
constatar que a sociedade contem-
porânea é uma comunidade doente. 
Fácil verificar isso. Basta ir às ca-
sas de saúde, seja pública, seja par-
ticular, e observar o movimento.

Estudiosos da sociedade do 
presente avaliam que, apesar das 
conquistas tecnológicas, e a con-
sequente melhoria das condições 
de vida da população, em termos 
gerais, a alta e crescente concen-
tração de pessoas nos ambientes 
urbanos acabou gerando estilos de 
vida que ocasionam mais estresse 
que relaxamento. Há velocidade 
em tudo e isso afeta tanto o corpo 
como a mente. Na maior parte dos 
lares, a televisão é uma extensão da 
mesa em que se consome a comida.

O consumo de alimentos indus-
trializados, inclusive de maneira 
apressada, é uma das fontes de en-
fermidades. Diante da quantidade 
colossal de produtos comestíveis 
vinda das fábricas, a produção e 
consumo de alimentos orgânicos 
ainda são irrisórios, embora a ten-
dência seja de crescimento. Como a 
demanda é maior que a produção, 
os orgânicos custam caro para a 
maioria da população, daí a impor-
tância de se investir corretamente 
na agricultura familiar.

As cidades são fontes também 
de vários tipos de poluentes, como, 
por exemplo, a emissão de dióxi-
do de carbono (CO2) pelos auto-
móveis. A expansão imobiliária 
– leia-se mais concreto, vidro, aço 
etc. -, principalmente por meio da 
construção de pequenos, médios e 
grandes edifícios, também provo-
ca estresse na comunidade, assim 
como a implantação de grandes 
extensões de cobertura de asfalto, 
que contribuem para o aquecimen-
to do espaço urbano.

Nesse contexto, as reservas f lo-
restais são imprescindíveis para o 
bem-estar da população. As cida-
des vêm perdendo paulatinamen-
te suas coberturas vegetais, assim 
como as novas gerações não têm 
mais o hábito (e também espaço) 
de plantar árvores frutíferas ou de 
sombra nos jardins ou quintais de 
suas residências. O poder público 
deve investir em reflorestamento 
e paisagismo, exemplo que também 
precisa ser seguido pelos morado-
res das cidades.

A pior política é incentivar, 
por exemplo, a devastação do que 
resta das reservas f lorestais em 
nome de um modelo de desenvol-
vimento cujas consequências mais 
graves somente as gerações do fu-
turo irão sofrer, responsabilizan-
do as atuais pelo descuido em re-
lação ao planeta. Há conhecimento 
de sobra mostrando que é possível 
conciliar desenvolvimento com 
preservação ambiental. Isso se 
chama desenvolvimento sustentá-
vel, um modelo a seguir.
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Modelo a seguir

Há anos que o au-
mento real dos servido-
res fora da cúpula dos 
três ou quatro poderes 
do Estado vinha se dando 
pelo adicional da tapioca. 

A tapioca simboliza 
hoje, depois das leis de 
responsabilidade fiscal, a 
renda  complementar dos que, de agen-
te de serviço a professor, auferem 1 por 
cento a cada ano para enfrentar a cares-
tia acumulada de dez ou mais anos. 

Melânia, que só pelo nome já po-
deria fazer jus a alguma diferença, 
não estudou como deveria ou, se es-
tudou, não se aplicou o necessário, e 
se acomodou esfolando os dedos no 
preparo diário da merenda escolar do 
Clodomiro  Leal, em Bayeux. É amiga 
por via  de minhas primas da Rua Ma-
nuel Veloso, onde a conheci sem dar 
para esquecer. 

Vou chegando com D. Edith no 
edifício onde o dr. José Mário Espínola 
mantém seu consultório e ouço o gri-
to alegre da calçada: “Seu Gonzaga!” 
Era Melânia sob a marquise, estabele-
cida  ali com seu fogareiro de “Te apo-
sentasse?” – indaguei sem gramática. 
E em boa sintaxe  e relativa paz com 
a vida e o seu sustento ela explicou: 
“O que ganho se acaba no dia do paga-
mento. E me sarvo na tapioca. Fazen-
do direitinho, no capricho, dá”. 

É como a grande maioria  desses 
anos todos de 1 por cento vem se ba-
tendo com a carestia. Sim, a carestia, 
já que os índices de inflação não ba-
tem com os saltos dos preços dos pro-
dutos essenciais à alimentação, à saú-
de. Feijão, arroz, carne saem sempre 
na frente da média encontrada pelos 
barômetros oficiais. 

E pela primeira 
vez, desde Maranhão, 
vou ter nas mãos nota 
palpável  em que pe-
gar. O aumento, mes-
mo pequeno, larga o 
abstrato. 

Abstrato para mim 
– considere-se - que 

venho de um tempo em que a classe 
do funcionalismo tinha peso político.  
Pedro, o governador, não presidia ato 
público  que não exigisse a seu lado o 
dr. Tancredo de Carvalho, presidente 
da Aspep. Por sugestão de Oswaldo 
Trigueiro do Vale agregou a taxa do 
empregador à receita do Ipep para 
assegurar casa própria ao funcionalis-
mo. Antes, esse benefício era privilégio  
dos altos funcionários concentrados 
no bairro do Montepio, ali pela Almi-
rante Barroso. Pedro antecipou-se ao 
BNH e fez cidades, como a dos Fun-
cionários, a do conjunto que ganhou 
seu nome, ruas inteiras de novos 
bairros. Além dos reajustes, vinha o 
salário indireto da casa e da assis-
tência privilegiada à saúde. 

Mas nesse tempo – reconheça-
mos – o voto procedia desse gênero  
mais venial ou perdoável de barga-
nha. Ainda há pouco, em página da 
quinta-feira, Chico Souto subiu com a 
sua Esperança  à lembrança e na crô-
nica de Luiz Martinho pela simbiose 
de seu  nome com a cidade e o povo 
que ele encarnou como deputado e 
como homem de espírito público. Es-
perança lembra Chico, tantos anos 
depois de sua política de barganha 
em favor do bem comum. Aderiu a 
João em troca da construção de es-
cola, hospital, estrada, e não lembro 
quantas coisas mais. 

 Falemos de aumento
E pela primeira vez, 

desde Maranhão, vou ter 
nas mãos nota palpável  

em que pegar. O aumento, 
mesmo pequeno,  

larga o abstrato   

 Crônica Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com
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UN Informe

Após alguns dias de atividade, a equipe res-
ponsável pelo controle e dispensação já per-
cebeu uma economia considerável de tempo 
e custos, como explicou Daniel Gonçalves, 
diretor-geral do complexo hospitalar. “Esta-
mos trabalhando com um sistema todo infor-
matizado, então, assim que o medicamento é 
prescrito, ainda no consultório médico, a far-
mácia satélite já libera a quantidade exata.

A partir desta segunda-feira,  será 
realizada a Semana de Férias 50+ 
em vários pontos da cidade. Quem já 
conhece o Evento de Turismo de Saúde 
da Rota, sabe que não é possível voltar 
das viagens sem querer mudar os seus 
hábitos e é justamente um dos conceitos 
do evento. Para dar sequência a esse 
desejo, a Rota irá iniciar o ano conhe-
cendo melhor seus participantes e lhes 
ajudando a traçar metas para atingir 
uma longevidade mais saudável. 

O Hospital Geral de Mamanguape inaugurou esta 
semana uma farmácia satélite, localizada estrate-
gicamente no setor de Urgência e Emergência da 
unidade de saúde. Desta forma, os medicamentos 
estarão estocados adequadamente no próprio 
setor de dispensação, o que proporciona uma oti-
mização do trabalho das equipes, além de uma 
assistência ainda mais rápida e eficiente.

farmácia satélite

foco

custódias

sem efeito pb na frente

Justiça barra empresas que fraudavam licitações de merenda

O juiz Aluízio Bezerra, convo-
cado para substituir o desem-
bargador Marcos Cavalcanti, 
julgou prejudicado o agravo 
de instrumento interposto pelo 
prefeito de Aparecida Júlio 
César Queiroga de Araújo. A 
decisão tornou sem efeito a 
liminar anteriormente conce-
dida que suspendeu a posse 
pela Câmara do vice-prefeito 
Valdemir Teixeira de Oliveira.

Com um percentual de 
5%, a Paraíba é o Esta-
do do país que concedeu 
o maior reajuste salarial 
aos servidores públicos em 
comparação com os demais 
estados. Em segundo lugar, 
com 3,5% vem o Espírito 
Santo. Enquanto isso, vários 
estados estão indefinidos 
quanto ao tema e a maioria 
não dará aumento.

Uma nova sistemática para operacionalizar as audiências de custódia no Estado foi estabelecida, após mais 
de dez horas de reunião realizada no Tribunal de Justiça da Paraíba na última  quinta-feira. Os debates 
continuaram na sexta-feira (24) para ajustes técnicos da nova resolução. Agora, de segunda a sexta-feira, 
o procedimento será realizado pelo juiz de cada comarca e quando, por motivo idôneo, este não puder 
realizá-la, ficará a cargo do juiz plantonista sorteado previamente. Nos finais de semana e feriados, o 
magistrado plantonista da região também será o responsável pelas custódias. 

bons resultados

A pedido do Ministério Público Federal (MPF), a 3a Vara da Justiça Federal em João Pessoa sus-
pendeu as atividades de quatro empresas, de um mesmo grupo familiar, que fraudavam licitações 
para aquisições de gêneros alimentícios para merenda escolar em toda a Paraíba. A demanda 
fundamenta-se em auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU), que levantou informações 
sobre irregularidades no período de janeiro de 2014 a maio de 2017. De acordo com o MPF, parentes 
sócios de empresas de fachada concorriam entre si com finalidade de desviar verbas públicas. As 
empresas suspensas são: Santa Maria Comércio de Alimentos LTDA - ME (CNPJ 19.253.218/0001-
86); Máxima Distribuidora de Alimentos LTDA - ME (CNPJ 19.074.142/0001-21); SM Distribuidora 
de Alimentos EIRELI (CNPJ 28.442.118/0001-99); e MCM Distribuidora de Alimentos EIRELI (CNPJ 
30.597.557/0001-93). Até o julgamento da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Fede-
ral, as empresas ficam impedidas de participar de licitações ou de firmar novos contratos com entes 
públicos, com suspensão dos eventuais contratos em andamento, em qualquer das esferas (federal, 
estadual ou municipal). Segundo a Assessoria de Pesquisa e Análise (ASSPA) do MPF na Paraíba, 
houve participação conjunta das empresas do grupo em diversos processos licitatórios no Estado 
entre os anos de 2005 e 2019, aparentemente concorrendo entre si para dar ares de competitividade 
efetiva às licitações, dispensas, registros de preços e chamadas públicas. Segundo dados do Tribunal 
de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), nos últimos seis anos foram movimentados mais de 
R$ 88 milhões em contratos com municípios paraibanos. De acordo com a Controladoria-Geral da 
União (CGU), de janeiro de 2014 a maio de 2017 foram pagos mais de R$ 57 milhões. Conforme a 
Justiça, a liminar de suspensão se impõe, como medida preventiva, para impedir que as empresas 
continuem infringindo o caráter competitivo dos procedimentos licitatórios que visem a aquisição 
de gêneros alimentícios, pelos entes públicos federais, estaduais e municipais. “Ressalto que para a 
efetivação da medida ora deferida é indispensável a inclusão das empresas no Cadastro Nacional de 
Empresas Punidas (art. 22 da Lei n0 12.846/2013) e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas, além da comunicação à Junta Comercial do Estado da Paraíba e ao Tribunal de Contas 
do Estado da Paraíba”, determina o juiz na decisão.
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Evento, que contará com a presença do governador João Azevêdo, acontecerá às 10h, no Espaço Cultural, em JP

O governador João Aze-
vêdo participa, na próxima 
segunda-feira (27), da sole-
nidade de pré-embarque dos 
300 alunos selecionados no 
Programa Gira Mundo Estu-
dante em 2019. O evento vai 
acontecer às 10h, na Sala de 
Concertos Maestro José Si-
queira, no Espaço Cultural 
José Lins do Rêgo, em João 
Pessoa. Os embarques serão 
em fevereiro e março. Além 
do governador, a solenidade 
vai contar com a presença 
dos estudantes e familiares, 
representantes da Secreta-
ria de Estado da Educação 
e Ciência e Tecnologia, dos 
Consulados e programas dos 
países que fazem parceria 
com o programa Gira Mundo.

Em 2019 foram oferta-
das 300 vagas para estudan-
tes da Rede Estadual matri-
culados na 2ª série do Ensino 
Médio, sendo 20 para Colôm-
bia, 50 para a Espanha, 130 
para o Canadá, 40 para Chile, 
40 para Argentina, e 20 para 

Ensino Técnico no Reino Uni-
do. Os estudantes embarcam 
para Espanha, Reino Unido, 
Canadá e Colômbia em feve-
reiro, e para Argentina e Chi-
le em março.

Durante a estadia, os es-
tudantes moram em casas de 
famílias nativas, frequentam 
um semestre nas escolas se-
cundárias e recebem uma bol-
sa e todo custeio de passagens, 
emissão de passaporte, visto, 
moradia, alimentação, trans-
porte e seguro de saúde por 
um período de cinco meses 
(um semestre), ofertados pelo 
Governo da Paraíba. Já para o 
Reino Unido, o curso técnico 
tem duração de três meses.

Os estudantes terão a 
oportunidade de desenvolver 
outros idiomas, interagir com 
novas culturas e métodos de 
ensino. Ao retornarem, se 
tornam multiplicadores do 
programa em suas regiões e 
desenvolverão ações voltadas 
à melhoria da educação no 
Estado da Paraíba.

Gira Mundo: 300 alunos farão 
pré-embarque segunda-feira

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Marcos Pereira

Com o intuito de otimizar 
e melhorar a utilização de re-
cursos, o Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES), planeja 
a padronização de medica-
mentos para os hospitais que 
compõem a Rede Estadual. O 
intuito é montar um processo 
licitatório único para que to-
das as 32 unidades hospitala-
res da Paraíba participem. 

De acordo com a gerente 
executiva de Gestão Hospitalar 
da SES, Ana Helena Rodrigues, 
o processo foi construído por 
etapas, começando pela pa-
dronização de medicamentos 
com base nos processos homo-
logados nos últimos três anos. 
“Pedimos para as unidades nos 
enviarem todos os processos 
de licitação que foram reali-
zados via Central de Compras 
para listar o maior número de 
itens possíveis de medicamen-
tos para validação. O que preci-
samos agora é decidir o que de 

fato é necessário para o Estado 
da Paraíba adquirir. Todas as 
solicitações são fundamenta-
das com justificativas. Se existe 
algum item fora da lista, essa é 
a hora de incluir”, observa. 

O chefe do Núcleo de As-
sistência Farmacêutica (NAF) 
da SES, Felipe Santos, conta 
que atualmente as compras 
são todas pulverizadas e isso 
dificulta o processo. Ele expli-
ca que quando o processo é 
único, o Estado ganha no pre-
ço e otimiza a classificação. 
Segundo ele, a padronização 
é um documento orientador 
para os hospitais que estão se 
estruturando. “Isso ajuda bas-
tante. Por outro lado, há uma 
questão de focar no sentido de 
as licitações serem mais rápi-
das. Ou seja, teremos uma agi-
lidade maior a todo o proces-
so de aquisição. Então ganha 
em tempo, ganha em preço e 
maior organização no proces-
so de aquisição”, destaca.

Governo planeja compra  
única de medicamentos

Hospital de Mamanguape 
inaugura farmácia satélite 

O Hospital Geral de Ma-
manguape inaugurou esta se-
mana uma farmácia satélite, 
localizada estrategicamente 
no setor de Urgência e Emer-
gência da unidade de saúde. 
Desta forma, os medicamen-
tos estarão estocados ade-
quadamente no próprio setor 
de dispensação, o que pro-
porciona uma otimização do 
trabalho das equipes, além 
de uma assistência ainda 
mais rápida e eficiente, fun-
cionando initerruptamente.

Após alguns dias de ati-
vidade, a equipe responsável 
pelo controle e dispensação 
já percebeu uma economia 
considerável de tempo e cus-
tos, como explicou Daniel 
Gonçalves, diretor-geral do 
complexo hospitalar. “Esta-

mos trabalhando com um 
sistema todo informatizado, 
então, assim que o medica-
mento é prescrito, ainda no 
consultório médico, a farmá-
cia satélite já libera a quanti-
dade exata, o que diminui o 
risco de desperdício e extra-
vio”, afirmou.

Ao assumir este novo 
fluxo, as chances de uma 
medicação errada ser admi-
nistrada também diminuem, 
como acrescentou o dire-
tor-geral. “Nossa farmácia 
central continua funcionan-
do, mas agora com foco no 
abastecimento das clínicas 
onde os pacientes estão in-
ternados. Com o novo fluxo, a 
farmácia já libera o kit indivi-
dual identificado com o nome 
do paciente, contendo toda a 

medicação que ele necessita-
rá ao longo do dia, o que gera 
maior segurança no processo 
de dispensação e administra-
ção”, completou.

O Hospital Geral de Ma-
manguape conta atualmente 
com 70 leitos, e presta aten-
dimento de urgência e emer-
gência, oferecendo aos pa-
cientes exames laboratoriais, 
eletrocardiograma e raio-X. 
Mais de 500 profissionais es-
tão envolvidos no funciona-
mento da unidade, que assiste 
aos moradores dos municí-
pios que compõem a região 
do Vale do Mamanguape: Rio 
Tinto, Pedro Régis, Maman-
guape, Baía da Traição, Capim, 
Cuité de Mamanguape, Curral 
de Cima, Itapororoca, Jacaraú, 
Marcação e Mataraca.

Audiências de custódia serão 
realizadas nos finais de semana

Uma nova sistemática 
para operacionalizar as au-
diências de custódia no Es-
tado foi estabelecida, após 
mais de dez horas de reu-
nião realizada no Tribunal 
de Justiça da Paraíba. Agora, 
de segunda a sexta-feira, o 
procedimento será realizado 
pelo juiz de cada comarca e 
quando, por motivo idôneo, 
este não puder realizá-la, 
ficará a cargo do juiz planto-
nista sorteado previamente. 
Nos finais de semana e feria-
dos, o magistrado plantonis-
ta da região também será o 
responsável pelas custódias.

A decisão foi fruto de 
um intenso debate realizado 
por membros do Judiciário 
estadual, Corregedoria-Ge-
ral de Justiça, Associação 

dos Magistrados da Paraíba 
(AMPB), Ministério Público, 
Defensoria Pública, Secreta-
ria de Estado de Segurança e 
Defesa Social, Comando-Ge-
ral da Polícia Militar e dele-
gados, diante da decisão cau-
telar proferida pelo ministro 
Luiz Fux,  especialmente no 
tocante ao Juiz de Garantias 
e às consequências pela não 
realização das audiências 
de custódia.

“Nos reunimos para 
acordar uma sistemática, 
após a liminar de Luis Fux 
para adequar a situação ju-
rídica à determinação de 
realização das custódias, em 
até 24 horas, após a comuni-
cação do flagrante, que foram 
mantidas como obrigatórias. 
Este documento será encami-

nhado por resolução ao Ple-
no para homologação”, disse 
o presidente do TJPB, desem-
bargador Márcio Murilo.

Já o secretário de Segu-
rança Pública e Defesa So-
cial, Jean Francisco Bezerra 
Nunes, externou a necessi-
dade do enfrentamento em 
conjunto das mudanças pro-
cedimentais. “Esse diálogo 
foi muito profícuo e o nosso 
principal desafio é estrutu-
ral, mais especificamente, 
em relação ao número de 
efetivos e aos deslocamen-
tos. Com a compreensão de 
todos os órgãos, chegamos a 
um bom termo e iniciaremos 
este trabalho, amadurecen-
do-o aos poucos e melhoran-
do as condições para todas 
as instituições”, enfatizou.

Câncer de mama

Pacientes comemoram cura após 
cirurgia e tratamento em Patos

Dados do Instituto Na-
cional de Câncer – Inca ates-
tam que o câncer de mama 
atinge 60 mil mulheres por 
ano no Brasil. Ele é o tipo 
de tumor mais temido pe-
las mulheres e com razão, já 
que é o mais incidente en-
tre elas depois do câncer de 
pele não melanoma e tam-
bém uma doença que mexe 
com uma parte do corpo da 
mulher que é muito signi-
ficativa. Mas, com o avanço 
da Medicina e das técnicas 
cirúrgicas e de tratamento, 
o diagnóstico da doença não 
significa mais uma sentença 
de morte. Os vários casos de 
cura atestam que é possível 
superar a doença e ressig-
nificar a vida após esse epi-
sódio. E é isso que estão fa-
zendo agora Franceilma da 
Silva, 32 anos, Maria Lúcia 
da Silva, 57 anos e Francisca 
Maria dos Santos, 53 anos, 
que na última quinta-feira 

(23) tocaram o sino da cura 
e deram a volta por cima 
após realizarem, com suces-
so, o tratamento cirúrgico e 
quimioterápico no Hospital 
do Bem, de Patos.

O momento do toque 
do sino, que simboliza que 
o tratamento realizado no 
Hospital do Bem surtiu 
efeito sobre a doença, foi 
acompanhado pela direto-
ra do Complexo Hospitalar 
Regional Deputado Janduhy 
Carneiro de Patos, Liliane 
Sena, pela oncologista da 
unidade, Dra. Nayarah Cas-
tro, e pelo cirurgião oncoló-
gico do Hospital, Dr. Woste-
nildo Crispim. As pacientes 
Franceilma da Silva, da ci-
dade de Mato Grosso, que 
iniciou seu tratamento em 
maio de 2019; Maria Lúcia 
da Silva, da cidade de Patos, 
que começou em agosto do 
ano passado; e Francisca 
Maria dos Santos, de Brejo 

dos Santos, que se tratava 
desde julho de 2019, rece-
beram alta na quinta-feira e 
tocaram o sino, após passa-
rem por cirurgias e quimio-
terapias.

O ateste da cura veio 
após a realização de tomo-
grafias de tórax e abdômen 
inferior, além das cintilo-
grafias que mostraram a 
inexistência de tumor pós-
tratamentos. “Esses exames 
indicam que as pacientes 
que fizeram cirurgias no 
hospital e quimioterapia, 
durante seis meses, tiveram 
sucesso e não mais apresen-
tam tumor neste momento”, 
afirma a Dra. Nayarah, lem-
brando que todas elas tive-
ram câncer de mama.

Ainda segundo a mé-
dica, é importante que, ao 
menor sinal de nódulo en-
durecido ou caroço (no seio 
ou na axila), irritação ou 
aparecimento de irregula-

ridades em alguma parte da 
mama, como afundamen-
tos ou franzidos que fazem 
a pele parecer com uma 
casca de laranja, inchaço 
na mama toda ou em parte 
dela e vermelhidão ou des-
camação da pele da mama 
ou do mamilo (bico do seio) 
e ainda ao se notar a saída 
de secreção pelo mamilo 
(que não leite), dor ou in-
versão do mamilo (quando 
o bico do seio fica para den-
tro), a mulher deve procurar 
um médico e fazer exames 
para afastar a possibilidade 
de câncer ou diagnosticar a 
doença em estágio inicial. 
“Quanto mais cedo for ini-
ciado o tratamento, maiores 
são as chances de cura”, dis-
se Dra. Nayarah. O Hospital 
do Bem faz parte do Com-
plexo Hospitalar Regional 
Deputado Janduhy Carneiro 
(CHRDJC) e integra a rede 
estadual de saúde.

Foto: Secom-PB

Equipe médica do Hospital do Bem, pacientes e familiares comemoram resultado de cura do câncer, após a realização dos tratamentos e exames
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Decisão acata pedido da Defensoria Pública da União feito em razão dos erros da nota do Enem de 6.000 candidatos

A Justiça Federal em São 
Paulo determinou a suspen-
são da etapa de seleção do 
Sisu (Sistema de Seleção Uni-
ficada) após o término do pe-
ríodo de inscrição, que acaba 
amanhã (26).

A decisão acata pedi-
do da Defensoria Pública 
da União feito em razão dos 
erros no cálculo da nota do 
Enem de cerca de 6.000 can-
didatos. 

Ela determina ainda que 
o Inep, instituto responsável 
pelo Enem, comprove em até 
cinco dias, que a revisão das 
notas nas quais foram encon-
tradas falhas foi considerada 
para a readequação das no-
tas de todos os candidatos ao 
Enem e que todos os partici-
pantes que pediram a revisão 
tiveram o pedido reavaliado, 
ainda que não atendido, e re-
ceberam resposta.

O juiz Hong Kou Hen in-
deferiu pedido da Defensoria 
para prorrogar o período de 
inscrições. Segundo sua de-
cisão, apenas a seleção após 
essa etapa deve ser suspensa, 
o que impedirá a divulgação 
da lista de aprovados.

“Não há fundamento fá-

tico a justificar a intervenção 
judicial quanto ao lapso des-
tinado às inscrições no Sisu, 
considerando que não existe 
qualquer óbice a que os par-
ticipantes do Enem, preju-
dicados ou não pela falha do 
corréu Inep, realizem regu-
larmente a inscrição no pro-
cesso de seleção”, escreveu.

“Por outro lado, o pedido 
de suspensão do processo de 
seleção do Sisu, no caso, após 
o término do prazo de inscri-
ção fixado pelo MEC, revela-se 
plausível, considerando que a 
partir desse momento, os po-
tenciais danos aos estudan-
tes prejudicados pela falha 
do Inep são concretos, pois 
seriam levados em conside-
ração no processo de seleção, 
notas do Enem inidôneas.”

Ontem, o MPF (Ministé-
rio Público Federal) também 
pediu à Justiça a suspensão 
das inscrições no Sisu (Siste-
ma de Seleção Unificada) por 
causa dos erros na divulgação 
de notas do Enem.

A Procuradoria também 
pede que os calendários do 
Prouni (Programa Universi-
dade para Todos) e do Fies 
(Financiamento Estudantil) 
sejam alterados – os dois pro-
gramas também usam as no-
tas do exame.

Angela Pinho 
Da Folhapress

Justiça Federal em São Paulo 
suspende a seleção do Sisu

Casa na Rua Rodrigues de Aquino, 378, no Centro, em João Pessoa, é uma central de apoio para as 26 cidades da PB tendidas pelo programa

Foto: Secom-PBProteção à mulher

Casa do Programa Patrulha Maria 
da Penha já está em funcionamento

A empreendedora Es-
meralda Silva (nome fictício), 
28 anos, é uma das mulheres 
com atendimento agendado 
na casa do Programa Integra-
do Patrulha Maria da Penha 
(PMP), serviço do Governo do 
Estado que monitora a segu-
rança das mulheres que soli-
citaram ou já estão com me-
didas protetivas da Justiça. Na 
entrada da casa lilás, a aten-
dente já avisa que o acesso 
de homens não é permitido. 
Esmeralda e sua filha de três 
anos são encaminhadas para 
o ambiente com brinquedote-
ca e uma sala de acolhimento, 
que acontece com atendi-
mento multiprofissional de 
uma psicóloga, advogada e 
uma assistente social.

“O acolhimento é fun-
damental para as mulheres 
que estão com medidas pro-
tetivas. Enquanto a criança 
fica com uma profissional, a 
mulher é atendida por três 

profissionais de maneira in-
tegrada. Evitamos que ela 
conte a história mais de uma 
vez e garantimos desde o 
início o olhar integral para 
essa mulher”, afirma a coor-
denadora geral do Programa 
Integrado Patrulha Maria da 
Penha, Mônica Brandão.

A sede, que já está fun-
cionando na rua rodrigues 
de Aquino, 378, no Centro, 
em João Pessoa, é uma cen-
tral de apoio para as 26 ci-
dades da Paraíba atendidas 
pelo programa, incluindo 
a região Metropolitana de 
João Pessoa. Funciona de 
segunda a segunda, em re-
gime de plantão com equipe 
multiprofissional e efetivo de 
policiais militares, além de 
parceria com policiais civis. 

“As mulheres que não 
conseguem vir para a sede, 
nós vamos até ela. Às ve-
zes ela é atendida onde se 
sente mais segura. Os agen-

damentos das mulheres 
incluídas no programa fun-
cionam todos os dias. Além 
dos atendimentos, analisa-
mos os riscos que a mulher 
sofre junto com a PM e cria-
mos um plano de segurança 
para ela e sua família”, ex-
plica Mônica Brandão, que 
informa que para ter acesso 
ao serviço é necessário soli-
citar a medida protetiva na 
Delegacia Especializada de 
Mulheres ou na delegacia 
mais próxima da mulher.

O programa integrado 
da PMP é coordenado pela 
Secretaria da Mulher e da 
Diversidade Humana em 
parceria com a Secretaria 
de Segurança e Defesa So-
cial (Sesds), por meio da 
Polícia Militar, Polícia Civil 
e com o Tribunal de Justi-
ça. A coordenadora Môni-
ca Brandão explica que o 
serviço não é meramente 
ostensivo, mas de prote-

ção. “Quanto menos prisões 
ocorrerem melhor, pois as-
sim sabemos que as medi-
das protetivas são eficazes”. 

Em cinco meses de fun-
cionamento, 169 mulheres 
foram atendidas, destas 33 
foram desligadas. “A perma-
nência da mulher no progra-
ma é voluntária e respeita-
mos sua escolha”, observou 
Mônica Brandão. Até dezem-
bro de 2019, foram realizadas 
4.338 atividades (entre elas, 
palestras, rotas de monitora-
mento, grupos terapêuticos, 
articulação em rede com ser-
viços) e 1.792 atendimentos, 
uma média de 60 por dia. As 
mulheres acompanhadas são 
das cidades de João Pessoa, 
Bayeux, Conde, Santa Rita, 
Alhandra, Caaporã, Cabedelo, 
Lucena, Mamanguape e Rio 
Tinto. O programa da PMP 
será ampliado para mais 106 
cidades da Paraíba no segun-
do semestre.

Laura Luna
lauraragao@gmail.com

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 

UFPB e IFPB

A primeira edição do Sistema de Seleção 
Unificada, que seleciona para universidades 
públicas no país, a partir da nota do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem), termina 
amanhã. Os estudantes que se inscreveram 
na Paraíba, terão pelo menos 9.302 vagas 
ofertadas, distribuídas na Universidade Fede-
ral da Paraíba (UFPB) e o Instituto Federal da 
Paraíba (IFPB). Até o fim da tarde de ontem os 
cursos com maior concorrência eram Medicina 
na UFPB, com a nota de corte de 784,04 pon-
tos. No IFPB, o curso com maior concorrência 
é de Engenharia civil, com nota de corte de 
678,99 pontos. 

São 39 cursos superiores disponíveis no 
IFPB, juntos eles oferecem 1.430 vagas. Já 
na UFPB, são 7.872 vagas ofertadas entre 
124 cursos, distribuídos nos quatro campis 
da universidade. Houve um aumento de 30 
vagas na Universidade, em comparação com 
o Sisu do ano passado, devido a criação de um 
novo curso. ciência de dados em inteligência 
artificial será ofertado no campus I, localizado 
no centro de Informática, em Mangabeira, 
João Pessoa. 

Do total de vagas ofertadas pela UFPB, 
3.930 serão oferecidas para ampla concorrên-
cia e 3.942 para estudantes que tenham cur-
sado integralmente o Ensino Médio em escolas 
públicas, de acordo com a Lei nº 12.711/2012. 
Já no IFPB, 665 vagas são para ampla concor-
rência, 49 vagas para as ações afirmativas e 
716 vagas ofertadas por meio de cotas (Lei nº 
12.711/2012). 

Os candidatos relataram que o site do Sisu 
apresentou problemas e lentidão nos primeiros 
dias de inscrição. Em entrevista à Rádio Taba-
jara, na manhã de ontem, durante o Jornal Es-
tadual, o diretor de Educação Superior do IFPB, 
Geísio Lima Vieira, comentou que a instituição 
está acompanhando o portal e que ele está 
funcional. “O importante é que o candidato 
precisa olhar as datas, o prazo final é agora, 
dia 26, domingo. Então o aconselhável é não 
deixar para o último dia que provavelmente 
deve haver um grande fluxo”, disse.

O Ministério Público Fe-
deral na Paraíba (MPF/PB) 
apresentou, na tarde de on-
tem, a primeira denúncia re-
ferente ao crime de desvio de 
recursos públicos destina-
dos à obra na lagoa do Par-
que Solon de Lucena. Mais 
de R$ 4 milhões teriam sido 
desviados mediante superfa-
turamento na construção de 
um novo muro de proteção 
no local. Seis pessoas foram 
indiciadas, agora o docu-
mento segue para análise da 
Justiça Federal. 

A ação penal, assinada 
pelo procurador da repúbli-
ca Yordan Delgado, afirma 
que os denunciados agiram 
em conluio, e além de valo-
res significativos os envol-
vidos apresentaram relação 
estreita com favorecimento 
da empresa executora da 
obra, a Compecc.

O secretário da Infraes-
trutra (Seinfra) à época, Cássio 

Andrade, é um dos indiciados, 
além do empresário Eduardo 
Ribeiro Victor, proprietário 
da Compecc; dos servidores 
da Seinfra Maria da Penha 
Xavier de Brito, Marcos Cé-
sar Bezerra do Nascimento e 
Eugênio Régis Lima e Rocha, 
além do funcionário da Caixa 
Econômica Federal Evaldo de 
Almeida Fernandes.  

As investigações foram 
feitas pela Polícia Federal e 
Ministério Público Federal 
em ação indicada pela Con-
troladoria Geral da União 
(CGU), que em 2015 divul-
gou relatório de fiscalização 
apontando irregularidades 
na obra. O documento diz 
ainda que não há qualquer 
indício de participação do 
prefeito Luciano Cartaxo 
(PV) no esquema. 

A reportagem de A 
União entrou em contato 
com o ex-secretário Cássio 
Andrade que não atendeu 
as ligações. A Prefeitura de 
João Pessoa também não se 
pronunciou sobre o caso.

Morreu na tarde de ontem 
(24), aos 87 anos, o jornalista 
carioca Sérgio Noronha, co-
mentarista que teve passagens 
por TV Globo, Rádio Globo, Jor-
nal do Brasil e Rádio Tupi.

Internado havia 10 dias 
em razão de uma pneumonia 
no Hospital Rio Laranjeiras, na 
zona Sul do Rio de Janeiro, No-
ronha, que já vinha enfrentan-
do o mal de Alzheimer, sofreu 
uma parada cardíaca.

O jornalista vivia no Re-
tiro dos Artistas, ajudado pelo 
amigo e ex-colega de Globo, o 
comentarista de arbitragem 
Arnaldo Cezar Coelho, que o le-
vou ao local em 2018.

“Perdi um amigo. Conheci 
Seu Nonô quando ele jogava 
futebol na Urca na década de 
1960. Ele era o cara que sen-
tava no paredão e ficava me 
pressionando quando eu era 
juiz. Ali conheci ele. Depois ele 
foi para o Jornal do Brasil, Rá-

dio Globo... A vida toda foi meu 
companheiro, um parceiro de 
vida toda, de frequentar a mi-
nha casa”, disse Arnaldo, ao 
Globoesporte.com.

Nascido em 28 de dezem-
bro de 1932, Sérgio Noronha 
estudou Letras na Faculdade 
Lafayete. Aos 22 anos, ele co-
meçou a trabalhar na revista 
O Cruzeiro. Após a carreira em 
jornais, com passagens pelo 
Jornal do Brasil, Diário Cario-
ca, Correio da Manhã e Última 
Hora, chegou à TV Globo em 
1975. Pela emissora ele co-
mentou as Copas do Mundo de 
1978 e 1982.

Depois de passar por TV 
Educativa, Rádio Globo e Rádio 
Tupi, entrou em 1998 para o 
SporTV, retornando à Globo no 
ano seguinte. Em 2009, virou 
comentarista da TV Bandei-
rantes. De volta à Rádio Globo 
em 2010, participou também 
de transmissões do Premiere, 
o canal de futebol pay-per-view 
do Grupo Globo.

Caso Lagoa: MPF-PB 
denuncia seis pessoas

Sérgio Noronha morre 
aos 87 anos no Rio

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Marcos Pereira

Da Folhapress
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Transplantes
Hospital Metropolitano, em Santa Rita, realizou captação de 
fígado e rins que beneficiarão três pessoas. Trabalho foi feito em 
parceria com a Central da Paraíba e do DF.  Página 7
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Quilombo Fonseca é alvo 
de ameaças em Manaíra

Lideranças chegaram a ser incluídas no serviço de 
proteção de direitos humanos e ameaças também 
foram direcionadas a funcionários do Incra

Foto: Arquivo Pessoal Ancelmo Dantas

No município situado no Sertão paraibano, quilombolas precisaram de proteção do Ministério Público Federal

Posturas de poder e 
domínio sobre a terra, um 
dos bens mais cobiçados 
pelo homem ao longo dos 
séculos, se repete em to-
dos os cantos do planeta. E 
na Paraíba não é diferente. 
Moradores do Quilombola 
Fonseca, no município de 
Manaíra, Alto Sertão  do 
Estado, está sob proteção 
do Ministério Público Fe-
deral (MPF) porque sofre-
ram ameaças por parte do 
prefeito da cidade, Manoel 
Bezerra Rabêlo, durante o 
processo de desapropria-
ção de terras que preten-
de regularizar o território 
ocupado pela comunidade 
quilombola. 

Segundo o MPF, servi-
dores do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra-PB) recebe-
ram uma espécie de “reca-
do” do prefeito da cidade, di-
zendo que se o processo de 
desapropriação das terras 
não fosse suspenso “pode-
ria haver mortes na região”. 
“A situação é grave, é séria”, 
afirmou o procurador da 
República na Paraíba, José 
Godoy Bezerra de Souza. 
No dia 6 de fevereiro haverá 
uma reunião na própria co-
munidade Fonseca com re-
presentantes do MPF, Incra, 
Secretaria de Segurança Pú-
blica da Paraíba, Secretaria 
de Desenvolvimento Huma-
no e a Secretaria da Mulher 
e da Diversidade Humana do 
Estado. 

Um dos objetivos do 
encontro é esclarecer aos 

remanescentes quilombolas 
sobre seus direitos e ouvir 
a demanda da comunida-
de em vários aspectos, não 
apenas da segurança. “Va-
mos falar das políticas que o 
Governo do Estado tem para 
as populações tradicionais, 
vamos levar mais informa-
ções sobre os direitos dessa 
comunidade como o direi-
to à manipulação da terra, 
da manutenção e resgate 
de suas tradições e cultu-
ra. Enfim, é um processo de 
diálogo, e de ouvir também 
suas demandas para que o 
Estado possa compreender 
o que lhes falta” explicou a 
secretária da Mulher e da 
Diversidade Humana do Es-
tado, Lídia Moura. 

 
Ameaças
O procurador do MPF 

em Patos, Djalma Feitosa, 

está conduzindo a ques-
tão da proteção às pessoas 
ameaçadas. Segundo ele, 
o prefeito da cidade teria 
dito à equipe do Incra, em 
novembro do ano passado,  
que o órgão “não deveria 
desapropriar nenhuma das 
áreas porque isso poderia 
se voltar contra a comuni-
dade”.  O prefeito, segundo o 
MPF, teria acrescentado que  
“o assassinato de desafetos 
ou rivais seria uma práti-
ca comum em Manaíra”. Ele 
ainda chamou os quilombo-
las de “maconheiros” e “va-
gabundos”. 

Quando o caso foi de-
nunciado ao MPF, o líder do 
Quilombo Fonseca, Luís José 
dos Santos, de 62 anos,  foi 
incluído no Programa de 
Proteção aos Defensores de 
Direitos Humanos, que arti-
cula medidas para a prote-

ção de pessoas ameaçadas 
em decorrência de sua atua-
ção na defesa dos direitos 
humanos. 

O líder comunitário co-
mentou, em entrevista à re-
portagem de A União, que 
anda preocupado e nervoso, 
evitando sair de casa nos 
últimos dias, por conta das 
ameaças. “A gente que é po-
bre tem medo de lidar com 
esse povo mais rico. Preciso 
muito da proteção de Deus 
e do governo. Eu nem saio 
mais muito de casa”, comen-
tou.

O MPF informou que, 
diante da situação, foi au-
tuado na Procuradoria da 
República, em Patos-PB,  um 
procedimento extrajudicial 
para apurar os fatos no âm-
bito cível e atuar, de forma 
preventiva, os atos de vio-
lência atribuídos à Comuni-

dade Quilombola. A atuação 
preventiva também ocorre 
por parte da Procuradoria 
Regional dos Direitos do 
Cidadão. Segundo o MPF, o 
prefeito deverá ser ouvido 
pelas autoridades sobre os 
fatos relatados.

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 

Clima de medo veio se intensificando com reconhecimento do território
As ameaças e o clima 

de medo rondam os mora-
dores da comunidade qui-
lombola há muito tempo. A 
antropóloga no serviço de 
Regularização de Territórios  
Quilombolas  do Incra, Maria 
Ester Pereira Fortes, explicou 
que a discriminação em volta 
da comunidade ocorre desde 
o início do processo para a 
regulamentação das terras. 
“A comunidade sempre teve 
muito medo de apontar os 
limites do seu território que 
estivessem sobrepostos a 
algum proprietário particu-
lar. A comunidade é muito 

discriminada na região, no 
município, entre os vizinhos 
não quilombolas. Eles sem-
pre foram carentes de muitos 
serviços públicos. quando a 
gente falou da questão do 
território eles ficaram teme-
rosos”, explicou. 

A antropóloga comentou 
que, mesmo diante do temor 
da comunidade, o Incra con-
seguiu avançar com o proces-
so. Após um relatório técnico 
que mostrou toda a terra 
demarcada, os proprietários 
que estavam dentro da área 
decretada foram notificados. 
Ester explicou que as acusa-

ções e ameaças tiveram início 
após essa fase do processo. 
“Depois de umas semanas, 
essa pessoa esteve no Incra e 
disse estas coisas à servidora 
que ouviu e fez um relato. 
A gente ficou preocupado 
porque a comunidade sem-
pre relatou isso, isso sempre 
aconteceu. Mas nesse dia em 
particular nos comprovou que 
a comunidade estava correta 
nos seus temores.“

O l íder  do Qui lombo 
Fonseca, José Luís, comentou 
sobre a situação de 59 famí-
lias do quilombo convivendo 
e plantando em um territó-

rio de aproximadamente 22 
hectares. Todos sobrevivem 
através da agricultura. “A 
gente fica se ‘batendo’ aqui, 
quando vai plantar, porque 
não tem local. Todo mundo 
vive da agricultura, todo 
mundo vive da roça. Eu sou 
aposentado, mas nunca dei-
xei de plantar”, disse. Com a 
regularização das terras do 
Quilombo Fonseca, o territó-
rio ocupado pela comunidade 
chegará a 120 hectares. 

A comunidade Fonseca, já 
foi reconhecida como Quilombo 
através da Certidão de Autode-
finição, emitida pela Fundação 

Cultural Palmares, publicada 
no DOU 228 em 28/11/2007. 
O Incra está dando andamento 
ao processo de desapropriação 
territorial, para regularização 
do território ocupado pelos 
quilombolas.  Os proprietários 
inseridos no território demarca-
do estão sendo notificados. 

Prefeitura de Manaíra
A reportagem entrou, por 

diversas vezes, em contato 
com a Prefeitura de Manaíra, 
através do telefone 3458-
1004, disponível no site oficial, 
mas nenhuma das ligações foi 
atendida.

O prefeito, segundo o 
MPF, teria acrescentado 
que  “o assassinato de 

desafetos ou rivais seria 
uma prática comum em 

Manaíra”. Ele ainda 
chamou os quilombolas 

de “maconheiros” e 
“vagabundos”
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Conforme a Promotoria de Justiça, meta é que todas as unidades prisionais do Estado sejam visitadas este ano

MPPB inspeciona cadeias de 
Pedras de Fogo e Alhandra

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

O Ministério Público da 
Paraíba realizou, na última 
quarta-feira (22), inspeções 
nas Cadeias Públicas de Pe-
dras de Fogo e Alhandra. As 
inspeções, executadas pelo 
17º promotor de Justiça de 
João Pessoa, Ricardo José de 
Medeiros e Silva, fazem parte 
do procedimento adminis-
trativo 002.2020.000455, 
cujo objetivo é acompanhar 
o funcionamento das unida-
des prisionais do Estado da 
Paraíba.

Conforme o promotor Ri-
cardo José de Medeiros, em 
relação à cadeia de Alhandra, 
observou-se que a unidade 
não apresenta graves proble-
mas estruturais e não possui 
grande superlotação. “Contu-
do, faz-se necessária a insta-
lação de mais equipamentos 
de combate a incêndio, pro-
moção de atividades resso-
cializadoras para os presos 
do regime fechado que ali se 
encontram e melhorias no 
espaço destinado à cozinha 
da unidade prisional”, com-
plementou.

Já quanto à Cadeia Públi-
ca de Pedras de Fogo foram 
detectadas irregularidades 
relacionadas à segurança, 
higiene e estrutura da unida-

de. Segundo o promotor de 
Justiça Ricardo José de Me-
deiros, será realizada uma 
audiência e uma recomen-
dação para buscar melhorias 
para a unidade prisional. “A 
cozinha da cadeia é um espa-
ço adaptado dentro de uma 
das celas e a segurança da 
unidade prisional deve ser 
reforçada, para combater 
possíveis fugas e arremessos 
de materiais ilícitos sobre os 
muros da unidade prisional, 
‘conclui o promotor.

Ainda conforme o promo-
tor, a meta é que, em 2020, 
todas as unidades prisionais 
do Estado sejam visitadas, a 
fim de que seja possível traçar 
novas políticas estratégicas 
e buscar melhorias a serem 
realizadas.

Procurado 
da Justiça 
é detido em 
flagrante

A Polícia Militar pren-
deu em flagrante, na noite 
dessa quinta-feira (23), um 
jovem de 23 anos que tinha 
tomado por assalto o celular 
de um homem de 48 anos, 
no bairro do Bessa, em João 
Pessoa. Ele usou uma faca 
para ameaçar a vítima de 
morte, caso não entregasse o 
aparelho. O rapaz era foragi-
do da Justiça desde outubro 
do ano passado.

As equipes do Ba-
talhão Especializado em 
Policiamento com Motoci-
cletas (BEPMotos) realiza-
vam rondas na localidade 
quando foram acionadas 
pela vítima, que descreveu 
as características do acusa-
do.  Nas buscas, os policiais 
localizaram e prenderam o 
suspeito, que estava tentan-
do fugir em uma bicicleta. 
Com ele, foi recuperado o 
celular e apreendida a faca 
usada no crime. Esta não foi 
a primeira vez que o rapaz 
foi preso. Durante consul-
ta da identificação dele, os 
policiais descobriram que 
se tratava de um foragido 
da Justiça, desde outubro, 
que responde a processos 
por homicídio e roubo, na 
cidade de Cabedelo. Ele foi 
apresentado na Central de 
Flagrantes, no Geisel.

Foto: MPPB

As inspeções visam melhorar as instalações e, através de um levantamento, e traçar políticas públicas necessárias para atender todas as demandas

Esses procedimentos 
administrativos têm 

objetivo de acompanhar 
o funcionamento das 
unidades prisionais do 

Estado da Paraíba

Necessidades especiais

PMs têm direito a carga horária reduzida 
Os policiais militares da 

Paraíba que têm filhos com 
necessidades especiais ago-
ra contam com o direito de 
ter a carga horária de traba-
lho reduzida pela metade. O 
benefício foi garantido por 
uma resolução editada pelo 
comandante-geral da corpo-
ração, coronel Euller Chaves, e 
abrange os militares que têm 
filhos com espectro autista, 
síndrome de down e trans-
torno de déficit de atenção. 
A concessão não exige com-
pensação de horário.

O comandante-geral da 
Polícia Militar, coronel Euller 
Chaves, classificou o benefício 

como uma medida humani-
tária para os profissionais 
que dedicam a sua vida em 
favor da sociedade. “Era uma 
demanda que tínhamos na 
corporação, construímos a 
solução e agora os pais e mães 
policiais podem requerer o 
direito de ter mais tempo de 
cuidarem de seus ‘anjos’ em 
casa. Isso promove e protege 
os direitos humanos não só 
dos policiais, mas das pessoas 
com deficiência que precisam 
de um maior apoio, confor-
me regem dispositivos inter-
nacionais, a exemplo da con-
venção internacional sobre 
os direitos das pessoas com 

deficiência”, destacou.
A resolução que garante 

esse direito aos policiais mili-
tares foi publicada no Boletim 
Interno de Nº 16 da corpora-
ção. Para ter acesso ao bene-
fício, o policial deve requerer 
por escrito ao comandante da 
unidade onde trabalha, com 
cópias da identidade funcio-
nal, Certidão de Nascimento 
do dependente ou termo de 
adoção, laudo médico com-
provando a deficiência e a 
necessidade de acompanha-
mento especial e permanente, 
entre outros.  Toda a perícia 
será feita pela Junta Médica da 
PM, que irá emitir um parecer.

É garantida ainda a 
máxima preservação dos 
direitos à privacidade dos 
envolvidos que buscam o 
benefício, devendo todos 
os atos do processo serem 
registrados apenas na ficha 
individual do militar, em bo-
letim reservado, e transitar 
em envelopes duplos.

Mais uma decisão 
Há cinco anos, exata-

mente no dia 23 de janeiro de 
2015, as mulheres da Polícia 
Militar celebravam a amplia-
ção da licença-maternidade 
e a garantia de cuidados es-
peciais para as policiais em 

período de gestação. O be-
nefício foi trazido através de 
resolução, também do coman-
dante-geral, coronel Euller 
Chaves, em boletim interno 
da corporação. Hoje, a licença
-maternidade na corporação 
é de seis meses integrais e 
consecutivos, deixando para 
trás a exigência de que nos 
dois últimos meses as mães 
tivessem que cumprir expe-
diente administrativo. Logo 
que se confirma a gravidez, a 
policial militar fica de fora de 
qualquer escala operacional, 
prestando tão somente servi-
ço administrativo compatível 
com sua condição temporária.

Foragido de Santa Catarina é preso na PB
A Polícia Militar da Para-

íba prendeu, na tarde dessa 
quinta-feira (23), um homem 
foragido da Justiça do Estado 
de Santa Catarina, e que esta-
va escondido no Sertão parai-
bano. O acusado foi localizado 
na cidade de São Bento, que 
fica a cerca de 400 quilôme-
tros de distância da capital 
João Pessoa.

A prisão foi realizada pe-
los policiais da Força Tática 
da 3ª Companhia do 12º Ba-
talhão, durante ações preven-
tivas no bairro São José. Um 
homem de 30 anos de idade 
foi abordado pelos policiais, 
e contra ele foi constatado 
que havia um mandado de 
prisão em aberto por crime 
relativo à Lei de Entorpecen-
tes. O foragido foi encami-
nhado para a Delegacia da 
Polícia Civil.

Nas buscas, os 
policiais localizaram 

e prenderam o 
suspeito, que estava 
tentando fugir em 

uma bicicletaA prisão foi realizada pelos policiais da Força Tática da 3ª Companhia do 12º Batalhão, durante ações preventivas no bairro São José, na capital

Foto: PMPB
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Fígado e rins beneficiarão três pessoas que estavam aguardando na Fila Única da Central de Transplante

O Hospital Metropoli-
tano Dom José Maria Pires 
realizou, nessa quinta-fei-
ra (23), em parceria com a 
Central de Transplante da 
Paraíba e do Distrito Federal, 
uma captação de órgãos para 
transplante. Após a confir-
mação da morte encefálica 
de um paciente de 53 anos, 
morador da cidade de Sousa, 
a família autorizou a doação 
de múltiplos órgãos. Fígado 
e rins beneficiarão três pes-
soas que aguardavam na Fila 
Única da Central de Trans-
plante. Essa é a primeira 
captação do ano realizada na 
unidade de saúde.

 Na ocasião, colaborado-
res da instituição prestaram 
homenagem à família doado-
ra.  Aplausos preencheram o 
silêncio do momento e Pedro 
Jocelanio, 29 anos, filho do 
doador, expressou emocio-
nado o momento vivido. “A 
partida do meu pai nos dei-
xou sem chão, mas era uma 
característica dele ajudar as 
pessoas. Isso reforça nossa 
certeza de que ele ajudou 
a todos enquanto pôde. Es-
tou emocionado, e essa cena 
dos funcionários aplaudindo 

nossa passagem não sairá ja-
mais da minha cabeça. Meu 
pai merecia sim, tudo isso”, 
declarou.

 A equipe médica res-
ponsável pela captação dos 
órgãos veio do Distrito Fede-
ral.  “Os órgãos foram oferta-
dos no sistema de doação em 
nível nacional e a compatibi-
lidade de um dos receptores 
da lista de espera era do Dis-
trito Federal. Viemos realizar 
a captação que ocorreu com 
sucesso”, afirmou o médico 
Luiz Gustavo Guedes Diaz.

 “Tivemos todo o apoio 
necessário dos técnicos, enfer-
meiros e demais médicos do 
Metropolitano. Viajamos todo 
o país, sempre que necessá-
rio, para realizar captações, 
e estamos admirados com o 
porte técnico e clínico desse 
hospital. O sucesso foi graças 
ao empenho de todos” acres-
centou Gislaine de Albuquer-
que, enfermeira da equipe de 
captação do Distrito Federal.

Desde novembro de 
2018, a unidade de saúde 
tornou-se um hospital doa-
dor, realizando, desde então, 
a captação de múltiplos ór-
gãos para transplante, tais 

Metropolitano faz primeira 
captação de órgãos de 2020

Editoração: Joaquim MeloEdição: Rogéria Araújo

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2019

Registro CGE Nº. 20-00051-6 
OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços relativos à emissão de passagens aéreas (nacional e internacional), incluindo serviço 
de agenciamento de viagens e outros serviços correlatos, conforme as especificações noAnexo 
2 – Termo de Referência.

RETIRADA DO EDITAL: Exclusivamente através dos sites http://www.pbgas.com.br ewww.
comprasgovernamentais.gov.br. Informações podem ser obtidas pelos interessados, de segunda 
a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 
17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na R. Antônio Rabelo Júnior, nº 161, 19º andar, Edifício 
Eco Business Center, Miramar, João Pessoa - PB.

LOCAL (SITE):www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 925990
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A partir da divulgação do Edital até as 

10h00min (horário de Brasília) do dia 07/02/2020.
ABERTURA: Dia07/02/2020, às 10h00min (horário de Brasília).

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

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

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 348/2019
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados, nos termos da Lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsi-
diariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Pregão 
Presencial na sede deste Órgão, situado a Rua João da Mata S/N, Centro Administrativo Estadual 
- Jaguaribe, telefone (083) 3208-9839, no dia 07/02/2020 às 09:00 horas para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 
ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS, destinado à SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLAG E CASA MILITAR DO GOVERNADOR DA PARAÍBA - CMG, 
conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br. CADASTRO 
CGE Nº 19-01587-6

João Pessoa, 24 de Janeiro de 2020.
João Cláudio Araújo Soares

Gerente Executivo de Licitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020
O TJ-PB, através do Pregoeiro, torna público, que fica adiada a licitação supracitada, para o dia 

06 de fevereiro de 2020 às 09:00 horas por meio da plataforma Eletrônica do Banco do Brasil: www.
licitacoes-e.com.br, cujo objeto é Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação 
de mobílias e cadeiras destinadas a diversas unidades deste Poder Judiciário, mediante Sistema 
de Registro de Preços, conforme especificações do Termo de Referência do Edital, publicada na 
edição 16/01/20 pág. 17 do DOE, tendo em vista alteração no Edital. Demais esclarecimentos ou a 
obtenção do edital poderão ser atendidos na sala do Pregão instalada no 2º andar do Anexo Adm. 
João XXIII, situado na Rua Prof Batista Leite, nº 151- Bairro Róger, João Pessoa- PB, através do 
tel: (83) 3208-6018, ou pelo e-mail prege@tjpb.jus.br. ou no sítio do TJ-PB: www.tjpb.jus.br bem 
como pelo site  www.licitacoes-e.com.br. 

João Pessoa, 24 de janeiro de 2020.
Nélson de Espíndola Vasconcelos

Pregoeiro

EDITAL DE CONVOÇÃO
ARDILLES MELO SILVA Presidente da cooperativa de Ovinocultores da  Paraíba, inscrita na 

CNPJ 26.856.837/0001-20 NIRE 25400009961, situada a Avenida Rui Barbosa,783, sala A centro 
Guarabira – PB, CEP 58.200-000, convoca os seus associados para participar de uma assembleia 

geral ordinária que será realizado o dia  05 de fevereiro de 2020, na sede da cooperativa conforme 
endereço acima, as oito horas em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos 
associados presentes, as nove horas em segunda convocação com a presença de metade mais 
um dos associados presentes, e as dez horas terceira e última convocação com a presença de 
no mínimo dez associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:1 – Prestação de 
Contas dos Exercícios de 2019, compreendendo: Balanço Geral do Ativo e Passivo, Relatório da 
Gestão, Demonstração das Contas Sobras e Perdas e o Parecer do Conselho Fiscal, os quais 
não poderão votar os membros dos referidos órgãos; e previsão orçamentaria para o exercício de 
2020.2 - Eleição para os cargos da diretoria e do conselho fiscal. 3 - Outros assuntos de interesse 
social. Guarabira – PB, 24 de janeiro de 2020.OBS: Só votarão os itens acima citados os associados 
que estão aptos a votar.

O SINDICATO DAS INSTITUICOES BENEFICENTES, SOCIAIS, RELIGIOSAS E FILANTROPI-
CAS NO ESTADO DA PARAIBA, nos termos do seu Estatuto, convoca os dirigentes das Instituições 
Beneficentes, Sociais, Religiosas e Filantrópicas do Estado da Paraíba para comparecerem na 
Assembleia Geral Extraordinária, munidos de documento com foto e termo de posse ou represen-
tantes com documento com foto e procuração, a realizar-se no dia 30 de janeiro de 2020, às 14h 
em primeira chamada e às 14h30 em segunda chamada, no endereço Rua João Ramalho, nº 195, 
Roger - Casa Pequeno Davi, em João Pessoa/PB, com a seguinte pauta: 1)Discussão e deliberação 
acerca das pautas de reivindicações recebidas da(s) entidade(s) sindical(is) profissional(is) que 
atua(m) nos estabelecimentos da categoria econômica das Instituições Beneficentes, Sociais, Reli-
giosas e Filantrópicas no Estado da Paraíba; 2) Autorização para a Diretoria do Sindicato negociar e 
firmar Convenção Coletiva de Trabalho, termo aditivo às convenções coletivas em vigor e dissídios 

coletivos; 3)Discussão e aprovação dos mecanismos necessários para a sustentabilidade financeira 
da entidade sindical; 4) Prestação de contas; 5) Outros assuntos de interesse da categoria. João 
Pessoa, 25 de janeiro de 2020. EDUARDO FÉLIX DO NASCIMENTO – Presidente.

  SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS,
DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 03/2019-CEL
Registro CGE Nº 19-01509-0

COMUNICADO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comu-
nica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 03/2019-CEL (Obras de Pavimentação da Rodovia 
PB-394, trecho: Entr. BR-230/Engenheiro Ávidos), que transcorreu o prazo sem nenhuma empresa 
impetrar recurso. Em vista disto, a Comissão ratifica sua decisão quanto ao julgamento que habilitou 
às empresas: SIGA CONSTRUTORA EIRELI , ESSE ENGENHARIA SINAL. E SERV. ESPECIAIS 
LTDA, CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES 
LTDA, MAC MESQUITA ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA, AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA e 
TAPAJÓS – TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO  LTDA e marca reunião para abertura da(s) 
Proposta(s) de Preços para o dia  28/01/2020 às 15: 00 horas. 

João Pessoa, 24 de janeiro de 2020.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

como: córneas, rins e fígado, 
que já beneficiaram pacien-
tes que estavam na Fila Úni-
ca da Central de Transplante. 
Em setembro do ano passa-
do, o Hospital Metropolitano 
recebeu o certificado de ‘Ami-
go do Transplante’. O título 
enfatiza o compromisso em 

promover ações que incenti-
vam a doação de órgãos.

 Além de realizar a cap-
tação de órgãos, o Hospital 
Metropolitano caminha para 
o credenciamento em rea-
lização de transplante. “Já 
foi dada entrada na solicita-
ção para habilitação do Me-

tropolitano como hospital 
transplantador de coração, 
junto ao Sistema Nacional 
de Transplante. Com a habi-
litação, a população paraiba-
na será contemplada com o 
atendimento em excelência 
de transplante pelo SUS. Nos-
sa meta é oferecer o trans-

plante de coração o mais 
breve possível. Respeitando 
a evolução da capacidade 
da nossa unidade, para que 
este programa de transplante 
aconteça de forma responsá-
vel, duradoura e com exce-
lente resultado” frisou o dire-
tor geral, Antônio Pedrosa

Beatriz de Alcântara
Especial para o jornal A União

Ação do Imeq-PB

Operação ‘Volta às Aulas’ notifica oito estabelecimentos

Dos 67 estabelecimen-
tos com mais de oito mil ma-
teriais escolares fiscalizados, 
oito foram notificados por ir-
regularidades. Este foi o saldo 
da Operação Especial Volta às 
Aulas, do Instituto de Metro-
logia e Qualidade Industrial 
da Paraíba (Imeq-PB), encer-
rada ontem (24). O objetivo 
da operação era verificar se os 
produtos ofertados seguiam 
as normas do Inmetro e se não 
apresentavam riscos para a 
saúde e a segurança do consu-
midor, como explicou o supe-
rintendente Arthur Galdino.

Focada em materiais es-

colares, a fiscalização aconte-
ceu nas principais cidades do 
Estado da Paraíba, como Ca-
bedelo, Santa Rita, Guarabira, 
Campina Grande, Patos, Sousa 
e Cajazeiras, além da capital 
João Pessoa. A Operação Volta 
às Aulas faz parte do calendá-
rio oficial do Inmetro e teve 
início no dia 20 de janeiro, 
durando até o dia 24, a última 
sexta-feira.

Alguns dos produtos fis-
calizados foram apontadores, 
borrachas, canetas esfero-
gráficas, canetas hidrográfi-
cas, giz de cera, lápis, lápis de 
colorir, lapiseiras, marcado-
res de texto, colas, estojos de 
personagens infantis, massa 
de modelar, lancheiras, te-

soura de ponta redonda, tinta 
guache, etc. Dentre esses, as 
canetas esferográficas foram 
as com maior índice de irregu-
laridade, sendo notificada em 
quatro estabelecimentos. Em 
seguida, borrachas (em dois 
estabelecimentos) e aponta-
dores, além de lápis grafites 
em um estabelecimento cada.

Para o gerente do Núcleo 
de Verificação da Qualidade, 
André Albuquerque, a ope-
ração foi muito positiva, pois 
foi possível “identificar que 
a grande maioria dos lojistas 
está ciente da legislação do 
Inmetro e os consumidores 
estão cada vez mais criterio-
sos na hora de adquirir um 
material escolar”. Ele ainda re-

forçou que “a fiscalização nes-
ses itens continuará ao longo 
do ano, independentemente 
do término da Operação Espe-
cial”, disse André.

Arthur Galdino, diretor- 
superintendente do Imeq, 
orienta para os consumidores 
ficarem atentos aos produtos, 
principalmente durante esse 
período de compras de ma-
teriais escolares. Os produtos 
devem ter o Selo do Inmetro 
fixado nas embalagens ou di-
retamente neles. Além disso, 
no caso de materiais a serem 
comprados a granel – como 
lápis, borrachas ou canetas –, 
eles devem estar com a emba-
lagem com o Selo do Inmetro 
exposta próxima ao produto. 

Foto: André Albuquerque

O objetivo era
verificar se os 
produtos ofertados 
seguiam as normas 
do Inmetro e se não 
apresentavam riscos 
para a saúde e a 
segurança do 
consumidor

Na ocasião, colaboradores da instituição prestaram homenagem à família doadora e ressaltaram a parceria entre a Central da Paraíba e do Distrito Federal

Foto: Secom-PB
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Atividades marcam Dia da Visibilidade Trans e ocorrem no Centro, na Epitácio Pessoa e nas praias de Tambaú e Manaíra

No sentido de combater 
a violência e a homofobia 
contra travestis, mulheres 
e homens trans, cuja popu-
lação estima-se em torno 
de 12% da população do 
Estado, o Centro Estadual 
de Referência dos Direitos 
de LGBT e Enfrentamento 
à LGBTfobia da Paraíba de 
João Pessoa estará reali-
zando nas próximas quarta 
e quinta-feiras, ações edu-
cativas de enfrentamento à 
homofobia. As atividades, 
que estarão marcando o Dia 
da Visibilidade Trans, 29 
de janeiro, serão realizadas 
nos espaços de trabalho das 
profissionais do sexo, no 
Centro, na Avenida Epitácio 
Pessoa e nas praias de Tam-
baú e Manaíra.

Na oportunidade, os co-
laboradores e equipe do Cen-
tro Estadual LGBT vão dis-
tribuir material educativo e 
de prevenção sobre Infecção 
Sexualmente Transmissível 
(IST), HIV/Aids e hepatites 
virais, além de divulgação 
das atividades do Espaço 
LGBT. Segundo o coordena-
dor do Espaço LGBT de João 
Pessoa, Victor Pilato, a data é 
importante para dar visibili-
dade às demandas da popu-
lação de travestis, mulheres 
e homens transexuais.

Além da distribuição do 
material educativo e de pre-
venção as doenças sexual-
mente transmissíveis, outro 
foco do movimento é com-
bater a homofobia, já que 
grande parcela da popula-
ção LGBT sofreu algum tipo 
de violência física ou sexual, 
em casa e nas ruas. Segundo 
o coordenador do Centro de 
Cidadania LGBT do municí-

pio, Roberto Maia, dos 1.300 
usuários cadastrados, cerca 
de 50% já sofreram algum 
tipo de violência em razão de 
sua condição. “O pior é que 
entre as pessoas que foram 
agredidas, 35% já tentaram 
suicídio”, revelou Roberto. 

“No que diz respeito ao 
combate à homofobia, o Cen-
tro Estadual de Referência 
dos Direitos de LGBT, con-
ta com o setor jurídico que 
presta assessoria nos pro-
cessos de violação de direi-
tos de LGBT, e também em 
casos de adoção por LGBT ou 
casais homoafetivos, divisão 
de bens, acesso a benefícios 
previdenciários, bem como 
acompanhado a garantia do 
casamento civil ou união es-
tável entre pessoas do mes-
mo sexo”, segundo informa-
ções da secretária da Mulher 
e da Diversidade Humana, 
Lídia Moura.

Outro setor de destaque 
é o psicológico, que funciona 
com escuta, terapia indivi-
dual com sessões semanais 
ou quinzenais e com encami-
nhamento para o Ambulató-
rio TT. Além do Espaço LGBT, 
o Governo do Estado tem po-
líticas específicas na área de 
habitação para travestis, mu-
lheres transexuais e homens 
trans e a inclusão de celas 
privativas nos presídios Sílvio 
Porto, Média de Mangabeira, 
Róger e Regional de Cajazei-
ras, onde 90% são ocupadas 
por travestis e mulheres tran-
sexuais negras.

Enfrentamento
“Neste ano estamos indo 

para as ruas para dialogar di-
reto com este público, pautar 
o enfrentamento da transfo-
bia e promover cidadania”, 
disse Víctor Pilato informan-
do que  o Governo do Estado, 

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Centro terá programação
de combate à transfobia

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

Na UFPB

Abandono de animais será tema de reunião

Diariamente gatos e ca-
chorros são abandonados 
nas dependências da Uni-
versidade Federal da Paraí-
ba (UFPB), no Campus I, em 
João Pessoa. Esse é um pro-
blema antigo e que envolve 
toda a comunidade acadê-

mica e os órgãos responsá-
veis pelo controle ambien-
tal dentro do município de 
João Pessoa. Alguns destes 
animais abandonados na 
UFPB já foram encontrados 
mortos por diversas vezes. 

Para discutir a situação 
do abandono e a quantida-
de de animais dentro da 
UFPB, uma reunião foi con-

vocada pela Comissão do 
Direito e Bem Estar Animal 
e pelo Núcleo de Justiça 
Animal, para o dia 6 de 
fevereiro. Entre os pontos 
da pauta, está a discussão 
sobre a esterilização dos 
cães e gatos e a instalação 
de câmeras de monitora-
mento.   O Centro de Zoo-
noses de João Pessoa, Po-

Nilber Lucena
Especial para A União

SERVIÇO 
Convocatória de reu-
nião com os alunos, 
servidores, docentes, 
diretores e toda a co-
munidade acadêmica 
para debater a situa-
ção dos animais aban-
donados na UFPB. 

n Local: Reitoria 

n Data: 6/2 

n Hora: 10hs
Estima-se que atualmente 400 gatos estejam em situação de abandono na instituição federal

Foto: Ortilo Antonio

Espaço objetiva fortalecer cidadania igualitária
O Espaço LGBT tem a missão 

de promover a cidadania e os 
direitos humanos, assim como de 
enfrentar a homofobia e a discri-
minação por orientação sexual e 
identidade de gênero, prestando 
atendimento psicossocial e jurídico 
a lésbicas, travestis, transexuais, 
bissexuais e gays vítimas de vio-
lações de direitos. A equipe é 
composta por uma coordenadora, 
um assistente social, um psicólogo, 
um advogado e duas agentes de 
direitos humanos.

O Espaço também realiza busca 

ativa e oferece atendimento psicos-
social por meio de ações itinerantes 
nos municípios do interior do Estado. 
Promove seminários, cursos, oficinas 
de capacitação, campanhas educa-
tivas e apoia eventos do Movimento 
LGBT. Também disponibiliza campo 
de estágio nas áreas de psicologia 
e serviço social, por meio de con-
vênios com a Universidade Federal 
da Paraíba, Centro Universitário de 
João Pessoa (Unipê) e Faculdade 
Internacional da Paraíba (FPB).

O setor social providencia o 
acesso ao serviço de documen-

tação básica, Programa Bolsa 
Família, Cesta Básica, Auxílio 
Funeral, Banco de Alimentos, 
Prestação Continuada e Pro-
grama de Habitação Popular, 
programas do Sine e cursos 
de qualif icação profissional 
(Pronatec, Planteq e Projovem 
Trabalhador). Através do Espa-
ço, também são feitos encami-
nhamentos para os serviços de 
saúde (prevenção às DST/Aids 
e hepatites virais, CAPS-Ad e 
CAPS Caminhar para usuários 
com transtorno mental).

a partir de abril, deverá fazer 
a dispensa dos medicamen-
tos para a hormonioterapia, 
no caso oferecido para usuá-
rios inseridos no processo 
transsexualizador (mudança 
de sexo) no Ambulatório de 
Saúde Integral para Travestis 
e Transexuais, no Complexo 
Hospitalar Clementino Fra-
ga. Somente em 2019, 405 
usuários foram encaminha-
dos pelo Espaço LGBT para o 
ambulatório.

O Espaço LGBT é um 
serviço gratuito coordena-
do pela Secretaria de Estado 
da Mulher e da Diversidade 
Humana. De 2011 a 2019, 
já realizou 22.901 mil aten-
dimentos nas áreas de cida-
dania e direitos humanos, 
social, jurídico e psicológico 
e conseguiu ajuizar mais 54 
processos judiciais para re-
tificação de prenome – mu-
dança de nome de travestis 
e transexuais femininos e 
masculinos no registro civil. 
Desde 2014, a quantidade de 
processos chega a 400.

Foto: Tânia Rego/Agência Brasil

Segundo estimativas, a população trans na Paraíba chega a 12% e ações buscam romper o preconceito

lícia Ambiental e Ibama 
foram convocados para a 
reunião, além de adestra-
dores e psicólogos.

De acordo com o 
Núcleo de Justiça Ani-
mal (Neja), em 2019 re-
gistrou-se cerca de 30 
abandonos de animais na 
universidade.  Este ano, 
estima-se que atualmen-
te 400 gatos estejam em 
situação de abandono 
dentro da UFPB. O levan-
tamento foi feito, segundo 
o Neja, por uma aluna de 
biologia.

Outro problema de-
corrente do abandono de 
animais dentro da Uni-
versidade é a prolifera-
ção de algumas doenças, 
como a toxoplasmose que 
é transmitida ao ser hu-
mano através das fezes 
de gatos e outros felinos. 

Algumas medidas 
foram tomadas pela uni-
versidade com o objetivo 
de coibir o abandono de 
cães e gatos dentro da 
instituição, a exemplo da 

criação da Comissão do 
Direito e Bem Estar Ani-
mal, criada pela Reitoria, 
e o Núcleo de Justiça Ani-
mal (Neja), que funciona 
por meio de projeto de 
extensão. 

Francisco Garcia, pre-
sidente da Comissão do 
Direito e Bem Estar Ani-
mal, explica que há anos 
uma solução é buscada jun-
to à administração da uni-
versidade, mas sem sucesso. 
“Faz 35 anos que lutamos 
com a administração para 
obter auxílio nesse sentido, 
isso em todas as gestões 
que por aqui passaram, mas 
nunca conseguimos. Várias 
reuniões foram convocadas, 
mas não se chega a uma so-
lução. Desta vez, convoca-
mos a população para essa 
reunião para que possamos 
pressionar a Reitoria a to-
mar alguma medida”.

A UFPB orienta que as 
pessoas que presenciarem 
animais sendo abandona-
dos possam denunciar, ano-
tando a placa do veículo. E 

pede para que não retirem 
a alimentação deixada pelos 
voluntários para os animais. 

“A comissão atua den-
tro dos Campi da UFPB, 
em especial o Campus I. 
Pegamos os animais aban-
donados e cuidamos deles, 
todo o suporte médico-ve-
terinário nós damos e tam-
bém há protetores inde-
pendente que nos ajudam. 
Mas não recebemos apoio 
da algum UFPB”, ressaltou 
Francisco.
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Baseado em textos do dramaturgo 
Karl Valentin, Teatro Encena apresenta 
‘Toda Coisa Tem Três Lados’ neste 
e no próximo fim de semana

O ano de 2020 está co-
meçando animado para a 
Companhia de Teatro Encena. 
Toda Coisa Tem Três Lados 
tem sua estreia neste fim de 
semana, e segue no próxi-
mo sábado (1/2) e domin-
go (2/2). As apresentações 
acontecem às 17h, no Teatro 
Ednaldo do Egypto, em Ma-
naíra, e os ingressos custam 
R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 
(inteira).

A peça reflete a vida coti-
diana, trazendo brincadeiras 
e uma crítica reflexiva, em 
uma pausa no tempo, trans-
portando o público para a 
“mise en scène” dos palhaços, 
com uma leitura dos textos de 
Karl Valentin (1882-1948): O 
Aquário, Na Loja de Chapéu, 
A ida ao teatro e Pai e Filho a 

Respeito da Guerra. A direção 
é de Luciana Dias e o elenco 
conta com Celly de Freitas e 
Silvana Pequeno.

O processo de criação 
das personagens foi bastan-
te livre, de acordo com Celly. 
“Fomos acrescentando aos 
textos de Karl Valentin as 
nossas memórias de infância, 
com algumas cantigas po-
pulares. Luciana Dias trazia 
sempre algo mais brincante 
para trabalhar com a gen-
te, por isso que tem os dois 
palhaços, que vão dando as 
amarrações entre uma histó-
ria e outra. Foi a partir desse 
trabalho mais lúdico que os 
outros personagens foram se 
encaixando”. 

Indicado para todas as 
idades, Toda Coisa tem Três 
Lados conta com elementos 
da gestualidade, músicas po-
pulares e brincadeiras que 

Cairé Andrade 
caireandrade@gmail.com

Os três 
lados do
humor

Herói da resistência
Remanescente das bandas baile que fizeram a festa nos anos 1970, 
Tuareg’s, de Roberto Dias (foto), antecipa celebração pelos 50 anos 
de carreira com show retrô neste sábado. Página 12
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SERVIÇO 
Apresentação do espe-
táculo “Toda Coisa tem 
Três Lados”
n Local: Teatro Ednal-
do do Egypto
n Horário: 17h
n Ingressos: R$ 10 
(meia-entrada) e R$ 
20 (inteira) no local

Silvana Pequeno e Celly de Freitas conduzem o espetáculo, que evoca reflexões a partir de elementos da gestualidade e brincadeiras infantis

remetem à infância com uma 
crítica divertida inspirada no 
comediante alemão Karl Va-
lentin, no qual as atrizes Celly 
de Freitas e Silvana Pequeno 
interpretam oito personagens 
durante a trama, como ven-
dedora, cliente, esposa e ma-
nipuladoras de boneco, por 
exemplo.

Infantojuvenil
Com 21 anos de existên-

cia, a Cia de Teatro Encena con-
tribui realizando espetáculos 
com foco no público infanto-
juvenil e traz em seu currículo 
apresentações pela Paraíba e 

em outros estados, além das 
cidades portuguesas Coruche, 
Almeirim e Santarém. 

“Tudo começou com 
Ednaldo do Egypto”, lembra 
Celly de Freitas, uma das fun-
dadoras da companhia, que 
completa informando que o 
grupo teve sua primeira for-
mação com o próprio drama-
turgo que dá nome ao teatro 
atualmente. 

“Tivemos várias tem-
poradas no Teatro Ednaldo 
do Egypto, participamos de 
mostras, festivais e desde en-
tão viemos montando novos 
espetáculos com novos inte-

grantes, com foco nos infantis. 
Agora convidamos Luciana 
Dias, uma amiga, para dirigir 
esse espetáculo, no qual inter-
pretamos 8 personagens”. 

O ano de 2020 é definido, 
para Celly, como um período 
de muitos planos. O grupo 
pretende apresentar o novo 
espetáculo em alguns teatros 
de João Pessoa e do interior 
do estado, e depois talvez até 
partir para o exterior. 

“Já estivemos antes no 
Festival Internacional de Tea-
tro e Artes para a Infância de 
Santarém (Portugal), onde 
fizemos uma grande confra-

Para a garotada

Programação do Janeiro Arretado 
chega ao fim neste fim de semana

A programação do 9º Ja-
neiro Arretado, evento que é 
realizado pela Arretado Pro-
duções Artísticas, chega ao fi-
nal neste fim de semana, em 
João Pessoa. Neste sábado 
são quatro as atrações. Des-
te total, três são gratuitas: às 
16h, na Praça da Indepen-
dência, no bairro de Tam-
biá, o grupo CirKombi, de 
Caiapônia (GO), apresentará 
Mulambo Mambembe. Já na 
Feirinha de Tambaú, às 17h, 
o grupo Mamulengo Água de 
Cacimba, de Olinda (PE), en-
cenará - inclusive com inter-
prete de Libras para o públi-
co com deficiência auditiva 
- a peça Flor de Mamulengo, 
enquanto no mesmo horário 
o Grupo Imaginart apresen-
tará, no Pátio Shopping Alti-
plano, o clássico O Rei Leão. 
E , às 17h, a Cia Cênica Torre 
de Papel, de Guarabira, ence-
na O Gato Malhado e a Ando-
rinha Sinhá na Sala de Con-
certos Maestro José Siqueira, 
no Espaço Cultural José Lins 
do Rego, em Tambauzinho. 
Os ingressos custam R$ 20 
(inteira) e R$ 10 (meia) na 
bilheteria, ou antecipada-
mente nas lojas Brinquedos 
& Presentes (Tambaú e Bair-
ro dos Estados) por R$ 10 e 

O Grupo de Teatro da 
Funesc reapresenta, neste 
sábado e domingo, o es-
petáculo Vida Severina. A 
peça tem direção de Nyka 
Barros, texto adaptado por 
Suzy Lopes e preparação 
vocal feita por Jorge Felix. 
As apresentações aconte-
cem no palco do Teatro San-
ta Roza, a partir das 19h. A 
entrada custa R$ 5 (meia) e 
R$ 10 (inteira).

O texto, originalmente 
do pernambucano João Ca-
bral de Melo Neto, apesar 
de focar na relação da mor-
te e da pobreza, para Nyka 
Barros o resultado é de 
uma celebração à vida, por 
isso a alteração do título. “A 
gente procurou enfatizar a 
fé, a esperança, mesmo com 
todas as dificuldades reais 
que nós passamos na mon-
tagem”.

‘Vida Severina’ está 
no Teatro Santa Roza

SERVIÇO 
n Quando: Sábado e domingo
n Horário: 19h
n Local:  Teatro Santa Roza
n Endereço: Praça Pedro Américo, S/N, Centro, 
João Pessoa 
n Ingressos: R$ 10 (inteira) R$ 5 (meia entrada)

Foto: Yebá Ngoamãn/divulgação

Baseado em João Cabral, ‘Vida Severina’ fica em cartaz hoje e amanhã

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

um item de higiene pessoal 
que deve ser deixado na bi-
lheteria. Essas doações serão 
destinadas a uma instituição 
de caridade local.

“A cada ano o festival nos 
surpreende e mostra a credi-
bilidade que ele tem peran-
te o público pessoense e de 
quem visita a cidade. Nesta 
semana de encerramento, 
por exemplo, temos dois es-
petáculos de fora, que são os 
de Goiás e de Pernambuco”, 
disse o coordenador e diretor 
do Janeiro Arretado, Nelson 
Alexandre, ao fazer um ba-
lanço final do evento para o 
jornal A União. Ele informou 
que a quantidade de especta-
dores varia conforme as con-
dições do local, mas garantiu 
que as apresentações reali-

zadas no Parque da Lagoa 
atraíram a maior quantidade, 
estimada em mil pessoas.

Mulambo Mambembe 
é protagonizado pelo Palha-
ço Sequinho, interpretado 
por Pedro Milhomens, que o 
criou. O monólogo conduz o 
público a experimentar sen-
sações diferentes através da 
arte circense e do teatro de 
rua. Já Flor de Mamulengo, 
do grupo Mamulengo Água 
de Cacimba, cujo texto é de 
autoria de Mariana Acioli, 
homenageia, com muita mú-
sica, os lendários bonecos do 
terno do mestre piauiense 
Afonso Aguiar. A brincadei-
ra também traz bichos, se-
res fantásticos e bonecos de 
dança do mamulengo per-
nambucano. Outra peça, O 

Rei Leão, é dirigida por Flá-
vio Lira, que tambéma ssina 
o texto, e apresenta ao pú-
blico as aventuras do Simba, 
contada pelo Rafike e a dupla 
formada por Timão e Pum-
ba. Adaptado e dirigido por 
Nana Rodrigues, O Gato Ma-
lhado e a Andorinha Sinhá 
conta a história de um amor 
proibido entre o Gato Malha-
do e a Andorinha Sinhá.

No domingo, o último 
dia do festival, a programa-
ção começará às 16h30, com 
cerimônia de encerramento 
do evento. Às  17h, na Sala 
de Concertos Maestro José 
Siqueira do Espaço Cultural, 
ainda haverá a encenação do 
espetáculo Circo de Fole. 

A peça reúne contadora 
de histórias, cantoras, baila-
rina e, como convidados, o 
sanfoneiro  Helinho Medei-
ros e o Palhaço Espoleta. A 
ideia central é falar ao públi-
co do universo do circo a par-
tir da ótica da sanfona. E, na 
mesmo local, só que às 18h, 
na Praça do Povo, o Coletivo 
Maracastelo apresentará o 
Cortejo do Maracatu do Ba-
que Virado, cuja direção e re-
gência são de Ângela Gaeta. A 
performance mostra a estéti-
ca, a energia e a diversidade 
de seus integrantes por meio 
dos passos marcados do ma-
racatu.

Foto: Divulgação

No domingo, às 17h, haverá a encenação do espetáculo Circo de Fole

ternização do ato de encenar 
participando com grupos da 
Dinamarca, Inglaterra e Espa-
nha, por exemplo”, completa a 
atriz e fundadora do grupo.
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Meu pai que nasceu no último ano do sécu-
lo 19 em Tacima,  e viveu toda sua infância num 
tempo em que se andava no lombo de burro ou 
em carro de bois -  e  foi ele quem me contou essa 
história.

Talvez as primeiras bicicletas tenham apare-
cido por lá, no começo do século passado. Mas, 
a rigor, embora os pioneiros Ford “bigodes” já 
estivessem circulando na Parahyba, então capital 
do Estado, no final da década de 1920, em verda-
de Tacima, que era  distrito de Araruna, somente 
veio a ver um automóvel depois da morte de João 
Pessoa, em 1930.

E, segundo me passou “Seu”Benedito, foi um 
horror para todo mundo.

De repente, não mais que de repente, entrou 
na rua principal (uma das poucas existentes), um 
carro preto com capota idem e meias-portas que 
abriam pra fora sem necessidade de maçaneta. 
Era somente empurrar e elas se abriam e assim 
também se fechavam.

O horror estampou-se na face dos que tiveram 
a ousadia de enfrentar o bicho de perto. Ele andava 
sobre quatro rodas e fumaçava pelos fundos, além de 
fazer um barulho ensurdecedor: os meninos sumiram 
da rua e correram pra se esconder dentro de casa, en-
quanto os mais afoitos ficaram espiando à distância, 
para ver se aquela geringonça se movimentava.

O homem que dirigia aquele equipamento - 
para que ele começasse a andar sobre a rua de 
terra, levantando poeira -  precisava pedir a ajuda 
do seu companheiro a fim de  acionar uma provi-
dencial manivela que nem sempre produzia efei-

to. E tome botar força nos braços para a manivela 
cumprir o seu papel de motor de arranque. 

Meu pai, que também nunca tinha visto aque-
le troço, meio que tremendo, resolveu se aproxi-
mar do veículo e  viu de perto o tremendo susto 
que levou um molecote mais atrevido que ousou 
enfrentar o desafio de tocar no monstro.  Ao 
pousar a mão no capô do Ford 29, retirou-a aos 
berros, exclamando:

Ai, meu Deus, esse bicho queimou a minha 
mão...

Evidentemente, a mão lisinha  do garoto me-
tido a herói,   tinha repousado   exatamente  em 
cima do radiador que estava fervendo!

E foi um corre-corre danado que somente 
terminou quando o Ford preto foi embora, sumin-
do na curva da estrada em direção a Araruna, sob 
apupos dos circunstantes que gritavam a plenos 
pulmões:

Vai-te embora, besta-fera do diabo!
 Para completar essa história, meu pai me 

afiançou que o bicho empacou na subida da serra 
de Araruna e de lá somente saiu quando uns  ho-
mens bem dispostos   o empurraram até a entra-
da da cidade, onde finalmente, a manivela funcio-
nou e a besta-fera voltou a circular... 

E não posso descrer dessa narrativa, até por-
que meu pai não era de mentiras, sobretudo na-
quele tempo, quando  ostentava o pomposo título 
de Sub-Delegado de Polícia de Tacima, nomeado 
através de Portaria assinada pelo então Presiden-
te João Pessoa, documento que até hoje guardo 
como relíquia.

Artigo Carlos Pereira
cpcsilva1@globo.com

A “besta-fera”
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Pedro Raymundo & Luís Gonzaga

Gonzaga
não 

polemizou
com Chiquinha 

a respeito 
da autoria 

de Asa Branca

Editoração: Ada CarinaEdição: André Cananéa

Humberto Teixeira, calado estava 
e calado ficou, salvo informação 
mais completa. 

Não fosse a memória de Chi-
quinha, o erro ia continuar, pois 
eu não iria botar meu avô numa 
polêmica. Para mim, ele era mais 
importante que Asa Branca.

Voltando a Pedro Raymun-
do: ele vestia-se a caráter, com 
a “pilcha”, que é o traje típico do 
gaúcho: botas, bombachas, faixa 
na cintura, chapéu, boleadeira, 
uma faca na bota. Pedro Raymun-
do não era gaúcho, mas de Santa 
Catarina. No entanto, vestia-se, 
tocava e cantava (e conversava) 
como um homem do pampa. 
Contava causos durante suas 
apresentações, no que também 
foi seguido por Luís. E até no 
samba de breque. Veja-se “Adeus 
Mariana, que já vou embora...” 
grande sucesso no seu tempo. 
Queira ver, no YouTube tem. E a 
Internet registra a biografia de 
Pedro Raymundo, de bombachas 
e tudo, a pilcha completa.

Ele tocou aqui no rádio. Não 
ao vivo, mas os discos. Vale a 
pena ouvi-los.

Agora me permitam ir para o 
dentista, o competente Dr. Jack-
son Feitosa.

Luís Gonzaga vestiu o gi-
bão que lhe apresentou Pedro 
Raymundo, o cantor de “Adeus 
Mariana”. O vaqueiro do Exu 
em fim acreditou na blindagem 
do terno de couro para romper 
as caatingas e os espinheiros 
das favelas. Foi preciso Pedro 
Raymundo sair dos pampas e 
fazer sucesso no Rio Grande pra 
mostrar ao nordestino encoura-
do que a música folclórica tinha 
condições de seduzir o Brasil. 
Gonzaga voltou para buscar no 
Exu o matulão de sortilégios que 
deixara fechado como seus olhos 
e ouvidos diante dos xotes, toa-
das, cocos e baiões. 

Pedro Raymundo – o gaú-
cho alegre do rádio – abria os 
sentidos e o entendimento de 
Luís para a riqueza temática. 
rítmica e melódica que o Rei do 
Baião ia deixando escapar pelos 
dedos no teclado da sanfona. 
Gonzaga tinha deixado o Exu 
por motivos afetivos nunca bem 
explicados. A certa altura de 
sua vida, Gonzaga polemizou 
com Chiquinha a respeito da 
autoria de Asa Branca, e ter-
minou acatando a tese da irmã 
Chiquinha de que Asa Branca 
era uma peça folclórica. Li duas 
entrevistas de Gonzaga, con-
cedidas a jornais do Recife, em 

que ele corrobora a tese da irmã. 
Mesmo assim, o público fa-

nático não reconhece a origem 
folclórica de Asa Branca. O meu 
avô paterno. Gratulino Pinto Bran-
dão, tocador de fole nos forrós de 
Itaporanga (antiga Misericórdia) 
do século XIX, me confirmou a re-
velação de Chiquinha, quando lhe 
perguntei desde quando conhe-
cia Asa Branca: “desde menino”, 
disse-me o velho sanfoneiro. Meu 
avô era mais velho que Januário, 
o que lhe dava muito mais anos 
que Luís. Logo, quando meu avô 
nasceu, Gonzaga ainda estava no 
projeto, e não podia ter composto 
Asa Branca. Mas Gonzaga fez duas 
confissões de que não era o autor 
da peça brasileira, e não há mais 
espaço para polêmica. Quanto 

(Terça, quinta e sábado)

A Cabeça é o úni-
co representante da 
Paraíba no 26º Festi-
val Janeiro de Gran-
des Espetáculos, que 
acontece até o dia 1º 
de fevereiro em vá-
rios municípios de 
Pernambuco. O espe-
táculo, formado por 
estudantes de curso 
de Bacharelado em 
Teatro da UFPB, es-
treou em 2018, como 
resultado da disciplina 
Estágio Supervisiona-
do, e deu tão certo que 
acabou fazendo tem-
porada e participando 
de alguns eventos em 
João Pessoa e fora da 
cidade. 

A participação no 
Festel - Festival de 
Teatro de Limoeiro
-PE lhe rendeu à peça 
oito prêmios: melhor 
espetáculo, melhor 
direção, melhor ator, 
melhor atriz, melhor 
maquiagem, melhor 
cenário, melhor tri-
lha sonora e melhor 
iluminação. Além dos 
prêmios, o destaque 
do espetáculo no fes-
tival funcionou como 
ingresso para integrar 
a programação do JGE, 
um dos maiores festi-
vais de teatro do Nor-
deste.

A Cabeça retrata 
a história de um an-
tigo museu de ex-vo-
tos, aquelas oferendas 
feitas aos santos após 
a graça alcançada, lo-
calizado na fictícia 
cidade de Córrego 
dos Ratos. Uma cabe-
ça, preocupada com 
o abandono do velho 
museu onde ela está 
exposta, reflete sobre 
como retomar os tem-
pos de glória, da épo-
ca em que os milagres 
de Santa Rita de Cás-
sia eram a principal 
solução para todo tipo 
de problema, desde 
uma dor de cabeça in-
sistente até uma feri-
da sem cura. 

Junto com ou-
tras cabeças, pernas, 
orelhas, mãos e pés, 
também relegados ao 
ostracismo, a cabeça 
propõe um movimen-
to coletivo, no qual as 
partes empoeiradas 
possam unir-se em 
busca de um objetivo 
comum. 

Esse cenário de 
caos, esquecimento e 
abandono e o pano de 
fundo para os atores 
exporem sua própria 
realidade enquanto 
fragmentos de uma so-
ciedade caótica, onde 
a religião termina por 
ser vista como única 
saída possível, muitas 
vezes meio de manipu-
lação e poder. 

Sem perder a fé, os 
atores desvelam suas 
fragilidades e convi-
dam o público a refle-
tir sobre o seu lugar 
no meio, sua liberdade 
de ser e se expressar, e 
o convocam para rea-
gir às diversas formas 
de opressão presentes 
na sociedade.

O espetáculo tem a 
direção de Cely Farias, 
com assistência de 
Kassandra Brandão, e 
é livremente inspirado 
no conto homônimo de 
Lia Neiva. Os figurinos 
são de Luna Alexan-
dre, cenário de Marta 
Pollyana, direção mu-
sical e trilha original 
de Adriana Fernandes 
e Bruno Marinheiro, 
Iluminação de João 
Batista, maquiagem 
de Naiara Cavalcanti 
e preparação corporal 
de Líria Morays.

Peça da UFPB está 
em festival em PE

Premiada, ‘A Cabeça’ é montada por alunos do curso de teatro

Foto: divulgação

‘A Cabeça’ retrata 
a história de um 
antigo museu de 

ex-votos onde uma 
cabeça reflete sobre 

como retomar os 
tempos de glória
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Em novembro de 2015 fomos surpreendidos 
por um intenso vandalismo em um importan-
te patrimônio histórico da cidade de Campina 
Grande-PB que, infelizmente, tem perdido mui-
to de sua arquitetura histórica. Marcos paisa-
gísticos estão sendo perdidos, mutilados, des-
truídos e tudo isso às vistas das autoridades. 
Desta vez, foi alvo de depredação o prédio da 
chamada “Estação Ferroviária Nova” de Campi-
na Grande. O prédio foi invadido, arrombado e 
vem até hoje sendo “depenado”. Tudo o que pode 
ser rentável economicamente vem sendo retira-
do paulatinamente por vândalos. Recentemente 
foram retirados o madeiramento e telhas dos 
galpões anexos.

O prédio foi construído em 1957 – momen-
to em que se comemorava o cinquentenário da 
chegada do trem à Campina Grande, fato que 
foi expressivo para seu desenvolvimento – e 
inaugurado em 26 de janeiro de 1961 pela Rede 
Ferroviária do Nordeste - RFN (depois Rede 
Ferroviária Federal S.A. – RFFSA). Sua cons-
trução buscava em linhas gerais a melhoria dos 
serviços ferroviários na região pois havia a ne-
cessidade de espaço para manobras e uma me-
lhor estrutura para passageiros e o trato com 
as cargas, além, claro, de ter o intuito de ser a 
interligação entre a Rede Ferroviária Nacional 
e a Rede Viação Cearense, num projeto de na-
cionalização das linhas incluídas na malha da 
RFFSA pelo plano nacional desenvolvimentista 
do governo de Juscelino Kubistchek. 

A Estação Nova, como se tornou conhecida, 
possui traços arquitetônicos em art déco e tam-
bém proto-moderno, em destaque no seu fron-
tispício temos um belíssimo painel em azulejo 
pintado; seu formato possui alguma semelhan-
ça com o prédio do Liceu Paraibano e é o que o 
estudioso Walter Tavares chama de inspiração 
em navios à vapor. Para o Professor Josemir Ca-
milo: “Pode-se interpretar a construção como 
um conjunto, com seus armazéns e um prédio 
administrativo, em linha reta, ao longo dos tri-
lhos, como se a Estação fosse a locomotiva, o 
prédio, o tender, e os armazéns, em ambas as 
extremidades, seus vagões”. Seu porte de gran-
deza o torna um dos mais destacados patrimô-
nios arquitetônicos e históricos da cidade. 

Quanto ao saque, ao vandalismo, acredita-
mos que pode ter sido iniciado por vândalos, 
mas, em seguida, a ação provavelmente teve 
um caráter profissional, visto que os relógios 
da torre foram RETIRADOS e objetos grandes 
como carros de manutenção e peças de grandes 
dimensões foram levadas. Tudo começou entre 
outubro e início de novembro de 2015. A ausên-
cia dos relógios e as portas e portões arromba-
dos podem ser vistos por quem passa cotidiana-
mente pela avenida Professor Almeida Barreto, 
entre os bairros São José e Jardim Quarenta.

Na época, nos prontificamos a fazer uma 
denúncia ao Ministério Público Federal para 
que averiguasse o dano ao patrimônio, tam-
bém comunicarmos a algumas instituições cul-
turais além do Instituto do Patrimônio Históri-
co e Artístico do Estado da Paraíba, o IPHAEP 
e também o congênere nacional, o IPHAN. Ao 
que se sabe, o referido patrimônio é da União e 
sua guarda, que estava a cargo do IPHAN após 
o fim da RFFSA foi repassada para o Departa-
mento Nacional de Infraestrutura de Trans-
portes – DNIT no entanto, até o momento, não 
temos nenhum posicionamento do Ministério 
Público nem de nenhuma outra autoridade. O 
prédio poderia muito bem ser abraçado pela 
municipalidade, com vistas ao transporte pú-
blico, por que não? Um VLT ali interligando a 
cidade, desafogando o terminal de integração, 
seria de grande valia. Há alguns anos, propus 
em conjunto com o amigo memorialista José 
Edmilson Rodrigues que se fizesse um Museu 
que expressasse a memória ferroviária do in-
terior do Nordeste. 

Quase cinco anos depois da denúncia nada 
foi feito. Continuamos aguardando uma averi-
guação do caso e a pronta reparação do dano 
patrimonial, além da punição aos responsáveis 
pela destruição. 

Estação Nova: mais 
um patrimônio 
abandonado em 
Campina Grande

André Cananéa
andrecananea2@gmail.com
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Indicado a dez prêmios Oscar - in-
cluindo Melhor Filme  e Melhor Diretor - o 
drama de guerra 1917 é brilhante em sua 
condução técnica, mas peca ao apresentar 
um enredo com pouca consistência. Am-
bientado durante a Primeira Guerra Mun-
dial, a trama acompanha Blake (Dean-
Charles Chapman) e Schofield (George 
MacKay), dois soldados ingleses que têm 
seu descanso interrompido para encarar 
uma missão: devem sair, juntos, da base 
onde estão, atravessar as linhas inimigas e 
entregar uma mensagem do alto comando 
inglês a uma tropa que está prestes a ata-
car os alemães. O que o destacamento não 
sabe, ainda, é que se trata de uma cilada 
que poderá ceifar a vida de 1.600 homens.

O diretor Sam Mendes (de Beleza 
Americana e 007 - Operação Skyfall) optou 
por apresentar essa jornada em um plano 
sequência frenético, que vai de ponta a 
ponta no filme. O filme dá uma sensação 
de que a história se desenrola em tempo 
real, afinal se os soldados devem atraves-

sar uma floresta, o espectador vai com 
eles ao longo de toda a trajetória. Da mes-
ma forma quando entram em um bunker, 
pegam carona em um comboio ou atra-
vessam as ruínas de uma velha fazenda. 

Graças a isso, a imersão é completa, 
afinal a maneira com que o filme é con-
duzido faz com que o espectador seja um 
terceiro personagem nesta missão. Mas, 
também por conta disso, o filme tem um 
grave problema de ritmo. A caminhada 
dos soldados nem sempre rende bons 
diálogos, tem momentos de silêncio e 
esse acompanhamento se torna enfado-
nho para quem está sentado na poltrona 
do cinema.

Outro problema: há pressa em con-
densar a história em duas horas. Isso leva 
a uma jornada acelerada, focada em ape-
nas dois personagens, às vezes só em um, 
na qual os coadjuvantes aparecem tão rá-
pido quanto os cenários que se sucedem 
ao longo da trama, uma estética que lem-
bra bastante as “fases” dos jogos de video-
game. E nessa ceara, um game como Call 
Of Duty consegue ser mais bem resolvido.

A culpa até pode ser da pressa em 

concretizar a missão - os soldados têm 
poucas horas para sair do ponto A e che-
gar ao ponto B -, mas também é um pro-
blema que vem abarcado na escolha de se 
fazer um filme em plano sequência, em 
que o tempo é o grande inimigo dos per-
sonagens, mas igualmente do enredo.

O diretor também optou por mostrar 
uma diversidade muito grande de cená-
rios, constituídos nos mínimos detalhes 
(o que valeu a indicação por Design de 
Produção, que deverá levar), em detri-
mento de trabalhar relações pessoais ou 
a profundidade dos personagens. Afinal, o 
filme não pode parar!

Ao final, tem-se a sensação de que, 
embora seja tecnicamente impecável, 
1917 não tem a consistência de um Apo-
calipse Now, por exemplo, para ficar no 
comparativo com um filme de guerra, cujo 
enredo também aborda a jornada de sol-
dados que precisam sair de um ponto até 
outro. Mas certamente, deverá ficar com 
os prêmios de Mixagem de Som e Edição 
de Som e se der mais uma estatueta a Ro-
ger Deakins pela desafiadora fotografia 
do filme, o fará com justiça.

Tecnicamente, ‘1917’ é brilhante, 
mas falta um enredo à altura

em destaque
Crônica

Thomas Bruno Oliveira
thomasbruno84@gmail.com
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ESTREIAS DA SEMANA

1917 (1917. EUA/Reino Unido. Dir.: Sam Mendes. Guerra. 14 anos). Em um dos momentos 
críticos da Primeira Guerra Mundial, dois soldados britânicos, Schofield (George MacKay) e 
Blake (Dean-Charles Chapman), recebem uma missão aparentemente impossível. Em uma 
corrida contra o tempo, eles devem cruzar o território inimigo e entregar uma mensagem que 
cessará o brutal ataque a milhares de combatentes - entre eles, o irmão de Blake. Indicado a 
10 prêmios Oscar, incluindo Melhor Filme. MAG 2 (leg): 14h30, 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).

Estrelado por Gary Oldman, o terror ‘A Possessão de Mary’ pode ser visto no Cinépolis Mangabeira

Foto: Divulgação

Os soldados Blake e Schofield durante a missão: plano sequência provoca sensação de filme em tempo real e dá imersão completa ao espectador

Foto: Divulgação
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Com repertório retrô, banda continua na ativa fazendo shows até na casa do líder, Roberto “Tuareg’s” Dias

As bandas de baile tive-
ram uma maior efervescên-
cia, na cidade de João Pessoa, 
por volta de meados dos anos 
1960 até a década de 1980. 
Ao longo desse período, vá-
rios grupos - a exemplo dos 
Quatro Loucos, Diplomatas, 
The Gentlemans e Gemini VI 
- surgiram e se extinguiram 
por razões diversas. O tempo 
passou e o progresso também 
trouxe o avanço tecnológico, 
o que incluiu os lançamen-
tos de serviços de streaming 
de música (Deezer, Spotify), 
transformando o jeito de se 
ouvir as canções. No entan-
to, daquela época, a banda 
Tuareg’s, criada em 1970, 
é remanescente e continua 
em plena atividade, o que o 
seu fundador e líder, Roberto 
Dias, confessou para o jornal 
A União considerar um “ato 
de resistência”. Ele disse que 
uma prova dessa longevidade 
é que o grupo já vem come-
morando, antecipadamente, 
os 50 anos de existência que 
completará no próximo mês 
de outubro, realizando apre-
sentações na Paraíba e em 
outros estados, sobretudo da 
região Nordeste.

Na opinião de Roberto 
Dias, que ficou mais conhe-
cido com o nome artístico 
de Roberto Tuareg’s, a lon-
gevidade se deve, princi-
palmente, a dois motivos: a 
fidelidade devotada à banda 
pelos fãs e a renovação regis-
trada entre os frequentado-
res dos shows. “Há pessoas 
que ainda assistem as nossas 
apresentações desde a época 
em que iniciamos a carreira 
artística. Nos bailes, minha 
estimativa é de que uns 70% 
do público sejam adultos e 
idosos. Os 30% restantes 
que comparecem aos shows 
são jovens, na faixa dos 20 
aos 30 anos de idade, ou seja, 
são filhos que, por influência 
dos próprios pais, passaram 
a gostar da banda e do reper-
tório”, disse o fundador do 
grupo.

O músico informou que 
a Tuareg’s realiza, em mé-
dia, três shows por mês, em 
João Pessoa, normalmente 
na sexta ou no sábado. “De-
pendendo do espaço físico 
do local do evento, o público 
varia de 800 a 1.500 pessoas. 
O repertório abrange um 
flashback dos anos 1960 e 
que vai até os anos 1990. É 
um mix de sucessos que in-
clui, por exemplo, músicas 
da Jovem Guarda, sambas, 
forrós e canções de grupos 
internacionais, como The 
Beatles. Quando tocamos 
músicas da Jovem Guarda o 
público fica meio inquieto e 
quando chega a parte de dis-
coteca, as pessoas parecem 
crianças e se divertem mes-
mo”, disse Roberto Dias.

A propósito, a banda rea-
liza o Baile do Hawaii neste 
sábado, a partir das 18h, na 
Casa dos Tuareg’s, localizada 
na rua Major Brito, nº 330, no 
bairro do Cristo Redentor, em 
João Pessoa. Roberto Dias jus-
tificou a razão de se apresen-
tar num horário mais cedo e 
em sua própria residência: 
“Eu acredito que o público 
poderia ser maior, mas o ní-
vel de violência e impunidade 
dos bandidos estão fazendo 
a coroada evitar sair de noi-

te. Estou fazendo o show em 
minha casa, onde monto um 
pavilhão, só por causa dos 
amigos, mas não tenho lucro”, 
admitiu ele, que está à fren-
te da banda com sua esposa, 
a cantora Rita, e é a filha do 
casal, Janaína Dias - conheci-
da como a “Loira Pressão” -, 
quem abrirá o baile. No baile, 
a mesa para quatro pessoas 
custa R$ 120 e o ingresso 
individual, R$ 20. Contatos 
pelos números (83) 9 8709 
2377 e 9 8881 2044. 

Cinquentenário
No próximo dia 7 de ou-

tubro, o grupo completará 
cinco décadas de existência, 
mas seu fundador garan-
tiu que a comemoração da 
data já começou e vai du-
rar todo este ano com a 
Tuareg’s 50 Anos Tour 
2020. “Já nos apre-
sentamos em 
Pernambuco 
neste mês de 
janeiro”, co-
mentou Ro-
berto Dias, 
a c r e s c e n -
tando que 
também cos-
tuma realizar 
apresentações em 
Alagoas, Rio Grande do Norte 
e Sergipe. Ele informou que 
também iniciará, a partir des-
te ano, o projeto de realizar 
dois bailes “retrô” durante o 
Carnaval, sendo um no Bessa 
Gril, no domingo, e o outro no 
Cabo Beer, na segunda-feira.   

O líder da Tuareg’s 
também fez um balanço 
das cinco décadas de ati-
vidades. “Fundei a banda 
com carinho e disciplina. 
Ensaiamos uma vez por se-
mana durante três horas. 
Ao longo do tempo, os inte-
grantes foram mudando e 
sou o único remanescente 
da formação original. No 
início, éramos oito inte-
grantes, porque precisei 
incluir metais para tocar 
músicas de Tim Maia, mas 
há duas décadas que man-
tenho cinco músicos na 
formação. Com o passar 
do tempo, os espaços para 
shows na capital foram se 
acabando, como O Elite e 
o Jangada Clube, e hoje só 
tem praticamente o Espor-
te Clube Cabo Branco”.

Ele diz que já queria ter 
se aposentado, mas prefere 
seguir tocando e cantando. 
“Tenho disposição e me cui-
do, mas se eu vier a sentir 
algum problema de saúde 
posso pensar em parar, mas 
aos poucos, para que os inte-
grantes da banda se encami-
nhem na carreira. Não quero 
passar o que outros músicos 
passaram, como o Almir, ex 
vocalista da banda The Fe-
vers que chegou a passar mal 
com suspeita de AVC (aci-
dente vascular cerebral)”, 
disse Roberto Dias.

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Tuareg’s segue mostrando que 
ainda há público para os bailes

Editoração: Luciano HonoratoEdição: André Cananéa

Jovem Guarda: 
Roberto Tuareg’s 
é o único rema-

nescente da banda 
baile, formada em 

outubro de 1970 

Terroá 2020

Bandas integram a programação 
de Festival Gastronômico no Jacaré

Um olhar diferente 
para a gastronomia parai-
bana a partir da análise de 
chefs de restaurantes reno-
mados na região definem o 
Festival Terroá, que acon-
tece hoje e amanhã no An-
gelim Garden (Praia do Ja-
caré). Os ingressos diários 
do segundo lote podem ser 
encontrados no Sympla por 
R$ 25 (meia-entrada) e R$ 
50 (inteira). Além da gas-
tronomia, atrações musi-
cais legitimamente nordes-
tinas e de gêneros diversos 
integram a programação do 
festival, que tem duração 
das 12h às 22h.

Entre os artistas, parti-
cipam Berra Boi, Dj Claudi-
nha Summer, Odile Acous-
tic, Tribo Ethnos e Victor 
Brizeno.

Berra Boi é conhecido 
pelas participações na Vi-
rada Cultural de São Paulo 
e equilibra uma sonorida-
de urbana com a nativa da 
América Latina e África, 
passeando por beats inspi-
rados em ritmos globais pe-
riféricos, em um resultado 
dançante.

DJ Claudinha Summer 

irá abrir e fechar a progra-
mação musical do Terroá, 
fazendo um resgate aos 
anos 1980 e 1990 e trazen-
do, também, músicas de ar-
tistas locais.

Odile Acoustic é um 
jovem trio indie que traz 
uma performance intimis-
ta e contagiante. Com uma 
setlist concentrada no rock 
dos anos 1990, a banda 
também traz pitadas de 
músicas mais atuais.

Com 30 anos de exis-
tência, a Tribo Ethnos ex-
plora diversas vertentes da 
arte, com ênfase na músi-
ca, dança e artes visuais e 

maior parte de suas apre-
sentações na África e Euro-
pa. As faces cobertas de pin-
turas étnicas e um figurino 
baseado em motivos tribais 
complementam a perfor-
mance do grupo que toca 
ritmos diversos, variando 
desde o Coco Eletrônico ao 
Deep Afro Latin House.

Trazendo um toque 
folk para o festival, Victor 
Brizeno realiza, em sua 
apresentação, releituras de 
hit modernos ou clássicos. 
Juntamente com o músico, 
participam Rodolfo Sal-
gueiro, da banda Papamute, 
Bruno Torrez, Jamila, Pedro 

Índio, Hugo Brizeno e Pedro 
Faissal.

Sobre o Festival 
O evento conta com a 

participação de chefs re-
nomados para apresentar 
pratos com novos temperos 
e sabores em uma área com 
cerca de 11 mil metros na 
Praia do Jacaré, em Cabe-
delo. Além das aulas e apre-
sentações, haverá um espa-
ço destinado a expositores 
e produtores locais com 
degustações, experiências, 
oficinas, atrações musicais, 
hortas e espaço para crian-
ças.

A jornalista Monica 
Santos, que também é edi-
tora e coordenadora do 
projeto Veja Comer & Be-
ber, vem a João Pessoa para 
realizar uma participação 
especial.

O festival é uma pro-
dução da Cantaloupe com 
apoio do Sebrae/PB, Rede 
Paraíba de Comunicação, 
São Braz, Condomínio das 
Américas, Combate Segu-
rança, Projecta, Prefeitura 
de Cabedelo, Sesc/Senac/
Fecomércio.

Grupo Berra Boi equilibra sonoridade urbana com músicas da África

Foto: Divulgação

Gemini VI: baterista 
inovou na época

Criador do conjunto Gemini VI em meados 
dos anos 1960, em plena efervescência da Jovem 
Guarda, o músico Mário Fernando Saraiva - hoje 
também advogado e contador - ainda sente sau-
dades daquela época. “Foi muito bom, pois todos 
tocavam e existiam locais para a realização dos 
bailes, como o Elite Bar e o Jangada Clube”, disse 
ele para A União. 

“Inicialmente, o grupo formava com Poty (rit-
mo), Roberto Tetéu (baixo), Neco Charuto (Solo), 
Agildo (Piston) e Mário Saraiva na bateria, que 
inovou em termos de apresentação nos shows: 
tocava bateria e, simultaneamente, cantava”, lem-
brou o agora jornalista Hilton Gouvêa, na época, 
empresário do Gemini VI, posto que assumiu com a 
saída de Mário Saraiva para a banda Os Selenitas. 

“Poty e Roberto improvisavam dueto quando o 
público pedia as músicas de Roberto Carlos e Neco 
Charuto, por ter acompanhado Valdick Soriano por 
dez anos, arrancava solos que faziam a plateia vi-
brar. Mas tinha um problema: não sabia executar 
‘O Milionário’, uma música sem letra e com solo 
de guitarra executado por Orlando Mingo, acompa-
nhado pelos demais músicos, e lançada em 1965. 
Neste momento, trocava de lugar com Poty, que 
solava ‘O Milionário’, enquanto Neco trabalhava o 
ritmo ou a guitarra-base”, lembrou Hilton Gouvêa.

Nas décadas de 1960 e 1970, Hilton Gouvêa 
comentou que em cada esquina da cidade de 
João Pessoa havia uma banda. “Ainda sobrevive, 
brilhantemente, Os Tuareg’s. Mas havia Os Quatro 
Loucos, integrada por Floriano, Golinha, Vital Farias 
e, posteriormente, Zé Ramalho. The Gentlemans, 
que formava com Hugo Leão, Junior, Fernando e 
Celinho (este já falecido), Hamilton e outros. Em 
Cruz das Armas, brilhava Os Fugitivos. Na Ilha do 
Bispo, Os Intocáveis. Sem falar em outros grupos 
menores, como Os Gênios, que tinha saxofone 
e sanfona, instrumentos estranhos às bandas de 
então”, disse ele.

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Foto: Divulgação

Nos bailes, minha 
estimativa é de que 
uns 70% do público 

sejam adultos e idosos. 
Os 30% restantes são 
jovens, na faixa dos 
20 aos 30 anos 
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Paraibano na Capes
Professor Benedito Guimarães Aguiar Neto, formado em 
Engenharia Elétrica pela UFPB, é o 22o  nome a assumir a 
presidência da Capes.  Página 14
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Legislativo precisava de 12 votos para afastá-lo do cargo e só conseguiu 10; Ministério Público alega improbidade
Ademilson José  
ademilson2019jose@gmail.com

Berg se livra da cassação, mas 
Câmara tem mais denúncias

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: José Napoleão Ângelo

A oposição não conse-
guiu os 12 votos que preci-
sava para cassar o mandato 
do prefeito Berg Lima, mas 
Ministério Público Estadual 
em Bayeux, através da pro-
motora Maria Edilígia Chaves 
Leite, já apresentou uma nova 
denúncia de improbidade ad-
ministrativa contra ele. 

A promotora encon-
trou irregularidades na 
aplicação do dinheiro ar-
recadado com multas pelo 
Departamento Municipal 
de Trânsito. Segundo a de-
núncia, Berg não respeitou 
a autonomia financeira do 
órgão de trânsito, aplicando 
a verba arrecadada com as 
multas em áreas diversi-
ficadas, o que caracteriza 
ingerência do Executivo. 

O Ministério Público 
pede bloqueio dos seus 
bens e ressarcimento aos 
cofres públicos da Pre-
feitura no valor de R$ 
160.740,01. “DMTRAN foi 
criado pela Lei 714/98 em 
dezembro de 1998, vincula-
do ao Gabinete do Prefeito, 

devendo ter autonomia ad-
ministrativa e financeira e 
patrimônio próprio. 

Ocorre que os fatos 
retratados e apurados no 
processo comprovam que 
a Prefeitura vem utilizan-
do a quantia arrecadada 
pela cobrança de multas 
de trânsito em finalidades 
diversas das previstas nas 
regras de competência, em 
total ingerência do Poder 
Público sobre as verbas do 
DMTRAN. 

“Isso vem se dando 
porque o prefeito não as-
segurou autonomia ao 
DMTRAN, de modo que as 
receitas arrecadadas em ra-
zão das infrações de trân-
sito estão sendo utilizadas 
para custear despesas di-
versificadas, e não apenas 
para acarretar melhorias 
no tráfego”, diz um trecho 
da denúncia.

Além desse ,  outro 
processo que trata do 
pagamento ilegal do re-
colhimento de lixo na ci-
dade também tramita no 
Ministério Público contra 
o prefeito. São esses dois 
processos que os vereado-

res de oposição e a Mesa da 
Câmara prometem trazer à 
tona para o plenário e para 
as comissões da Casa. 

Assim que a votação 
da primeira denúncia ter-
minou, a Mesa da Câmara 
anunciou que vai dar enca-
minhamento a essas novas 
denúncias, o que levou o 
prefeito a dizer que alguns 
vereadores já estavam pas-
sando dos cuidados de par-
lamentares para demons-
trarem problemas pessoais 
contra ele, o que levou mui-
ta gente a madrugar mais 
ainda na Câmara, além do 
que já tinha obrigado a de-
morada sessão. 

Prefeito de Bayeux segue no cargo, mas deve responder ainda a outras ações movidas pelo Ministério Público

Foto: Divulgação

Segundo a denúncia, 
Berg não respeitou a 
autonomia financeira 
do órgão de trânsito, 

aplicando a verba 
arrecadada com as 
multas em áreas 

diversificadas

Sessão entrou pela madrugada
Parecia comemoração de mais 

uma eleição o momento que o pre-
feito de Bayeux, Berg Lima (PL), saiu 
do prédio da Câmara de Bayeux, no 
começo da madrugada desta sexta-
feira. Ele vibrava muito e erguia os 
braços sem demonstrar qualquer 
cansaço ou enfado com o longo 
período de acompanhamento do 
julgamento.  

Afinal, a sessão havia começado 
às 9h da manhã e, depois de mui-
tos debates e oitivas, faltaram dois 
votos para acontecer a cassação. A 
maioria dos vereadores (10 dos 17) 
votou pela cassação do mandato 
dele, mas os votos foram insufi-
cientes (precisava de dois terços ou 
12 votos) para que se decretasse a 
perda do mandato. Berg recebeu os 
votos favoráveis de sete vereadores, 
justamente os que integram a base 
aliada dele. 

A lista inclui Adriano Martins, De-
deta, Guedes, Uedson Orelha, Adria-
no do Táxi, Cabo Rubem e França. A 

acusação foi a de que o prefeito teria 
pago adicionais noturnos a guardas 
municipais que trabalham no período 
diurno. Há ainda mais dois processos 
de cassação tramitando na Câmara. 
Em relação a este último, a comissão 
processante criada para analisar o 
caso já havia decidido pela impro-
cedência da denúncia pelo placar 
de dois a um.

Nesse processo que saiu ileso, 
Berg é acusado de cometer irregula-
ridades no pagamento do adicional 
noturno a funcionários da prefeitura, 
de pagar mesmo a quem trabalha 
durante o dia. De acordo com a de-
fesa do prefeito, a acusação não tem 
fundamento legal. 

Durante todo o dia, aliados de 
Berg Lima e opositores lotaram as 
galerias da Câmara com ataques e 
defesas do gestor. Houve até carro 
de som postado em frente ao Le-
gislativo. Berg também corre riscos 
de perder o mandato por causa de 
ações que tramitam na Justiça.

Na Assembleia

Deputado prioriza ações de 
saúde e qualidade de vida

O deputado Taciano Di-
niz (Avante) disse, ontem, que 
passou todo o primeiro ano de 
mandato priorizando ações na 
área de saúde e melhoria de 
qualidade de vida e que será 
com essa mesma disposição 
que voltará para a retomada 
dos trabalhos no começo do 
próximo mês. 

Ele destacou que teve 
várias conquistas no primei-
ro ano de mandato, além do 
fato de ter contribuído para 
a sua região ter voltado a ter 

um representante no Poder 
Legislativo depois de vinte 
anos. “Por meio de nossa 
atuação, temos conseguido 
várias ações, entre elas, mais 
de R$ 1 milhão que o Governo 
do Estado liberou para refor-
ma e ampliação do Hospital 
de Itaporanga, entre outras 
obras importantes para me-
lhorar a prestação de serviços 
na área de saúde”, comentou.

O deputado disse ain-
da que, junto ao Governo do 
Estado, também conseguiu 

a liberação de recursos para 
obras em outras áreas, como 
reforma de escolas, pavimen-
tação de estradas, e até para 
implantação de um ramal nas 
obras de transposição do Rio 
São Francisco para Piancó.

“Para isso, estamos conse-
guindo obras de infraestrutura, 
para drenagem e saneamento 
básico para vários municípios 
da região, para prepará-los 
para serem abastecidos com 
as águas que serão trazidas 
pela transposição”, lembrou.
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Formado em Engenharia Elétrica pela UFPB, Benedito Guimarães Aguiar Neto substituirá Anderson Correia no cargo 
Da Fundação Capes

Professor paraibano será o
novo presidente da Capes
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da Paraíba
Protocolo: 124513  
Responsável: Raimundo Nonato Amaral Lima 
CPF: 022.408.864.65
Titulo/Valor -CDA- R$ 1.026,55
Protestante: Fundo Especial do Poder Ju-
diciário
Apresentante: Tribunal de Justiça do Estado 
da Paraíba
Protocolo: 124504
Responsável: Eliane Nascimento Henrique 
CPF:040.901.224-65
Titulo/Valor -CDA- R$ 1.026,55
Protestante: Fundo Especial do Poder Ju-
diciário
Apresentante: Tribunal de Justiça do Estado 
da Paraíba
Protocolo: 124505
Responsável:Marlene Aparecida Ribeiro de 
Araujo
CNPJ:19.491.717/0001-01
Titulo/Valor- DMI- R$ 2.140,00
Protestante: DE. Marca Comercio de Tecidos-
-EIRE Apresentante: Banco Brasileiro de 
Descontos S.A
Protocolo: 124494
Responsável: Tarso de Paula Silva-ME 
CNPJ: 21.896.802/0001-00
Titulo/Valor -CDA- R$ 518,15
Protestante: Fundo Especial do Poder Ju-
diciário
Apresentante: Tribunal de Justiça do Estado 
da Paraiba
Protocolo: 124510
Responsável:Eduardo de Oliveira Alves
CPF:055.520.164-32
Titulo/Valor -DSI- R$ 224,00
Protestante:XEXILLUM CURSOS E LINGUAS 
LTDA
Apresentante: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Protocolo:124474
Responsável :Marianna Oliveira Barreto
CNPJ: 17.985.290/0001-72 
Título/Valor  -DMI- R$ 537,00
Protestante: Summit Fundo de Investimento 

em Dir
Apresentante: Banco Brasileiro de Descontos 
S.A 
Protocolo: 124454
Responsável: Marlinda Gomes Bezerra
CPF:030.197.324-05
Título/Valor -CDA- R$ 201,94
Protestante: Fundo Especial do Poder Ju-
diciário
Apresentante: Tribunal de Justiça do Estado 
da Paraíba
Protocolo: 124507
Responsável: Jose Carlos Alves 62036912400
CNPJ:11.935.005/0001-22
Título/Valor –DMI- R$ 2.772,00
Protestante: Araguaya Fomento Factoring 
Mercan
Apresentante: Banco Brasileiro de Descontos 
S.A
Protocolo: 124376
Responsável: Carlos Barbosa dos Santos
CNPJ:29.318.337/0001-23
Título/Valor –DMI- R$ 2.100,00
Protestante: Sigma Credit Securitizadora AS
Apresentante: Banco Brasileiro de Descontos 
S.A
Protocolo:124420
Responsável: Carlos Barbosa dos Santos 
CNPJ:29.318.337/0001-23 
Título/Valor –DMI- R$ 350,00
Protestante: Sigma Credit Securitizadora AS 
Apresentante: Banco Brasileiro de Descontos 
S.A
Protocolo:124421
Responsável: Carlos Barbosa dos Santos  
CNPJ:29.318.337/0001-23  
Título/Valor –DMI- R$ 350,00
Protestante: Sigma Credit Securitizadora AS 
Apresentante: Banco Brasileiro de Descontos 
S.A
Protocolo:124422
Responsável: Helio Amorim de Abreu 
CPF: 063.889.454-90
Título/Valor  -DMI- R$ 496,42
Protestante: Colinas Incorporações e Venda 
de imóveis
Apresentante: BANCO SANTANDER S.A.
Protocolo: 124486
Responsável: Jose Carlos Alves 
CNPJ: 11.935.005/0001-22
Título/Valor  -DMI- R$ 2.772,00
Protestante: Araguaya Fomento Factoring 
Mercan
Apresentante: Banco Brasileiro de Descontos 
S.A 
Protocolo: 124416
Responsável :Marianna Oliveira Barreto 
CNPJ: 17.985.290/0001-72 
Título/Valor  -DMI- R$ 766,03
Protestante: Carolina Boix Comercial LTDA
Apresentante: Banco Brasileiro de Descontos S.A 
 Protocolo: 124469
Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 
10.09.1997, intimo as pessoas físicas e/ou 
jurídicas citadas a darem razões que tem, neste 
Cartório de Protesto, à Rua acima citada, no 
prazo de 03 (três) dias.

Cajazeiras – PB, 24 de janeiro de 2020.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

Cajazeiras - PB
Fone/Fax – (83) 3531-2015

EDITAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 10:00 horas do dia 06 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Mi-
croempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DE FORMA PARCELADA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC DO MU-
NICÍPIO DE SOLEDADE-PB . Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383-
1725/1094. E-mail: prefeiturasoledadepb@gmail.com. 

Soledade - PB, 24 de Janeiro de 2020
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 08:00 horas do dia 07 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Mi-
croempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS (GLP) PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DAS FORMA PARCELADA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3383-1725/1094. E-mail: prefeiturasoledadepb@gmail.com. 

Soledade - PB, 24 de Janeiro de 2020
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA 

Pregoeiro Oficial
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 09:00 horas do dia 07 de Fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE CARNES E 
DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 
DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383-
1725/1094. E-mail: prefeiturasoledadepb@gmail.com. 

Soledade - PB, 24 de Janeiro de 2020
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA 

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

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

José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 10:00 horas do dia 07 de Fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE CARNES E 
DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DE SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE-
-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383-1725/1094. E-mail: 
prefeiturasoledadepb@gmail.com. 

Soledade - PB, 24 de Janeiro de 2020
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA 

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
AVISODE EDITAL 

O Município de São José da Lagoa Tapada, Estado da Paraíba, torna publico edital de abertura 
de inscrições e estabelece normas para a realização do Concurso público para provimento de vagas 
no quadro permanente, observadas as disposições constitucionais referentes ao assunto, assim 
como das normas contidas neste edital e em seus anexos.

As inscrições, serão feitas via internet no endereço eletrônico http://www.facetconcursos.com.
br/, no período de 27 de janeiro a 28 de fevereiro de 2020, O candidato poderá obter informações 
referentes ao processo seletivo simplificado no endereçohttp://www.facetconcursos.com.br/ewww.
saojoselt.pb.gov.br.

São José da Lagoa Tapada, 23 de Janeiro 2020.
CLÁUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA

Prefeito constitucional do Município

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 
Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 10:00 horas do dia 05 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Micro-
empresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: OBJETO:Aquisição parcelada de 
materiais odontológicos diversos, destinados as demandas operacionais deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº. 005/2017. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Telefone: (83) 33951478. 

Umbuzeiro - PB, 22 de Janeiro de 2020
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

YRAJÁ EMERENCIANO DE ARRUDA,CPF nº 206.201.874-68, torna público que requereu da SE-
MAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a licença ambiental de 
INSTALAÇÃOpara o GALPÃO COMERCIALque seráconstruído na RUA RAUL SEIXAS, no LOTE 06, 
da QUADRA ‘E’, do LOTEAMENTO JOÃO PAULO I, no BAIRRO RENASCER, em CABEDELO/PB.

SHEYLA CHRISTINE SANTOS FERNANDES, CPF: 028.875.704-12, torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Instalação 
paraReforma e Ampliação de residência unifamiliar, situado na Rua Mata Atlântica, 395, Amazônia 
Park– Cabedelo/PB.

RODRIGO ANDRADE DE LIMA DE ARAUJO, CPF: 034.102.904-19, torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, a Licença de operação 
para a construção de residência unifamiliar, situado no condomínio Alpha Village, Quadra 01, Lote 
13, Amazônia Park – Cabedelo/PB.

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

O professor paraibano 
Benedito Guimarães Aguiar 
Neto, formado em Engenha-
ria Elétrica pela Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), é 
o 22º nome a assumir a pre-
sidência da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes), do 
Ministério da Educação. desde 
a sua criação, em 1951. A no-
meação foi publicada ontem 
no Diário Oficial União (DOU).

Aguiar sucederá a An-
derson Correia, que chegou 
à presidência da Capes em 
fevereiro de 2019. Ele deixa 
Reitoria da Universidade Pres-
biteriana Mackenzie (UPM), 
onde ficou à frente do cargo 
desde 2011. 

Benedito Aguiar irá li-
derar – juntamente com o 
Conselho Superior da Capes 
e em constante diálogo com 
a comunidade acadêmica – a 
Coordenação, vinculada ao Mi-
nistério da Educação (MEC) e 
responsável pela expansão e 
consolidação da pós-gradua-
ção stricto sensu (mestrado e 
doutorado) no Brasil.

A Capes investe na forma-
ção de recursos humanos de 
alto nível no país e exterior, atua 
na formação de professores da 
educação básica e promove coo-
peração científica internacional 
por meio de concessão de bol-
sas e fomentos à pesquisa, de 
avaliação e acesso, e divulgação 
da produção científica.

Formação
Benedito Guimarães 

Aguiar Neto é graduado (1977) 
e mestre em Engenharia Elé-
trica (1982) pela Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB), 
doutor na área pela Technische 
Universität Berlin, na Alemanha 
(1987), e pós-doutorado pela 
University of Washington, nos 
Estados Unidos (2008).

Trajetória acadêmica
Na UFPB, foi coordena-

dor do Curso de Engenharia 
Elétrica e diretor do Centro de 
Ciências e Tecnologia, mesmo 
cargo ocupado na Universida-
de Federal de Campina Gran-
de (UFCG). Ainda na UFCG, foi 
professor titular do Departa-
mento de Engenharia Elétrica 
e do Programa de Pós-Gradua-
ção, nas áreas de Telecomu-
nicações e Processamento 
de Sinais. Na Universidade 
Mackenzie, além de reitor, foi 
membro dos conselhos Deli-
berativo e Universitário.

Atuações
Aguiar também foi editor 

da Revista de Ensino de Enge-
nharia da (ABENGE) e diretor 
acadêmico. Foi presidente do 
Conselho Diretor da Fundação 

Parque Tecnológico da Paraí-
ba, de 2003 a 2005.

Foi vice-presidente do Gru-
po Coimbra de Universidades 
Brasileiras, membro das comis-
sões de Assessoria do Exame 
Nacional de Desempenho de 
Estudantes (Enade) e de Es-
pecialistas de Engenharia do 
Ministério da Educação/Con-
selho Federal de Engenharia e 
Agronomia (MEC/Confea), bem 
como do Conselho Curador da 
Fundação Padre Anchieta.

O novo presidente da Ca-
pes também foi avaliador do 
Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP), presidente do 
Conselho de Reitores das Uni-
versidades Brasileiras (CRUB) 
e da Associação Brasileira de 
Instituições Educacionais 
Evangélicas (ABIEE), vice

-presidente, para o Brasil, da 
Organização Universitária Inte-
ramericana (OUI), e membro do 
Conselho Superior de Estudos 
Avançados da Federação das 
Indústrias do Estado de São 
Paulo (CONSEA/Fiesp).

Prêmios
Durante a sua carreira 

profissional e acadêmica, Be-
nedito Guimarães Aguiar Neto 
foi agraciado com os títulos de 
Doutor Honoris Causa pelo Gor-
don College, USA, de Professor 
Emérito pela UFPB, de Cida-
dão Campinense, pela Câmara 
Municipal de Campina Gran-
de-PB, de Cidadão Paraibano, 
pela Assembleia Legislativa da 
Paraíba, e Membro Honorário 
da Força Aérea Brasileira, com 
as medalhas Amigos da Marinha 
e Exército Brasileiro.

O presidente Jair Bolso-
naro descartou a possibilida-
de de recriação do Ministé-
rio da Segurança Pública. “O 
Brasil está indo muito bem. 
Segurança pública, os núme-
ros demonstram que estamos 
no caminho certo e a minha 
máxima é ‘em time que está 
ganhando não se mexe’. Lógi-
co que está descartado”, disse.

“A chance no momen-
to é zero, não sei amanhã. 
Mas não há essa intenção 
de dividir”, completou, em 
entrevista a jornalistas na 
sua chegada à Nova Delhi, 
na Índia, onde é convidado 
especial para as celebrações 
do Dia da República, no pró-
ximo domingo (26).

Ao assumir o governo, 
no ano passado, Bolsonaro 
decidiu fundir os ministérios 
da Segurança Pública e o da 
Justiça, resultando na pasta 
que vem sendo comanda-
da desde então pelo ex-juiz 
Sergio Moro. Na quarta-feira 
(22), entretanto, integrantes 
do Colégio Nacional de Secre-
tários de Segurança Pública 
(Consesp) se reuniram com 
o presidente, em Brasília, e 
pediram a recriação do mi-
nistério exclusivo para o setor.

“Desde a transição 
já não queriam a fusão. 
Há interesse de parte de 
setores da política. Nós 
simplesmente aceitamos, 
recolhemos as sugestões 
educadamente, dissemos 
que vamos estudá-las e os 

ministérios continuam sem 
problema”, disse Bolsonaro.

“Os secretários, alguns, 
não são todos, estão queren-
do a divisão, alguns podem 
estar bem-intencionados, ou-
tros podem querem apenas 
enfraquecer o governo. Não 
existe qualquer atrito entre 
eu e o Moro, eu e o [ministro 
da Economia, Paulo] Guedes, 
eu e qualquer outro ministro”, 
destacou.

Além de pedirem a re-
criação da pasta especializa-
da, os secretários estaduais 
solicitaram a ampliação das 
verbas do Fundo Nacional 
de Segurança Pública, a re-
dução do Imposto sobre 
Produtos Industrializados 
(IPI), de equipamentos de 
segurança e a determinação 
nos contratos de concessão, 
para que operadoras de te-
lefonia façam o bloqueio de 
sinal de celular em áreas de 
segurança, como presídios. 
Na ocasião, Bolsonaro disse 
que iria avaliar os pedidos “o 
mais rápido possível”.

Visita de Estado
Além das celebrações 

pelo Dia da República na Ín-
dia, a agenda do presidente 
brasileiro inclui reuniões com 
o presidente indiano, Ram 
Nath Kovind, e o primeiro-
-ministro e chefe de gover-
no do país, Narendra Modi, 
para assinatura de acordos 
entre os dois países. Devem 
ser assinados pelo menos dez 
acordos bilaterais, em áreas 
como segurança cibernética, 
bioenergia e saúde.

Bolsonaro descarta 
recriar ministério 

Professor Benedito Aguiar deixa a Reitoria da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) para assumir a Capes

Foto: Divulgação

Andreia Verdélio 
Da Agência Brasil
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Rompimento diplomático acontece após ministro cubano chamar presidente boliviana de “golpista autoproclamada”

O governo interino da 
Bolívia suspendeu ontem 
suas relações diplomáticas 
com Cuba. O rompimento 
acontece depois de o mi-
nistro cubano das Relações 
Exteriores, Bruno Rodríguez 
Parrilla, chamar a presiden-
te interina da Bolívia, Jeani-
ne Áñez, de “golpista auto-
proclamada”.

Em nota, o Ministério de 
Relações Exteriores citou “a 
hostilidade permanente e os 
atritos constantes de Cuba 
contra o governo constitu-
cional boliviano e seu pro-
cesso democrático” como fa-
tores que levaram à decisão.

O imbróglio entre os dois 
países começou em novem-
bro, quando Parilla anun-
ciou o fim da missão médica 
cubana na Bolívia. Segundo 
ele, o governo interino tratou 
mal os profissionais da ilha, e 
alegou que eles estariam ins-
tigando protestos.

Na época, o ministro de 
Relações Exteriores da Bo-
lívia disse que “houve um 
grande número de denún-
cias sobre o envolvimento 
de cidadãos cubanos em 
atos agressivos, que ator-
mentaram nosso país nos 
últimos dias”.

Da Folhapress

Governo interino da Bolívia 
suspende relações com Cuba

Reino do incerto 

Madeira Neto
alberto.madeira@hotmail.com

Acilino

A aversão que o brasileiro tem pela impessoa-
lidade se reflete tanto no mundo político como no 
mundo econômico. Tal aversão é um sentimento 
herdado dos ibéricos. Porém, a cordialidade brasi-
leira é para inglês ver. Vamos semeando e largando 
normas ao sabor dos interesses e dos desinteresses 
também.

As lições críticas dos intérpretes do Brasil pa-
recem cada vez mais vivas. Passam-se os anos e as 
décadas e continuamos encarando a democracia 
como um lamentável engano [Sérgio Buarque de 
Holanda]. Permanece viva a recusa de mudança do 
sentido histórico-econômico do país. Não largamos 
mão de ser uma grande feitoria ou mesmo de atuar 
como gerentes de produções alheias e que deveriam 
ser nossas [Caio Prado Júnior; Fernando Henrique 
Cardoso]. Seja com o desenvolvimentismo ou com o 
novo desenvolvimentismo, o nosso desenvolvimen-
to econômico permanece um mito [Celso Furtado].

A grande instituição que é o Estado não é capaz 
de reduzir as incertezas que permeiam o mundo 
político e também o mundo econômico. De tal sorte 
que as demais instituições derivadas desse mesmo 
Estado são fragilizadas. Não existem regras formais 
e informais que consolidem uma matriz institucio-
nal estabelecedora das regras do jogo. Ao contrário, 
as organizações, os agentes políticos e os agentes 
econômicos tornaram-se contumazes em burlar tais 
regras em nome de interesses próprios. Isto signifi-
ca uma mudança nas regras do jogo em pleno anda-
mento do mesmo.

No Brasil, a formação de um novo colegiado 
nas cortes de Justiça superiores enseja mudança 
nas regras políticas eleitorais. O que determina a 
lei não é a sua institucionalidade, mas os motivos 
de interpretações outras ao sabor do que se passa 
na cabeça dos ministros (juízes togados). As res-
trições existem sim, porém o “jeitinho brasileiro” 
fala mais alto. O mundo político é mesmo proprie-
dade dos espertalhões.

A esquizofrenia política tomou conta do país. 
Ninguém responde por nada, sempre cabe mais um 
recurso. E no final o argumento é sempre de que os 
julgamentos são peças políticas. O direito não se as-
socia ou não guarda nenhuma relação com a moral. 
Nessa confusão toda sobra insegurança jurídica. A 
economia brasileira é sempre vulnerável para resi-
dentes e não residentes. A mesma matriz institucio-
nal quebrada pelos agentes políticos também é que-
brada pelos agentes econômicos. As organizações 
econômicas, ao mesmo tempo em que fazem parte 
do jogo (players), também arbitram a partida.

No Sudoeste Asiático há mais de três décadas 
vem se aplicando ferramentas econômicas que for-
jam um capitalismo diferente que procura fortalecer 
o setor público empresarial. As empresas da Coreia 
do Sul produzem bens altamente transacionáveis no 
mercado global. Sejam públicas (a maioria) ou priva-
das, estas aliam amparo estatal, inovação tecnológi-
ca e competitividade com responsabilidade e respei-
to às regras do jogo político-econômico e legal. 

A política de inovação tecnológica nos governos 
de Lula da Silva levou para o interior da Petrobras 
novo sentido de competitividade. No entanto, não 
fortaleceu a sua institucionalidade. Como empresa 
pública não está contribuindo e nem dando exem-
plo como as empresas coreanas (do Sul). Mesmo 
com o histórico do monopólio no setor petrolífero 
nacional, vem apresentando prejuízos e produzindo 
escândalos financeiros horríveis para a imagem de 
um Brasil que se inseriu na economia internacional 
como uma sólida economia [Será?].

 Como pleitear um assento no Conselho de Se-
gurança da ONU se o país não é capaz de propor-
cionar internamente a segurança jurídica, a segu-
rança política e a segurança econômica mínima 
até mesmo para a existência de um sentido viável 
de coletividade.

E haja violência de toda natureza. 

Editoração: Joaquim  IdeãoEdição: Carlos Vieira

O debate foi revivido na 
quarta (22) por Áñez. Ela, 
que tem buscando se alinhar 
aos Estados Unidos, afirmou 
que o governo cubano reti-
nha 80% do dinheiro que a 
Bolívia pagava aos médicos 
cubanos no país.

Ainda disse que um ter-
ço dos cubanos que vieram 
para a Bolívia como parte do 
programa de saúde não têm 
experiência na área.

Parrilla chamou os co-

mentários de “mentiras vul-
gares” no Twitter. Ele acu-
sou Áñez de ter chegado ao 
poder por meio de um golpe 
de Estado.

Áñez assumiu o governo 
após a renúncia de Evo Mo-
rales, em novembro passado. 
O líder cocaleiro, que gover-
nou a Bolívia por 13 anos, 
saiu do país depois que uma 
auditoria da contagem pela 
OEA (Organização dos Es-
tados Americanos) apontou 

irregularidades naquela que 
seria sua quarta reeleição 
presidencial.

Morales nega que a con-
tagem estivesse equivocada, 
e diz ter sido vítima de um 
golpe de Estado. Ele, que co-
memorou o aniversário de 
sua primeira eleição na quar-
ta (22), em Buenos Aires -ele 
se refugiou na Argentina-, 
critica com frequência o go-
verno interino boliviano no 
Twitter. 

Presidente da Bolívia, Jeanine Áñez, assumiu o governo em novembro de 2019 após a renúncia de Evo Morales

Foto: Bruno Santos/Folhapress

Vinte e seis mortos e 
830 pessoas infectadas com 
o coronavírus são os números 
mais recentes sobre o corona-
vírus, divulgados pelo gover-
no chinês.

A agência de notícias 
France Press cita a Comissão 
Nacional de Saúde da China 
e diz que mais de mil casos 
considerados suspeitos estão 
sendo investigados.

O Japão anunciou, na 
madrugada de ontem, o re-
gistro de mais uma pessoa 
infectada pelo vírus. Uma se-
gunda pessoa infectada tam-
bém foi confirmada na última 

madrugada na Coreia do Sul.
Há poucas horas, o Cir-

que du Soleil anunciou o can-
celamento de todos os espetá-
culos na cidade de Hangzhou, 
na China.

Mesmo diante desse ce-
nário, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) voltou a con-
siderar prematuro declarar 
situação de emergência inter-
nacional, mas reconheceu a 
urgência na China, acrescen-
tando que acompanha atenta-
mente a situação.

A OMS admite voltar a 
reunir uma comissão de pe-
ritos para analisar a questão. 
Três cidades chinesas estão 
de quarentena. Até agora não 

há conhecimento de qualquer 
caso na Europa.

Hospital em Wuhan
A Região Metropolitana 

de Wuhan, na China, vai ga-
nhar um hospital para aco-
lher pacientes infectados com 
coronavírus.

O edifício, com cerca de 
25 mil metros quadrados, tem 
abertura prevista para dia 3 
de fevereiro, reunindo condi-
ções para acomodar mil ca-
mas e recursos médicos para 
fornecer tratamento isolado 
e eficiente aos doentes com 
essa pneumonia viral.

A medida foi tomada no 
momento em que o número 

de casos de contágio não pára 
de aumentar na cidade onde 
surgiu a epidemia. Atualmen-
te, as pessoas diagnosticadas 
com o coronavírus estão sen-
do tratadas em diversos hos-
pitais e clínicas em Wuhan. O 
Ministério da Ciência e Tec-
nologia anunciou que a China 
criou uma equipe nacional 
de pesquisa, com 14 especia-
listas, para ajudar a prevenir 
e a controlar o mais recente 
surto de coronavírus, colabo-
rando com suporte científico 
em matéria de rastreamento 
de vírus, transmissão, méto-
dos de detecção, evolução do 
genoma e desenvolvimento 
de vacinas.

Coronavírus já matou 26 pessoas 
na China e deixa a OMS em alerta
Da Agência Brasil

Da Agência Brasil

O governo americano 
disse que acrescentou compa-
nhias com sede na China, em 
Hong Kong e Dubai, além de 
dois indivíduos, à sua lista de 
sanções por apoiar o Irã.

O Departamento do Te-
souro anunciou, na quinta-feira 
(23), que adotou a medida con-
tra quatro empresas de petró-
leo e petroquímicas. Duas delas 
têm sede em Hong Kong e as 
outras, em Xangai e Dubai.

Segundo o departamento, 
as firmas ajudaram a Compa-
nhia Nacional de Petróleo do 
Irã a exportar o produto e de-
rivados aos Emirados Árabes 
Unidos e à China. O valor de 
exportação equivale, ao todo, a 

milhões de dólares.
O secretário do Tesouro 

americano, Steven Mnuchin, 
afirmou, em comunicado, que 
os setores petroquímico e de 
petróleo constituem fontes pri-
márias de fundos para as ativi-
dades terroristas do governo 
iraniano em todo o mundo.

Uma medida similar foi 
adotada pelo Departamento de 
Estado americano, que anun-
ciou na quinta-feira, a inclusão 
de novas entidades à sua lista 
de sanções. Uma empresa na 
China continental e duas fir-
mas baseadas em Hong Kong, 
além de dois indivíduos, foram 
acrescentados à lista. Uma das 
companhias com sede em Hong 
Kong também está na relação 
do Departamento do Tesouro.

EUA aplicam sanções
a apoiadores do Irã

O ministro dos Trans-
portes do Japão disse que 
vai intensificar as medidas 
contra um possível surto 
deste mais recente tipo de 
coronavírus. 

Kazuyoshi Akaba pro-
meteu que um esforço má-
ximo será feito para lidar 
com o esperado aumento 
no número de turistas da 
China durante os feriados 
do Ano Novo Chinês.

O governo está exi-
gindo que companhias 
aéreas e navios de cruzei-
ro distribuam um cartão 
de informações sanitárias 
a todos os passageiros 

provenientes da China. 
O cartão encaminha 

passageiros aos funcioná-
rios da quarentena caso 
eles tenham estado em 
Wuhan, tenham sintomas, 
ou estejam tomando anal-
gésicos.

Hotéis e outros estabe-
lecimentos do setor serão 
incentivados a monitorar 
seus hóspedes e exigir que 
eles procurem um médico 
se tiverem sintomas como 
febre ou tosse. O Ministé-
rio dos Transportes infor-
mou que cinco companhias 
aéreas chinesas manterão 
suspensos seus voos dire-
tos entre o Japão e a cidade 
de Wuhan até março

Japão intensifica as
medidas contra vírus

Da Agência Brasil
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Deportação de brasileiros por imigração irregular vem  sendo negociada pelas autoridades dos dois países

Brasil autoriza novo voo com 70 
deportados dos Estados Unidos

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Carlos Vieira

Ricardo Della Coleta 
Da Folhapress

Ao menos 70 brasilei-
ros devem ser deportados 
ao Brasil nessa sexta-feira, 
no segundo voo fretado pelo 
governo dos Estados Unidos 
para essa finalidade desde 
outubro. 

O Ministério das Rela-
ções Exteriores foi comu-
nicado pelas autoridades 
americanas sobre o total 
de brasileiros que deve ter 
retornado no voo, que tem 
como destino o Aeroporto de 
Confins, em Belo Horizonte. 

No entanto, existe a pos-
sibilidade que o número de 
deportados seja maior.

A origem da aeronave fre-
tada é a cidade de El Paso, no 
Texas, que faz fronteira com a 
mexicana Ciudad Juárez.

Autorização
Vo o s  f re t a d o s  c o m 

deportados precisam ser 
autorizados pelo governo 
brasileiro, mesmo sendo 
bancados pelo governo ame-
ricano. 

Conforme a Folha de 
S.Paulo revelou, o governo 

Donald Trump solicitou for-
malmente que Brasília auto-
rize mais voos alugados para 
a deportação de brasileiros 
por imigração irregular. 

Isso porque a quantida-
de de brasileiros apreendi-
dos ao tentar atravessar de 
forma irregular a fronteira 
dos Estados Unidos bateu o 
recorde de 18 mil em 2019 - e 
os americanos buscam solu-
ções para acelerar a devolu-
ção dessas pessoas ao Brasil. 

Em 2019, Brasília deu 
luz verde ao sobrevoo de 
uma única aeronave para 
devolver 70 brasileiros que 
foram deportados dos EUA. 
O avião aterrissou no fim 
de outubro também no ae-
roporto de Confins (MG).

Segundo a chancelaria 
brasileira, nos últimos anos 
há registro de um outro voo 
fretado, em outubro de 2017.

Fretar um avião não é 
a única maneira de mandar 
de volta os imigrantes que 
estão com documentação 
irregular. As deportações 
também podem ocorrer por 
linhas comerciais, o que de-
pende da disponibilidade de 
assentos e não atende a um 

fluxo grande de pessoas.
O uso de aviões alugados 

para deportar imigrantes em 
situação irregular é prática 

antiga. No entanto, o esque-
ma vinha sendo pouco apli-
cado a brasileiros.

Segundo auxiliares do 

presidente Jair Bolsonaro, o 
número de cidadãos apreen-
didos nos últimos anos não 
era tão elevado. 

Ainda havia - da parte 
do Brasil- resistência polí-
tica de governos anteriores 
a autorizar esses voos.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil foi comunicado pelas autoridades americanas sobre o total de brasileiros que deve ter retornado no voo

Foto: Pedro Ladeira/Folhapress
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Óleo no Litoral
O óleo que começou a aparecer no litoral brasileiro em agosto 
de 2019 já atingiu mais de mil localidades. Ainda sem origem 
conhecida, vestígios do óleo continuam em 400 áreas.  Página 18
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Resultado é o melhor em cinco anos, resultado da diferença de 133.705 admissões contra 127.551 desligamentos

Mesmo com a lenta re-
cuperação econômica do 
país, a Paraíba fechou o ano 
de 2019 com o melhor resul-
tado de empregos com car-
teira assinada dos últimos 
cinco anos. Com base nas in-
formações do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempre-
gados (Caged), divulgado on-
tem pela Secretaria Especial 
de Previdência e Trabalho 
do Ministério da Economia, 
o Estado registrou saldo de 
6.154 postos no ano passa-
do, resultado da diferença de 
133.705 admissões contra 
127.551 desligamentos.

O ano de 2019 foi o melhor 
saldo de postos com carteira 
assinada desde 2014, um ano 
antes de iniciar a maior crise 
econômica do país das últimas 
décadas, quando o Estado da 
Paraíba havia gerado 16.590 
postos. Nos anos de 2015 
(-15.253); 2016 (-11.810); 
2017 (-3.485) houve saldos ne-
gativos no acumulado do ano 
na Paraíba. Somente em 2018, 
o Estado voltou a registrar sal-
do positivo (5.377), mas infe-
rior ao do ano passado, quando 
teve seu melhor resultado em 
cinco anos.

Serviços e comércio 
Os setores que mais 

contribuíram para o sal-

do mais positivo dos últi-
mos cinco anos da Paraí-
ba foram: serviços (3.684 
postos); comércio (2.615 
postos) e agropecuária 
(853 postos), enquanto in-
dústria de transformação 
(-823) e a construção civil 
(-363) fecharam o ano com 
queda de vagas com cartei-
ra assinada.

Já os municípios pa-
raibanos, acima de 30 mil 
habitantes, que tiveram os 
maiores saldos em 2019 
foram Sousa (2.560); Ca-
bedelo (353); Campina 
Grande (284); enquanto 
João Pessoa (-976) e Ba-
yeux (-147) registraram 
as maiores baixas no em-
prego formal em 2019 no 
Estado.

Nordeste 
Com 6.154 postos, a 

Paraíba registrou o 5º me-
lhor saldo do Nordeste em 
2019, atrás dos estados da 
Bahia (30.858); Maranhão 
(10.707); Ceará (10.319); 
Pernambuco (9.686), que 
tem Produto Interno Bruto 
e população maiores que os 
da Paraíba. Já os Estados do 
Rio Grande do Norte (3.741); 
Sergipe (2.379); Piauí 
(1.981) e Alagoas (981) tive-
ram saldos menores.

PB cria 6.154 empregos com 
carteira assinada em 2019

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Nara Valusca

No Brasil, foram geradas 644 mil vagas, maior saldo anual desde 2013

No ano passado, foram 
criadas 644.079 vagas com 
carteira assinada no país. Esse é 
o melhor resultado anual desde 
2013, quando foram gerados 
mais de 1,1 milhão de postos 
de trabalho formais.

Os dados do Caged (Ca-
dastro Geral de Empregados e 
Desempregados) foram divul-
gados ontem pelo Ministério da 

Economia. No fim de 2019, o 
governo apresentou uma proje-
ção para o comportamento do 
emprego no ano.

O secretário especial de 
Previdência e Trabalho do Mi-
nistério da Economia, Rogério 
Marinho, estimou um saldo de 
pelo menos 635,5 mil novos 
postos de trabalho formais. O 
resultado, portanto, superou 
a expectativa da equipe eco-
nômica.

Dezembro seguiu a ten-

dência de fechamento de vagas 
após as contratações temporá-
rias nas fábricas para produzir as 
demandas das festas de fim de 
ano. Foram encerrados 307.311 
postos com carteira assinada 
no país.

O comportamento do em-
prego em dezembro superou a 
expectativa do mercado finan-
ceiro. Estimativa coletada pela 
agência Bloomberg previa o fim 
de 324 mil contratos formais no 
último mês de 2019.

O saldo de dezembro foi o 
melhor desde o mesmo mês de 
2005, quando 286.719 vagas 
foram fechadas.

O Ministério da Economia 
ressaltou que, no ano passado, 
todos os oito ramos de ativida-
de registraram saldo positivo.

O impulso veio principal-
mente do setor de serviços, 
que gerou 382.525 vagas 
formais. No comércio, houve 
abertura de 145.475 novos 
postos de trabalho e na cons-

trução civil, 71.115.
Todas as cinco regiões do 

país também tiveram desem-
penho positivo no mercado de 
trabalho. O melhor resultado 
foi para a região Sudeste, com 
318.219 novas contratações 
formais. Na região Sul, foram 
143.273 postos.

Em 2019, o salário médio 
de admissão foi de R$ 1.626,06, 
enquanto que o salário mé-
dio das demissões foi de R$ 
1.791,97.

Thago Resende
Folhapress 

Número de empregos criados no ano passado, com carteira assinada, foi o melhor já registrado desde 2014, segundo dados divulgados pelo Caged

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Foi Raul Córdula o primeiro a me dizer: 
“Você precisa conhecer Os Quatro Loucos”. 
Estávamos no furacão tropicalista, prepa-
rando o “Inventário do feudalismo cultural 
nordestino”, unindo Recife-Campina Grande-
João Pessoa-Natal. 

Tinha composto as três primeiras 
músicas minhas, naquele começo de 1968, 
enquanto me recuperava de uma colecisti-
te: “Tempo de paz”, em parceria com José 
Nêumanne, e “Programa” e “Giramulher”, 
parcerias com meu irmão Fernando. Estas 
duas foram inscritas no 2º Festival Paraibano 
de MPB, no Teatro Santa Roza. Apresentei 
“Programa” com uma estrutura convencio-
nal. Mas, com “Giramulher” queria ousar em 
se tratando de Paraíba, visivelmente influen-
ciado pelas experiências de Caetano, Gil, Mu-
tantes, Beat Boys. Quando Raul falou que eu 
precisava conhecer Os Quatro Loucos, fui lá.

Os Miranda - a família do grupo - mora-
vam em Jaguaribe, perto do Hospital Napoleão 
Laureano. Todos os ensaios d’Os Quatro Loucos 
eram lá. Foi onde conheci Floriano, baixista, Zé 
Ramalho, guitarra-base, e os saudosos Golinha, 
baterista, e Dedé, guitarra-solo. Gostei do grupo. 
Eles gostaram de “Giramulher”. Éramos - eu, 
Raul, Nêumanne (vindo de Campina Grande 
todas as semanas) e outros - uma turma bem 

Eu, Os Quatro Loucos e o tropicalismo
unida. Daí, um de nós, Marcus Vinícius, o mais 
competente em música e que melhor tocava 
violão, ter dado sugestões para o arranjo final 
de “Giramulher”, inclusive com a citação do 
tema principal da série “007”.

A música levantou o público do festival. 
Mas, a maioria do júri ainda não aceitava “essa 
história” de “botar guitarra em música popular 
brasileira”. Os conservadores, então, escolhe-
ram como “bandeira” contrária a “Giramulher” 
uma música de Luiz Ramalho: “Tropeiro”.

Os ânimos esquentaram durante as 
eliminatórias e na final tudo estava em 
pé-de-guerra: “Tropeiro” vs. “Giramulher”. 
Era a defesa da “autenticidade” dos nordes-
tinos contra a “traição” dos novos urbanos, 
“adeptos do iê-iê-iê”. Engraçado: não nos 
chamavam de roqueiros. Diziam que éramos 
“o pessoal do iê-iê-iê”: cabeludos, alienados.

A coisa chegou a tal ponto que, apesar 
de Luiz Ramalho frequentar a casa de minha 
família, meu irmão tocar piano no conjunto 
dele, terminamos cabreiros um com o outro, 
por bastante tempo. Luiz, na época, já era cal-
vo e, quando recebeu o troféu de 1º lugar, um 
carinha da galera torcedora de “Giramulher” 
(que ficou em 2º) gritou: “sai daí, Ronnie 
Von!”. Luiz botou cara feia e, logo depois, nos 
bastidores, disse que ia pegar o revólver no 
carro. Claro que Luiz (normalmente, um doce 

de pessoa, de grande caráter) não faria isso. 
Livardo Alves - que depois tornou-se 

grande amigo meu - era outro que esbra-
vejava contra nós, “esses tropicalistas de 
merda”. Pra tornar o quadro mais acirrado 
ainda, Vital Farias tinha ficado em terceiro 
lugar, numa  parceria com Jomar Souto, 
justamente “Eu sabia, sabiá”, canção que à 
primeira vista poderia “estar contra” nós, 
os aparentes alienados. Detalhe é que Vital 
havia sido guitarrista dos Quatro Loucos, 
no ano anterior.

Na foto da coluna, apareço cantan-
do “Giramulher” no festival.

nnnnnnnnnn

A união entre o grupo tropicalista e 
Os Quatro Loucos durou uns oito meses. 
Foi com eles que fiz um show no auditório 
da Faculdade de Filosofia da UFPB, du-
rante o lançamento de um dos manifestos 
tropicalistas, com grande parte do pessoal 
esquerdista sem entender direito “o que 
é que esses caras querem”, já que também 
éramos de esquerda. Foi a primeira zorra 
ideológica da neomodernidade nordestina.

Com Os Quatro Loucos, também fiz 
shows em bailes de João Pessoa (como os 
que aconteciam no ginásio do Sesc), em 

Guarabira, Patos, outras cidades, e gravei parti-
cipações no programa “Convocação geral”, na TV 
Jornal do Commercio, no Recife.

“Convocação geral” era um programa de eme-
pebê dirigido por José Pimentel (aquele que iniciou a 
“Paixão de Cristo” de Nova Jerusalém), onde também 
estavam Geraldo Azevedo, Ana Lúcia Leão e Edy Lima 
(que posteriormente usaria o nome Eddy Star, no Rio 
de Janeiro, ao lado de Miriam Batucada e Raul Seixas).

Foi tudo hiperbacana.

Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com
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Problema vem sendo registrado desde 30 de agosto de 2019. Mais de 400 locais ainda apresentam vestígios

O óleo continua atin-
gindo o Litoral brasileiro 
e, nos últimos dias, alcan-
çou a milésima localidade, 
o município de Pacatuba, 
no Sergipe. O petróleo que 
ainda mancha as praias 
chega em pedaços menores 
e esparsos, quando compa-
rado às grandes manchas 
que se acumulavam princi-
palmente no litoral nordes-
tino no segundo semestre 
de 2019.

Segundo informações 
do Ibama, 1.004 localida-
des no Nordeste e Sudeste 
brasileiros foram atingi-
das, desde 30 de agosto de 
2019. No momento, 434 lo-
cais apresentam vestígios 
esparsos de óleo.

No fim de novembro, 
logo após as manchas che-
garem ao estado do Rio de 
Janeiro, o óleo começou a 
atingir os locais em me-
nores quantidades, após 
meses de voluntários, fun-
cionários de prefeituras e 
militares recolhendo ma-
nualmente óleo das praias. 

Com o óleo que não pa-
rava de chegar ao litoral, os 
voluntários, que em muitos 
casos não usavam proteção 
adequada para lidar com a 
retirada de petróleo, rela-
tavam o estresse e o esgo-
tamento mental pelo traba-
lho dos mutirões. 

A ação do governo Jair 
Bolsonaro na crise do óleo 
foi bastante criticada por 
especialistas e pela própria 
população, principalmente 
no Nordeste, região mais 
afetada do país. Pesqui-
sa Datafolha mostrou que 
42% da população consi-
dera que Bolsonaro teve 
desempenho ruim ou pés-
simo ao lidar com o vaza-
mento.

Como a Folha de S.Pau-
lo mostrou, em abril de 
2019, o presidente Bolso-
naro extinguiu comitês que 
integravam o Plano Nacio-
nal de Contingência para 
Incidentes de Poluição por 
Óleo em Água (PNC). Se-
gundo especialistas, tal ex-
tinção pode ter ajudado na 
desorganização das ações 
governamentais para lidar 
com o problema.

Além disso, o PNC pos-
suía um manual para de-
terminar o acionamento 
ou não do plano. A partir 
do manual, é possível ver 
que o governo demorou a 
tomar atitudes quanto ao 
desastre.

O primeiro pronuncia-
mento em rede nacional 
feito pelo ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles, 
ocorreu somente 55 dias 
após início das manchas. 
Salles chegou a associar a 
ONG Greenpeace à crise do 
óleo.

Até agora, ainda é des-
conhecida a origem do 
petróleo que continua a 
atingir o Brasil. No meio da 
crise, a PF (Polícia Federal) 
chegou a apontar um na-
vio grego como principal 
suspeito pelo vazamento. 
O relatório usado pela PF 
para chegar ao navio tinha 
sido produzido por uma 
empresa e sido rejeitado 
pelo Ibama, que encontrou 
inconsistências no mesmo.

Phillippe Watanabe 
Folhapress

Óleo continua avançando e 
já atingiu mais de mil locais

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Nara Valusca

O Ministério da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) 
decidiu tomar medidas 
para prevenir e controlar 
a resistência aos antimi-
crobianos, uma classe de 
fármacos muito usados 
em hospitais e receitados 
por médicos para tra-
tamento em casa. O uso 
excessivo de antimicro-
bianos está associado ao 
surgimento de bactérias 
resistentes, causadoras 
de doenças mais difíceis 
de tratar.

O uso racional des-
ses fármacos está entre 
as metas definidas pela 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS) para o sé-
culo 21. Por isso, o Mapa 
proibiu a importação, a 
fabricação e a comercia-
lização dos antimicrobia-
nos tilosina, lincomicina 
e tiamulina em aditivos 
melhoradores de desem-
penho de animais sadios.

Esses aditivos são 
produtos registrados 
pelo Mapa, adicionados 
intencionalmente à ra-
ção, com a finalidade de 
melhorar o desempe-
nho dos animais sadios. 
A partir de agora, com a 
medida, ficam cancela-
dos os registros desses 
aditivos destinados à ali-
mentação animal. Essas 
substâncias, no entanto, 
continuarão autorizadas 
para uso veterinário, no 
tratamento de animais 
doentes.

Os estabelecimentos 
importadores ou fabri-
cantes detentores deve-
rão recolher os estoques 
remanescentes no co-
mércio no prazo de 90 
dias, contado a partir de 
quinta-feira (23). Essas 
empresas devem ainda 
informar o Mapa sobre o 
último lote fabricado, por 
meio do e-mail cpv.dsa@
agricultura.gov.br.

Mapa proíbe o uso 
de antimicrobianos

O governo extinguiu 
em abril de 2019 os 

comitês do PNC, o que 
pode ter ajudado na 

desorganização das ações 
governamentais para 
lidar com o problema

Câncer de pele

Software deverá agilizar 
diagnóstico de melanoma

Pesquisadores da Uni-
versidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp) aprimoram 
um software capaz de agili-
zar diagnósticos de câncer de 
pele do tipo melanoma. Até o 
momento, o programa com-
putacional já alcançou 86% 
de precisão na identificação 
da doença.

Embora o melanoma 
represente entre a popula-
ção brasileira apenas 3% do 
total de neoplasias malignas 
que se manifestam na pele, 
a variedade requer atenção 
porque pode se propagar 
por outras células do cor-
po instalando um processo 
chamado de metástase, o 
mais agressivo de todas.

Para chegar ao diagnós-
tico, o software da equipe da 
Unicamp compara a lesão 
com outras 23.906 armaze-
nadas em um banco público 
de imagens. Agora, os pes-
quisadores se preocupam 
em expandir o arquivo de fo-

tografias, para que o nível de 
acerto aumente ainda mais. 

O projeto começou a 
ser elaborado em 2014, em 
uma parceria dos profes-
sores da Unicamp Sandra 
Avila, do Instituto de Com-
putação, e Eduardo do Valle, 
da Faculdade de Engenharia 
Elétrica. 

Segundo Sandra Avila, o 
propósito dos acadêmicos é 
facilitar a detecção do tumor 
enquanto ainda no estágio 
inicial, de forma que seja 
logo tratado. Ela ressalta 
que não há a pretensão de se 
indicar o software como um 
substituto dos médicos, mas 
sim como uma ferramenta 
de apoio.

Regra internacional
O protocolo médico 

para se diagnosticar o mela-
noma respeita uma série de 
critérios. O Instituto Nacio-
nal de Câncer (Inca) esclare-
ce que o método segue uma 
regra adotada internacio-
nalmente, a do “ABCDE”. As 
letras correspondem a cada 

um dos aspectos que podem 
acender o alerta para o caso 
de uma lesão.

O A diz respeito à as-
simetria que caracteriza os 
tumores malignos, já que 
eles apresentam uma me-
tade diferente da outra. O B 
lembra que têm bordas ir-
regulares. O C, por sua vez, 
remete à presença de cores 
distintas em uma mesma le-
são, quando células cancero-
sas podem ser confirmadas. 
O D serve de lembrete aos 
médicos quanto ao tama-
nho da lesão de melanoma, 
maior do que 6 milímetros. 
Por fim, o E trata da evolu-
ção das lesões, uma vez que, 
no decorrer do tempo, vão 
passando por alterações de 
tamanho, forma ou cor.

A maior incidência da 
doença é observada entre 
pessoas brancas, podendo 
aparecer em qualquer parte 
do corpo, na pele ou muco-
sas, na forma de manchas, 
pintas ou sinais. Pessoas 
negras, porém, também po-
dem ser acometidas.

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Agilidade no diagnóstico, com uso do software, pode evitar metástases e reduzir número de óbitos

O Brasil ocupa o se-
gundo lugar mundial em 
número de casos de han-
seníase, perdendo apenas 
para a Índia. Pesquisa feita 
pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) revelou 
que em 2017, enquanto o 
Brasil teve 26.875 casos, a 
Índia teve 126.164. Na últi-
ma década, foram registra-
dos cerca de 30 mil casos 
novos por ano no Brasil.

A coordenadora da 
Campanha Nacional de 
Hanseníase da Sociedade 
Brasileira de Dermatolo-
gia (SBD), Sandra Durães, 
disse hoje (23) à Agência 
Brasil que a hanseníase é 
uma doença que acomete 
as populações negligencia-
das, com menor Índice de 
Desenvolvimento Humano 
(IDH) do planeta. Embo-
ra o Brasil esteja entre as 
maiores potências eco-
nômicas, ainda apresenta 
grandes desigualdades e 
muitos bolsões de pobreza 
em áreas periféricas. “Isso 
também se demonstra 
pela incidência desigual no 
país”. O maior número de 
casos ocorre nas regiões 
Norte, Centro-Oeste e Nor-
deste, enquanto o Sudeste 
e o Sul ocupam os quarto e 
quinto lugares, respectiva-
mente.

A hanseníase é uma 
doença infectocontagiosa 
causada por uma bactéria 
(Mycobacterium leprae) 
que apresenta caracterís-
ticas peculiares, afirmou a 
médica. Uma delas é que to-
dos os brasileiros, por mo-
rarem em um país endêmi-
co, têm contato com ela ao 
longo da vida. “Ela tem alto 
poder de infectar mas, por 
outro lado, a maioria das 
pessoas é muito resistente 
à doença. Então, um peque-
no percentual é que pode 
realmente ficar doente com 
a hanseníase”.

Brasil é o 2o 
no mundo 
em casos de 
hanseníase

Letycia Bond
Repórter da Agência Brasil 

Foto: Arquivo pessoal/João Moraes

Até agora, é desconhecida a origem do 
óleo que atingiu grande parte do Litoral 
nordestino e se espalhou até o Sudeste 
brasileiro
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Tarifa passa a custar R$ 4 para quem utiliza o Passe Legal e R$ 4,15 para quem faz o pagamento em dinheiro

Usuários de transporte 
coletivo de João Pessoa pas-
sam a pagar mais caro pela 
tarifa a partir de amanhã 
(26). O reajuste foi definido 
ontem durante reunião do 
Conselho Municipal de Mo-
bilidade Urbana (CMMU), 
ocorrida, na Superintendên-
cia Executiva de Mobilidade 
Urbana (Semob). 

O preço da passagem 
para quem utiliza o Passe Le-
gal, que atende a aproxima-
damente 80% dos usuários 
de ônibus de João Pessoa, 
será reajustado para R$ 4,00. 
Já a tarifa para quem faz o pa-
gamento em dinheiro será de 
R$ 4,15. 

O reajuste teve por base 
a planilha de custos do trans-
porte público, que recebe o 
impacto de itens como com-
bustível, peças, pneus, qui-
lometragem percorrida pela 
frota, além da previsão de 
reajuste salarial dos opera-
dores em 2020. O desconto 
de R$ 0,15 no momento da 
recarga do cartão, em re-
lação à tarifa tradicional, é 
um incentivo para aumentar 
a modernização e a fiscali-
zação do sistema, evitando 
fraudes e reduzindo a circu-
lação de dinheiro.

“O uso do cartão dá 
mais agilidade ao sistema 

de transporte, oferece mais 
segurança ao passageiro e 
fornece dados em tempo real 
sobre linhas e veículos. O 
desconto é uma forma de ga-
rantir que mais pessoas pas-
sem a optar pelo ‘Passe Le-
gal’, uma tendência que vem 
se consolidando em várias 
capitais do país”, apontou o 
superintendente executivo 
de Mobilidade Urbana, Adal-
berto Araújo.

Acessibilidade
Durante a reunião, 

a Semob assegurou que 
100% dos ônibus serão 
acessíveis até o final deste 
ano, beneficiando pessoas 
com deficiência motora. 
A previsão é de que novos 
veículos sejam incorpora-
dos à frota, cuja renovação 
ultrapassou a marca de 
51% desde 2013. A partir 
de repasses da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa 
(PMJP), a administração 
garante o Passe-Livre para 
estudantes da rede muni-
cipal de ensino, com direi-
to a pagar meia passagem. 
Outros 38.000 bilhetes 
também são oferecidos 
mensalmente ao total de 
pacientes com Aids que uti-
lizam o sistema de trans-
porte da capital. 

FGV 
Especial para A União

Passagem de ônibus fica 
mais cara amanhã, em JP

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Nara Valusca

“Diferente do cheque especial”

BC descarta intervenção no 
juro dos cartões de crédito

O presidente do Banco 
Central, Roberto Campos 
Neto, afirmou ontem que o 
cartão de crédito tem um uso 
diferente no Brasil, quando 
comparado com outros paí-
ses, e por isso deveria ser 
chamado de cartão de débito 
com parcelado sem juros.

Em sua fala, Campos 
Neto endossou uma críti-
ca recorrente dos grandes 
bancos. A maior parte dos 
pagamentos no cartão de 
crédito é de compras do dia 
a dia ou parcelamento sem 
juros. Como a maioria dos 
consumidores paga a fatura 
em dia, eles não recebem 
juros e, portanto, não são 
remunerados pelo dinheiro 
emprestado. Essa é uma das 
principais explicações das 
instituições financeiras para 
as taxas do rotativo do car-
tão serem as mais caras do 
sistema financeiro.

“O problema do cartão 
de crédito no Brasil é que ele 
tem o nome errado. Não de-
veria chamar cartão de cré-
dito. É um cartão de débito 
com parcelado sem juros. A 
massa de crédito em relação 
ao total é em torno de 15%, 
16%. Em outros países, está 
entre 60% e 80%. O que é fi-
nanciado é muito baixo. Isso 
gera várias distorções”, afir-
mou durante palestra em 
evento da XP Investimentos.

Campos Neto descar-
tou, no entanto, qualquer 
intervenção no produto e 
afirmou que a situação não 
pode ser comparada com a 
do cheque especial, que pas-
sou a ser tabelado neste ano. 

“Não entendemos que 
tenha nenhuma associa-
ção desse produto com o 
cheque especial. Não es-
tudamos nenhum tipo de 
intervenção, de nenhuma 
forma, nesse produto”, afir-
mou. “Se transformou em 
um negócio diferente do 
que era, mas queria enfati-
zar que não temos nenhu-
ma medida nesse sentido.”

Dinheiro disponível
Desde o começo do ano, 

os bancos não podem cobrar 
mais de 8% ao mês no che-
que especial. Como compen-
sação, passaram a ter o direi-
to de cobrar uma tarifa dos 
clientes que desejam ter a 
linha de crédito, mesmo que 
não utilizem o dinheiro. Na 
prática, a tarifa serviria para 
remunerar o banco por dei-
xar o dinheiro disponível. No 
entanto, apenas o Santander 
decidiu cobrar a nova tarifa.

Segundo o presidente 
do BC, com a queda na taxa 
básica de juros, existia uma 
expectativa por parte dos 
reguladores de que o uso 
do parcelado sem juros iria 
cair, com redução no nú-
mero de parcelas.

“Só que está aconte-

cendo o contrário”, afirmou. 
“Como quem toma a deci-
são de fazer o parcelamento 
sem juros no final é o vende-
dor, ele entende que, se ele 
parcelar sem juros, abaixa a 
parcela e cabe na prestação”, 
afirmou.

Os bancos lançaram 
há um ano a linha de par-
celamento com juros, na 
qual quem financia o clien-
te é efetivamente o banco. 
O lojista recebe as vendas à 
vista. Ainda não foram divul-
gadas estatísticas sobre esse 
novo produto.

Sobre a atividade eco-
nômica, o presidente do BC 
afirmou que as projeções do 
mercado para o desempe-
nho da economia no quarto 
trimestre têm oscilado mui-
to e que os efeitos esperados 
do FGTS por alguns analistas 
pode estar superestimado.

Os economistas pre-
sentes ao evento questio-
naram Campos Neto so-
bre o ritmo mais fraco da 
atividade que aparece em 
alguns dados do quarto tri-
mestre em relação a proje-
ções mais otimistas feitas 
no final do ano passado.

O presidente do BC afir-
mou, por exemplo, já esperar 
um desempenho um pou-
co mais fraco da indústria, 
principalmente por conta da 
desaceleração das vendas de 
caminhões e da crise argen-
tina, e que o saque do FGTS 
não está tão alto .

Eduardo Cucolo
Folhapress

Planilha de custos do transporte é usada para justificar o aumento. Semob garantiu que toda a frota atenderá itens de acessibilidade até o fim do ano

O Índice de Preços ao 
Consumidor - Semanal (IPC-S) 
de 22 de janeiro de 2020 subiu 
0,56%, ficando 0,08 ponto per-
centual (p.p) acima da taxa re-
gistrada na última divulgação. 
Nesta apuração, quatro das 
oito classes de despesa com-
ponentes do índice registra-
ram acréscimo em suas taxas 
de variação. A maior contribui-
ção partiu do grupo Educação, 
Leitura e Recreação (-0,11% 
para 0,95%). Nesta classe de 
despesa, cabe mencionar o 
comportamento do item pas-
sagem aérea, cuja taxa passou 
de -11,34% para -7,31%.

Também registraram 
acréscimo em suas taxas de 
variação os grupos: Habita-
ção (-0,33% para 0,04%), 
Despesas Diversas (0,13% 
para 0,28%) e Comunicação 
(0,13% para 0,18%). Nestas 
classes de despesa, vale des-
tacar o comportamento dos 
itens: tarifa de eletricidade 
residencial (-2,26% para 
-0,64%), serviços bancários 
(0,05% para 0,26%) e men-
salidade para TV por assina-
tura (0,82% para 1,09%).

Em contrapartida, os 
grupos Alimentação (1,61% 
para 1,12%), Vestuário 
(0,34% para -0,12%) e Trans-
portes (0,94% para 0,90%) 
apresentaram recuo em suas 
taxas de variação. Nestas 
classes de despesa, vale ci-
tar os itens: carnes bovinas 
(5,47% para 0,67%), roupas 
(0,25% para -0,38%) e gaso-

lina (2,56% para 2,08%).
O grupo Saúde e Cuida-

dos Pessoais repetiu a taxa de 
variação de 0,37% registrada 
na última apuração. As prin-
cipais influências partiram 
dos itens: aparelhos médico
-odontológicos (0,02% para 
0,25%), em sentido ascen-
dente, e serviços de cuidados 
pessoais (0,42% para 0,33%), 
em sentido descendente.

Queda
O Índice de Confiança do 

Consumidor (ICC), medido 
pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV), recuou 1,2 ponto de 
dezembro de 2019 para ja-
neiro deste ano e atingiu 90,4 
pontos, em uma escala de zero 
a 200. A queda veio depois da 
alta de 2 pontos na passagem 
de novembro para dezembro.

O resultado de janeiro 
foi puxado principalmente 
pelo Índice de Expectativas, 
que mede a confiança do con-
sumidor em relação aos pró-
ximos meses e que recuou 1,4 
ponto. Com isso, o subíndice 
atingiu 98,9 pontos.

O Índice da Situação 
Atual, subíndice que mede a 
confiança dos consumidores 
no momento presente, caiu 
0,9 ponto e chegou a 78,7.

Os componentes que 
mais influenciaram a queda 
do ICC foram a intenção de 
compras de bens duráveis 
nos próximos meses (menos 
5,4 pontos) e a percepção 
dos consumidores sobre a 
situação financeira da famí-
lia no momento (menos 3,2 
pontos).

Conselho 
Os representantes do 

Conselho de Mobilidade tam-
bém trataram das obras de 
requalificação da Epitácio 
Pessoa, que irá transformar a 
via em uma avenida passeio. 
Os representantes ressalta-
ram o investimento na malha 
viária de João Pessoa com o 
programa Ação Asfalto, que 
alcançou a marca de 180km 

de ruas e avenidas asfaltadas, 
dando prioridade às áreas 
por onde passa o transporte 
público. Outro ponto mencio-
nado foram os mais de 20 km 
de faixa exclusiva de ônibus, 
responsável pela redução no 
tempo das viagens.

Integram o Conselho a Câ-
mara Municipal de João Pessoa 
(CMJP), o Sindicato dos Condu-
tores de Veículos Rodoviários e 

Trabalhadores em Transportes 
Urbanos de Passageiros de João 
Pessoa, a Junta Governista do 
Sindicato dos Motoristas, o Sin-
dicato de Transportes Urbanos 
de João Pessoa (Sintur), o Dire-
tório Central dos Estudantes da 
UFPB (DCE/UFPB), o Conselho 
Universitário de Carteiras – 
CUC, representante universitá-
rio da rede privada, o Conselho 
Metropolitano de Carteiras de 

Estudantes – CMCE, além de 
representante secundarista das 
redes pública e privada.

Também participam 
membros da Superintendên-
cia Executiva de Mobilidade 
Urbana (Semob) e das Secreta-
rias de Planejamento (Seplan), 
Infraestrutura (Seinfra), Meio 
Ambiente (Semam) e de Edu-
cação e Cultura (Sedec), além 
do Orçamento Participativo.

Inflação avança na 
3a semana de janeiro

Até março, Outdoor 
Social - negócio de im-
pacto social voltado para 
as comunidades e perife-
rias do país - irá conduzir 
a campanha #BrasilReal 
nas redes sociais, com o 
objetivo de apresentar 
dados sobre o crescen-
te potencial de consumo 
das periferias brasileiras.

Segundo levantamen-
to do Outdoor Social Inte-
ligência (OSI), 12 milhões 
de pessoas vivem em 6.329 
comunidades e periferias 
brasileiras. Juntas, elas têm 
potencial de movimentar 
R$9,6 bilhões por mês e 
R$168 bi por ano.

A ideia da campanha 
#BrasilReal é mostrar ao 
mercado que as regiões 
periféricas do país tam-
bém representam opor-
tunidades de negócio, 
uma vez que consomem 
produtos e têm identida-
de cultural própria.

“Precisamos descons-
truir a imagem de gueto 
cristalizada e comprovar 
que elas movimentam bi-
lhões de reais por ano”, diz 
Emília Rabello, fundadora 
do Outdoor Social.

“Queremos revelar a 
virtuosidade desses ter-
ritórios para promover 
uma troca entre marcas e 
periferias. Assim, vamos 
fortalecer a economia da 
quebrada ampliar o nú-
mero de consumidores 
gerando dividendos para 
a sociedade como um 
todo”, completa.

#BrasilReal: 
comunidades 
consomem ao 
mês R$ 9,6 bi

Foto: Arquivo A União
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Diversidade

Cacau Nóbrega, Diego Carneiro 
da Cunha, Edinho Magalhães, 
Eduardo Brandão, Elizete Simões, 
Evelyn Fiúza Chaves, José 
Janduhy Tavares, José Ribeiro de 
Albuquerque, Josevaldo Anísio 
da Silva, Leonardo Cavalcanti, 
Lourdes Bitencourt de Sousa, 
Mônica Lisboa Figueiredo e 
Raimundo Nunes Pereira.

. Já consagrado nas noites 
pessoenses, o  IT Club Night Bar 
promove neste sábado, 25, com 
o DJ Rodolfo, aquela festa com as 
músicas inesquecíveis dos anos 80 
e 90. Um lugar com muito conforto 
para desfrutar. O IT Club fica no 
Tambaú Hotel, com acesso pelo 
estacionamento.
. Para quem gosta de história, já 
estreou nos cinemas locais o filme 
“1917”, do diretor Sam Mendes, que 
se passa durante a Primeira Guerra 
Mundial.
. Em João Pessoa mais um brechó de 
roupas seminovas e com costureira 
para costumização das peças. É o 
Metamorfose, na Avenida Nossa Sra 
dos Navegantes, no Cabo Branco. 
Instagram @metamorfone_premium.
. Neste domingo, 26, tem Leonardo 
Pratagy na Casa Furta Cor, na 
avenida Guarabira, em Manaíra, a 
partir das 17h.

Parabéns

Festival Terroá

Saia justa

Lote

Moderno 

Hoje e amanhã, neste sábado e domingo, 
na Praia do Jacaré, em Cabedelo, acontece o 
Festival Gastronômico Terroá, no Angelin Gar-
den, das 12h até 22h. Alguns dos melhores e 
mais criativos chefs do país estarão participan-
do, fazendo pratos incríveis e oferecendo as no-
vidades na gastronomia. Vai ter música, arte, 
oficinas. Os ingressos podem ser comprados 
pela plataforma Sympla, no endereço www.
sympla.com.br. É melhor garantir o ingresso 
pelo site porque vai ter número máximo de pes-
soas. Estão programadas as atrações musicais 
DJ Claudinha Summer, Berra Boi, Odile Acous-
tic, Tribo Ethos e Victor Brizeno. R$ 25 meia en-
trada e R$ 50, inteira. Os participantes recebem 
uma pulseira eletrônica para pagar o consumo. 

Mais de 80 mil pessoas assinaram uma 
petição online organizada pela ONG conser-
vadora Canadian Taxpayers Federation – e en-
viada ao primeiro-ministro do Canadá, Justin 
Trudeau, pedindo que os custos pela seguran-
ça de Meghan Markle e do príncipe Harry não 
sejam bancados pelo governo de lá. O casal 
decidiu viver no Canadá e já se mudou. Megan 
e o filho Archie sequer passaram o Natal em 
Londres. Uma estimativa feita pelo jornal cana-
dense “Globe and Mail” estima que os gastos 
sejam em torno de R$ 41,7 milhões anuais e 
pelo que parece, o governo canadense vai en-
trar numa saia justa com o casal.

Quem está pensando em descer 
a Avenida Epitácio Pessoa no blo-
co Vumbora, que será animado pelo 
baiano Bel Marques, queridinho de 
João Pessoa, é bom se apressar para 
garantir o melhor preço. Vai ter virada 
de lote na próxima segunda-feira, dia 
27. Até lá, o folião que ainda não ga-
rantiu a sua participação no bloco po-
derá comprar o seu abadá pelo preço 
ainda em vigor, a partir de R$ 200. O 
Vumbora descerá a avenida no dia 14 
de fevereiro, num percurso que sairá 
do Posto 99, em Miramar, e chegará 
ao Busto de Tamandaré, na Praia de 
Tambaú. Os abadás estão sendo ven-
didos pelo site ingresso nacional e nas 
lojas  AppShop dos Shoppings Manga-
beira, Manaíra e Mag. 

A Justiça Restaurativa, enquanto 
prática processual, tem se expandido 
por todo o Poder Judiciário nacional 
e é considerada uma técnica utili-
zada para tratar conflitos, de forma 
colaborativa, criativa e humanizada, 
através do diálogo entre infratores e 
as vítimas. Com iniciativas variadas, 

unidades judiciárias paraibanas vêm 
utilizando a Justiça Restaurativa no 
Estado. A prática é incentivada pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
por meio de resoluções e está relacio-
nada com um novo olhar, pelo qual 
se tem uma Justiça mais consensual e 
menos adversarial.

Uma equipe da Empresa Paraiba-
na de Turismo, PBTur, capitaneada pela 
presidente Ruth Avelino, está na Espa-
nha participando da Fitur 2020 -  Feira 
de Turismo Internacional de Madrid. A 
Paraíba levou material publicitário de 
nossos atrativos turísticos e está divi-
dindo estande na área do Brasil. Lá 
elas atendem agentes de viagens de 
todo o mundo, participam de reuniões 
com operadores de turismo de Portugal 
e da Espanha e atendem a imprensa. 
O embaixador do Brasil na Espanha, 
Pompeu Andreucci, já visitou o estan-
de, os diretores da TAP empresa aérea 
portuguesa, entre outras autoridades. 
A feira segue até este domingo, 26.

Jornalistas Andréia Barros e Lula Portela

Presidente da PBTur, Ruth Avelino e Elizângela 

Fernandes, da Infinitas, e Débora Luna, coordenadora de 

Marketing da PBTur, em Madri

Os noivos  Fernanda e Helton Bruno, que sobem ao altar

Foto: Rosa Aguiar

Foto: Rosa Aguiar

Foto: Arquivo Pessoal

Foto: Gabriel Diniz

CaFé da diversidade religiosa

Casamento

sampa em madrid

Curtas
Hoje, às 9h, tem o Café da Diversi-

dade Religiosa, promovido pelo grupo 
de pesquisas Videliced,  da Universida-
de Federal da Paraíba. Será no auditó-
rio da Federação Espírita da Paraíba, 
que fica na  Rua Bento da Gama, no 
Centro. Os encontros acontecem com o 
objetivo de reunir diversas expressões 
religiosas e contribuir para a cultura da 
paz. Neste sábado, 25,  terá apresen-
tação do canto da Jurema, canto evan-
gélico, e conteúdo católico, com os res-
pectivos representantes. A UFPB possui, 
desde 2006, o curso de graduação em 
Ciências das Religiões e também mes-
trado e doutorado.

Promete ser uma cerimônia emocio-
nante.  Neste sábado, às 20h, os jovens 
médicos Fernanda  e Helton Bruno, (foto) 
sobem ao altar  da Igreja de Nossa Se-
nhora do Carmo. A noiva vai usar um belo 
vestido assinado por Alessandra Sobreira. 
Ela é filha do bioquímico  Edson Pereira e 
da médica Selda Heloísa C. Pereira, e que 
usará  um vestido de Patrícia  Bonaldi e 
ele, filho do empresário  José Alves  Sobri-
nho e da professora Maria Alves Bezerra. 
Os noivos recepcionarão os convidados 
no Casa  Roccia. As atrações são o DJ 
Astek e as bandas Jorge e Gabriel e Forró 
Bacana

Neste sábado, 25, São 
Paulo que é quatrocentona 
como João Pessoa, estará 
completando  466 anos. Do 
cinema e industrialização à 
panificação e moda, o  Cen-
tro de Memória Bunge (CMB) 
é um dos mais ricos acervos 
de memória empresarial do 
Brasil, e preserva documen-
tos textuais, iconográficos, tri-
dimensionais e audiovisuais 
que recontam a industrializa-
ção do país, e, especialmen-
te, a história da capital pau-
lista. São mais de 1,5 milhão 
de fotos, vídeos, documentos 
e peças preservadas pelo 
acervo que recontam não 
só a história da Bunge, que 
está há mais de 100 anos no 
Brasil, mas também grande 
parcela da história de im-
portantes estabelecimentos 
da cidade, responsáveis pelo 
desenvolvimento da capital. 
Quem estiver na Pauliceia, 
vale conferir.

rosacdaguiar@gmail.com
Por Rosa Aguiar

editoração: Lênin Brazedição: Rosa Aguiar

As lindas Dani Fialho e Jussara Florentino, em evento social



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 25 de janeiro de 2020 21

Estreia do Belo
Botafogo inicia neste sábado a sua caminhada em busca do 
título da Copa do Nordeste jogando, a partitr das 16h, na Arena 
das Dunas, contra o América-RN. Página 24
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Jogos eliminatórios ocorrem hoje e amanhã, valendo o título da tradicional etapa do Circuito Brasileiro Open 

O Circuito Brasileiro 
Open de Vôlei de Praia 
chega ao término de sua 
30ª edição em João Pes-
soa – única cidade a se-
diar etapas em todas as 
edições do torneio – e as 
areias na arena montada 
na praia do Cabo Bran-
co, orla da capital, serão 
o palco para os jogos de-
cisivos com o melhor do 
esporte nacional. Hoje, 
ocorrem os jogos elimi-
natórios de quartas de 
final e semifinal nos dois 
naipes, e amanhã serão 
as disputas das finais no 
masculino e feminino, 
além dos confrontos pela 
medalha de bronze. Com 
público máximo de mil 
pessoas, a quadra princi-
pal mais uma vez estará 
lotada e repleta de calor 
humano e também do sol 
escaldante da Paraíba.

A etapa de João Pessoa 
é uma tradição no circuito 
brasileiro de vôlei e a ci-
dade já é conhecida como 

Iago Sarinho 
 iagosarinho@gmail.com

Vôlei de praia terá decisões 
no fim de semana na capital

Edição: Geraldo Varela Editoração: Lênin Braz

Jogando ao lado do pessoense Vitor Felipe, 
o multicampeão Ricardo, atual vencedor do 
circuito, segue jogando em alto nível

George lidera ranking nacional visando seu primeiro título do circuito e seguir firme para as etapas do mundial

Bicampeão Mundial Sub-21, Renato, que faz dupla com seu irmão Rafael, trabalha por afirmação entre adultos

Várias famílias se reúnem para assistir aos jogos e aproveitar a festa do vôlei de praia em João Pessoa 

Programa para quem gosta de esporte e para vivenciar também em família
Umas das características da etapa 

de João Pessoa do Circuito Brasileiro 
Open de Vôlei de Praia é a presença 
de muitas famílias, idosos e crianças, 
além dos milhares de amantes da 
modalidade, sejam eles praticantes 
ou não. O ambiente auxilia para que 
isso ocorra, graças a sua estrutura que, 
esse ano, possui cobertura em todas 
as arquibancadas da arena principal, 
banheiros, bombeiros e brigadistas e 
toda uma logística de segurança. Tudo 
para fomentar a animação que vem das 
quadras, DJs e animadores de torcida, 
responsáveis por fazer da experiência 
uma verdadeira festa. Quem atestou 

essa condição foi Rodrigo Cebalos, que 
veio de Cajazeiras aproveitar o verão 
em João Pessoa ao lado da família.

“Estou aqui aproveitando as férias 
com minhas filhas, meu sobrinho e 
esposa. É sempre bom poder ter um 
espaço como esse, organizado, segu-
ro, limpo e que aproxima o esporte 
da gente, algo que é sempre muito 
bom. Para nós paraibanos é motivo 
de orgulho João Pessoa ser a única 
cidade a receber todas as edições do 
torneio, podendo acompanhar todas 
as duplas e atletas incríveis, sempre 
tendo entre eles os nossos conterrâ-
neos”, afirmou.

a mais tradicional do vô-
lei de praia no país. Essa 
condição se estabeleceu ao 
longo das últimas 30 edi-
ções da competição graças 

a grande participação da 
torcida que sempre lota 
as arquibancadas, além da 
qualidade e fertilidade das 
areias do Cabo Branco, res-

ponsáveis por revelar, ano 
após ano, novos craques do 
esporte.

Nessa edição, por 
exemplo, três jovens parai-
banos já são destaque, no 
torneio, Renato e Rafael, 
irmãos gêmeos que foram 
campeões brasileiros e 
mundiais sub-21 em 2019, 
além de George, que com 
apenas 23 anos, jogando 
ao lado do capixaba André 
Stein, lidera o ranking na-
cional, e por isso disputa 
o torneio em João Pessoa, 
vestindo pela primeira vez 
a camiseta dourada – ex-
clusiva para a melhor du-
pla do circuito. 

No ano passado, quem 
vestiu o manto de ouro foi 
a dupla do paraibano Ál-
varo Fiho - atualmente ele 
joga ao lado de Alison (ES) 
e está classificado para as 

Olimpíadas de Tóquio em 
julho - e do baiano erra-
dicado em João Pessoa a 
cerca de duas décadas, 
Ricardo, que aos 45 anos, 
segue na disputa da com-
petição, agora ao lado pes-
soense Vítor Felipe – me-
dalhista Pan-Americano 
em 2015. Juntos, Álvaro e 
Ricardo foram campeões 
do circuito na temporada 
2018/2019, feito que Ge-
orge agora busca repetir 
para o vôlei da Paraíba.

“Estou muito feliz em 
estar nesse ponto que nos 
encontramos atualmen-
te. Sou cria dessas areias, 
devo tudo ao CT Cangaço 
e o que pude aprender e 
aprimorar aqui. Hoje, po-
der estar  em João Pessoa 
jogando ao lado de vários 
atletas conterrâneos - to-
dos em alto nível - e vi-
venciar essa atmosfera 
vestindo a camisa dourada 
de líder do ranking brasi-
leiro é, sem dúvida algu-
ma, muito gratificante e 
especial para mim. Agora 
o foco é vencer o circui-
to nacional e chegar bem 
para a disputa do mundial 
para buscar nosso objetivo 
de obter a ponta em nível 
internacional”, explicou.

Já Renato, com apenas 
20 anos, acumula ao lado 
de seu irmão dois títulos 

brasileiros sub-21 e um 
sub-19, além de mundiais 
nas duas categorias. Jun-
tos eles são referências da 
nova geração que está sen-
do trabalhada pela Con-
federação Brasileira de 
Voleibol (CBV).  Esse ano 
migraram de vez das cate-
gorias de base para o nível 
adulto em busca do sonho 
de disputar as Olimpíadas 
da França em 2024 par-
tindo de João Pessoa para 
ganhar o mundo.

“Jogar aqui é uma 
emoção diferente. Os nos-
sos amigos e familiares 
estão nos assistindo e 
isso nos dá um gás a mais 
para mostrar o que a gen-
te pode fazer. Essa é uma 
força muito grande espe-
cialmente nesse momen-
to de migração definitiva. 
Esse momento está sendo 
facilitada pela nossa ex-
periência em nível inter-
nacional obtida na nos-
sa trajetória já na base e 
por conta da estrutura de 
treino e profissionais de 
qualidade através do CT 
Cangaço. Agora é manter 
o  nosso foco e continu-
ar trabalhando firme em 
busca do nosso sonho que 
é disputar uma Olimpíada, 
espero que já nos Jogos de 
Paris em 2024”, comen-
tou.

Jogar aqui é uma 
emoção diferente. Os 

nossos amigos e 
familiares estão nos 

assistindo e isso nos dá 
um gás a mais para 

mostrar o que a gente é 
capaz de fazer

Fotos: Roberto Guedes
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Relatórios da Fifa mostram mais tendência de alta nos mercados de transferências para homens e mulheres em 2019

Gastos no futebol mundial 
atingem US$ 7,35 bilhões

Fifa.com

Fifa.com

A Fifa acaba de lançar a 
nova edição do Global Trans-
fer Market Report. Pelo se-
gundo ano consecutivo, é 
oferecido em duas versões: 
uma que cobre o futebol 
masculino e outra que cobre 
o futebol feminino. Os dois 
relatórios fornecem dados 
detalhados sobre a ativida-
de global de transferências 
internacionais em clubes de 
futebol profissional em todo 
o mundo ao longo de 2019. 
Veja as principais estatísti-

cas do relatório masculino:
Os gastos atingiram 

uma nova alta de US $ 7,35 
bilhões, 5,8% a mais do que 
em 2018.

Um novo recorde foi 
estabelecido com 18.042 
transferências internacio-
nais, que envolveram 15.463 
jogadores de 178 nacionali-
dades diferentes.

80% de todos os gastos 
com taxas de transferência 
vieram de 100 clubes com-
binados.

Portugal teve o maior 
saldo líquido positivo, com 
US$ 384,0 milhões. Inglater-

ra teve o maior saldo líquido 
negativo, com US $ -549,9 
milhões.

Mais de uma em cada 
quatro transferências de jo-
gadores menores de 18 anos 
inclui taxas de venda.

Veja abaixo as princi-
pais estatísticas do relató-
rio das mulheres:

Tendências ascenden-
tes, incluindo o número de 
transferências internacio-
nais (+ 19,7%), clubes en-
volvidos (+ 24,5%) e taxas 
de transferência (+ 16,3%).

Quase 20% de todas 

as transferências envolvem 
jogadores dos EUA, de lon-
ge a nacionalidade mais re-
presentada no mercado de 
transferências.

A duração média do 
contrato aumentou de 10,5 
meses em 2018 para 12,1 
meses em 2019 (+ 16%).

Os relatórios também 
incluem tabelas de resumo 
com o volume e o valor das 
transferências para cada 
uma das 211 federações-
membro da Fifa e outras 
informações, como tipos de 
transferências, nacionali-
dade e idade dos jogadores 

envolvidos e comparações 
históricas.

“Estamos felizes em 
compartilhar mais uma vez 
os relatórios GTM para fu-
tebol masculino e feminino, 
que refletem claramente as 
tendências em constante 
evolução no mercado glo-
bal de transferências. É no-
tável ver um novo número 
recorde de transferências 
no mercado masculino. 
Também observamos nú-
meros crescentes no mer-
cado feminino, o que é um 
sinal do desenvolvimento 
geral positivo do futebol 

feminino no último ano em 
que acreditamos que con-
tinuará em 2020 ”, disse o 
diretor de Jurídico e Con-
formidade da Fifa, Emilio 
García Silvero.

Os dados publicados 
nos Relatórios do Merca-
do de Transferências Glo-
bais da Fifa são extraídos 
do ITMS, usado por todas 
as 211 federações membro 
da Fifa ao redor do mundo 
e mais de 7.000 clubes de 
futebol profissional para a 
transferência internacional 
de jogadores profissionais 
de futebol.

Foto: Matthew Ashton

Os dados publicados nos Relatórios do Mercado de Transferências Globais da Fifa são extraídos do ITMS, usado por todas as 211 federações membro da Federação no mundo e mais de 7.000 clubes de futebol profissional

Fifa e Catar montam estratégia de sustentabilidade para 2022

Em menos de três anos, 
a Copa do Mundo da Fifa 
ocorrerá pela primeira vez no 
mundo árabe, em uma eco-
nomia em rápido crescimento 
e na área mais geografica-
mente compacta desde a edi-
ção inaugural do torneio, em 
1930. Como qualquer outro 
anfitrião, o Catar apresenta 
desafios comuns e únicos a 
serem enfrentados, além de 
oportunidades sem paralelo 
para deixar um legado positi-
vo duradouro além do evento.

O caminho para alcançar 
esse objetivo ambicioso co-
meçou há cinco anos, quando 
a Fifa e o Comitê Supremo 
de Entrega e Legado (SC) 
começaram a desenvolver e 

implementar a Estratégia de 
Sustentabilidade do evento 
- a primeira a ser planeja-
da e entregue em conjunto 
pela Fifa, o país anfitrião e 
os organizadores locais, re-
presentados neste caso pela 
Copa do Mundo da Fifa Qatar 
2022 LLC (Q22). A política 
associada se aplica a todas 
as áreas funcionais e projetos 
envolvidos na preparação e 
realização do torneio, além 
das atividades pós-evento.

Para cumprir essa visão 
compartilhada, foram defi-
nidos cinco compromissos 
de sustentabilidade: (1) de-
senvolver capital humano e 
salvaguardar os direitos dos 
trabalhadores; (2) fornecer 
uma experiência de torneio 
inclusiva; (3) catalisar o de-
senvolvimento econômico; 

(4) fornecer soluções am-
bientais inovadoras; e (5) 
para dar um exemplo de boa 
governança e práticas co-
merciais éticas. Nessa base, 
um total de 22 objetivos foi 
descrito em detalhes, junta-
mente com mais de 70 inicia-
tivas e programas concretos 
para entregar a estratégia e 
alcançar os objetivos esta-
belecidos.

“A Copa do Mundo da 
Fifa nos oferece uma opor-
tunidade única de trazer 
mudanças positivas - que a 
Fifa e o Catar não podem 
e não deixarão escapar. 
Todos os tópicos críticos re-
lacionados ao evento foram 
identificados e devidamente 
abordados nesta estratégia, 
como bem-estar dos traba-
lhadores, direitos humanos, 

não discriminação e proteção 
ambiental.  O documento 
também está alinhado com 
os Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável da ONU, 
e estamos comprometidos 

em contribuir para aqueles 
através do poder do futebol 
e do maior evento esportivo 
do mundo ”, disse a secre-
tária geral da Fifa, Fatma 
Samoura.

Estádio Al Janoub, na cidade de Al Wakrah, um dos palcos da Copa do Mundo de 2022

Foto: Divulgação
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Ainda com a equipe sub-20, o Rubro-Negro encara o Volta Redonda que está com 100% de aproveitamento

Flamengo busca a segunda
vitória na Taça Guanabara
Da Redação

O Flamengo, mais uma 
vez, entra com o seu time 
sub-20 na terceira roda-
da da Taça Guanabara que 
será aberta neste sábado 
no seu jogo contra o Vol-
ta Redonda, no Maracanã, 
a partir das 18h. A equipe 
vem de uma vitória no clás-
sico contra o Vasco por 1 a 
0, na última quarta-feira, e 
o técnico Maurício Souza 
não pretende fazer nenhu-
ma modificação.  O jogo 
não terá transmissão ao 
vivo pela Globo em função 
de não ter havido acordo 
com o clube e apenas a Fla-
TV mostrará a partida.

O Flamengo está em 
segundo lugar no Grupo A 
com 4 pontos, perde nos 
critérios para o Boa Vista 
que tem melhor saldo de 
gols.

O técnico Jorge Jesus 
já começou a trabalhar no 
Flamengo, mas não tem 
prazo definido para utili-
zar o time principal, uma 
vez que os profissionaios 
somente se apresentam na 
próxima segunda-feira.

O Volta Redonda vem 
fazendo uma grande cam-
panha com duas vitórias e 
lidera o Grupo B com seis 
pontos, sendo um forte 
candidato à classificação 
para as semifinais.

Boa Vista x Vasco
O Boa Vista, líder do 

Grupo A, recebe o Vasco da 
Gama às 19h, no estádio 
Kléber Andrade, em busca 
de sua segunda vitória. Vai 
enfrentar um adversário 
já em crise por conta da 
derrota no clássico para o 
Flamengo e ainda o empate 
sem gols diante do Bangu. 
Como se vê, o Vasco ainda 
não marcou um gol na Taça 
Guanabara e vive uma crise 
financeira bastante compli-
cada.

No jogo de hoje o técni-
co Abel vai colocar os titu-
lares, mas as reclamações 
de atraso de salários con-
tinuam conturbando o am-
biente. Um novo tropeço 
pode deixar a equipe fora 
da briga pelas semifinais e 
aumentar a crise.

Completa a rodada 
de hoje o jogo entre Ca-
bofriense e Madureira, às 
16h, no Correão.

Copa do Nordeste

Com equipes titulares, Santa Cruz
e Bahia iniciam as suas trajetórias

Neste sábado (25), às 
16h, (horário de Brasília) 
no estádio do Arruda, Santa 
Cruz e Bahia começarão as 
suas respectivas trajetórias 
na Copa do Nordeste 2020.

Do lado da equipe 
baiana essa será a primeira 
partida com a equipe con-
siderada como titular por 
Roger Machado já que, no 
Baianão, o time inscrito foi 
o sub-23 que é comandado 
pelo técnico Dado Caval-

canti. Do lado pernambu-
cano, por sua vez, esse será 
o terceiro embate da esca-
lação com força máxima já 
que, no estadual, a equipe já 
venceu o Petrolina por 3 a 0 
no Arruda e também bateu 
o Retrô de virada por 2 a 1 
nos Aflitos.

Durante a semana, o 
técnico do Bahia elogiou 
a força da competição a 
comparando com o que re-
presenta na atualidade o 
Paulistão bem como a im-
portância de conquistar um 

troféu dessa magnitude. Em 
relação ao 11 inicial, três 
nomes que chegaram para 
a atual temporada do time 
baiano tem boas possibili-
dades de serem colocados 
para estrearem: o lateral
-esquerdo Juninho Capixa-
ba além dos atacantes Clay-
son e Rossi.

Com isso, o provável 
time titular vem com Dou-
glas; João Pedro, Lucas Fonse-
ca, Juninho e Juninho Capixa-
ba; Gregore, Flávio, Clayson, 
Rossi e Élber; Gilberto. Já do 

lado pernambucano, mesmo 
com a chegada do meio-cam-
pista Tinga confirmada pelo 
Santa e a regularização com 
o nome aparecendo no Bole-
tim Informativo Diário (BID) 
por parte de Didira, questões 
físicas devem fazer o técni-
co Itamar Schulle manter a 
estrutura de meio-campo. 
Assim, a equipe deve vir com 
Maycon; Júnior, William Al-
ves, Danny Morais e Augusto 
Potiguar; Feliphe, Paulinho, 
Bileu e Jeremias; Pipico e Pa-
trick.

A Fifa anunciou nessa 
sexta-feira (24) que vai co-
meçar o processo de inspeção 
nos países que se inscreveram 
para sediar a Copa do Mundo 
Feminina de 2023.

O Brasil, além da Colôm-
bia, Japão e da junção Austrá-
lia-Nova Zelândia, é um dos 
postulantes a receber os jogos 
do torneio. O vencedor será 
anunciado em junho deste 
ano.

Tanto a sede da CBF 
quanto locais específicos não 
divulgados pela entidade se-
rão alvo de visitas de mem-

bros da Fifa. A inspeção chega 
ao país no dia 3 de fevereiro e 
percorrerá os estabelecimen-
tos escolhidos até o dia 6.

Antes, no entanto, a Fifa 
vai às instalações da Colômbia 
(29 de janeiro até 1 de feverei-
ro). Depois do Brasil, Austrá-
lia-Nova Zelândia (17 a 22 de 
fevereiro) e Japão (24 a 27 de 
fevereiro) encerram o itinerá-
rio da entidade.

As visitas, segundo a 
Fifa, fazem parte do pro-
cesso de avaliação para a 
escolha da sede da próxima 
Copa feminina. O objetivo é 
“avaliar certos aspectos téc-
nicos contidos nos livros de 

Fifa fará visita ao Brasil por Mundial 2023
Uol/Folhapress

licitações e discutir os pla-
nos gerais para o desenvol-
vimento do futebol femini-

no nos respectivos países”.
No mesmo comunicado, 

a Fifa informou ainda que vai 

investir US$ 1 bilhão (cerca de 
R$ 4,17 bilhões) no futebol fe-
minino até 2022.

Foto: Fifa.com

Os Estados Unidos foram os campeões da última competição, disputada no ano passado, na França

Na última quarta-feira, o Flamengo conseguiu superar o Vasco por 1 a 0 e hoje terá ainda mais dificuldades contra uma equipe que vem bem na disputa
JoGoS dE hoJE

n Paulista 
15h
Água Santa x Novorizon-
tino
17h
Oeste x Ituano
n Carioca
16h
Cabofriense x Madureira
18h
Flamengo x Volta Redon-
da
19h
Boa Vista x Vasco
n Pernambucano
20h
Salgueiro x Central
n Alagoano
17h
Jacyobá x ASA
19h
Coruripe x CSE
n Baiano
16h
Jacobina x Juazeirense
n Copa do Nordeste
16h
Santa Cruz-PE x Bahia-BA
Vitória-BA x Fortaleza-CE
18h
CSA-AL x Sport-PE
América-RN x Botafo-
go-PB
20h
Confiança x ABC
n Mineiro
16h
Vila Nova x América
19h
Caldense x Uberlândia
19h30
Tombense x Cruzeiro
n Paraense
15h30
Independente x Itupiranga
17h
Águia de Marabá x Cas-
tanhal
n Paranaense
17h
Athletico x Londrina
Copa São Paulo
10h
Interrnacional x Grêmio

Da Redação

Foto: Alexandre Vidal
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Francisco Di Lorenzo Serpa
falserpa@oi.com.brCausos&lendas do nosso futebol

 Todos nós sabemos que a vida é uma 
dinâmica e que os seus partícipes vivem 
constantemente evoluindo e fazendo uso 
das novas tecnologias que transformam os 
costumes, a forma de viver e de agir. Todavia, 
costumes e modas do passado sempre nos 
deixaram um certo saudosismo e no futebol 
isso também se acentua, principalmente, na-
quelas pessoas que ultrapassaram os sessen-
ta anos de idade.

Eu particularmente recordo com um for-
te saudosismo os uniformes grossos, com gola 
e sem propaganda comercial que os nossos 
times utilizavam no passado. Havia uma bele-
za inigualável em sua textura, cor e desenho 
naqueles calções, camisas e meiões.

Os placares, que não eram eletrônicos, 
possuíam o nome fixo do clube da casa, um 
X e a expressão visitante, sendo manuseados 
por um funcionário do estádio, muitas das 
vezes se utilizando de uma escada. No antigo 
estádio José Américo de Almeida, o campo do 

Boi Só, constava permanentemente no placar 
as palavras Botafogo X Visitante, localizado 
embaixo das cabines de imprensa.

Outra coisa que recordo muito era a 
abertura dos portões do campo quando 
faltavam vinte minutos para encerrar o jogo, 
proporcionando uma rápida e grande alegria 
para aqueles torcedores desprovidos do di-
nheiro para comprar ingresso. Eles entravam 
correndo e se agarravam nos alambrados do 
campo, aplaudindo os seus ídolos naqueles 
últimos minutos que pra eles eram eterniza-
dos.

As partidas preliminares, ou esfria sol, 
eram disputadas por nossas agremiações 
amadoras nos mostrando os novos talentos 
que estavam em busca de um espaço em um 
clube profissional. Ao final da partida, os 
jogadores juvenis passavam na arquibancada 
com a bandeira do clube estendida para os 
torcedores ali depositarem algum trocado 
que seria utilizado no transporte deles.

Naquela saudosa época, os jogadores de-
moravam um bom período vestindo a mesma 
camisa de um clube, o que servia para ocorrer 
uma maior identificação dele com a torcida, 
com a cidade,  e com a sociedade de um modo 
geral. Era muito gratificante passear na tradi-
cional Festa das Neves e encontrar os nossos 
ídolos ali se divertindo um pouco.

Jogadores como Leonardo, Chico Rama-
lho, Hélio, Chico Alicate e Dé, os três primei-
ros do Santos de Tereré, os dois últimos do 
Auto Esporte, semanalmente eram vistos 
batendo peladas na beira-mar da linda praia 
de Tambaú. Aliás, os nossos clubes faziam ati-
vidades físicas nas douradas areias da praia 
do Cabo Branco, local onde o nosso poeta José 
Américo de Almeida fazia moradia.

A gente ficava a tarde toda no campo co-
mendo amendoim, chupando laranja, vaiando 
o adversário e aplaudindo o nosso time de co-
ração. As figuras folclóricas estavam sempre 
presentes e alegrando os torcedores. Tinha 

um funcionário do Botafogo, salvo engano de 
nome Ademir Guerra, que mesmo com um 
defeito físico realizava uma volta olímpica 
correndo com a bandeira do belo estendida. 
Seu Pedro assistia ao jogo em pé, andando, 
ao lado do alambrado, portando um enorme 
rádio ao ouvido e gritando desesperadamen-
te. Dona Dionísia comparecia com os sapatos, 
roupas, óculos, unhas, bolsa e pulseiras impe-
cavelmente nas cores preta e branca.

Assim eram as nossas belas tardes de 
domingo, sentados nas arquibancadas do 
Estádio Leonardo Vinagre da Silveira, a po-
pular “Graça”, ou no Estádio José Américo de 
Almeida, o popular “Olímpico do Boi Só”, com 
o rádio de pilha sintonizado na potente Rádio 
Tabajara e assistindo o disputadíssimo e his-
tórico futebol paraibano. Torcida paraibana, 
eu era feliz e não sabia.

· Já começamos a planejar o 3º Encontro 
de Desportistas Paraibanos, que será realiza-
do na última sexta-feira do mês de maio. 

Saudades II

Na Arena das Dunas, o Belo projeta iniciar com uma vitória e perseguir a campanha que fez sucesso em 2019

O Botafogo começa hoje 
a sua participação na Copa 
Nordeste 2020. O Belo estreia 
contra o América, às 18 horas, 
na Arena das Dunas, em Natal. 
O objetivo do clube é repetir a 
campanha maravilhosa do ano 
passado, quando o tricampeão 
paraibano chegou às finais e 
perdeu o título para o Forta-
leza. Já o adversário, em 2019 
foi logo eliminado na fase clas-
sificatória da competição, pelo 
Confiança de Sergipe. A arbi-
tragem da partida será de um 
trio cearense, comandado pelo 
árbitro Antônio Magno Lima 
Cordeiro, auxiliado por Ander-
son Moreira de Farias e Yuri 
Rodrigues Cunha. 

O Botafogo vem de uma 
vitória por 2 a 0 sobre o São 
Paulo Crystal, na estreia do 
Campeonato Paraibano, e ago-
ra quer estrear também com o 
pé direito na Copa do Nordes-
te, vencendo o América fora de 
casa. O técnico Evaristo Piza 
está esperando um jogo muito 
duro. Ele foi ver o adversário 
jogando na última quarta-feira, 
contra o ABC, pelo Campeona-
to Potiguar, e passou para os 
jogadores os pontos fortes e 
fracos do adversário.

Segundo Piza, é uma equi-
pe rápida, com um bom contra
-ataque e o ponto principal é o 
poder de conclusão dos seus 
atacantes. Não é à toa que o 
América venceu quase todos 
os adversários este ano por 
goleada, e na única derrota em 
seis jogos disputados, ainda 
marcou 3 gols. Outro aspecto 
positivo ressaltado por Piza, é 
que o adversário já disputou 6 
partidas e está em melhor rit-
mo de jogo do que o Botafogo, 
que só disputou um jogo oficial.

Mas apesar das dificul-
dades, Evaristo Piza confia em 
um bom desempenho do Bota-
fogo hoje e acredita que é pos-
sível surpreender o adversário 
em sua casa. Sem nenhum pro-
blema para escalar a equipe, 
o treinador deverá mandar a 
campo o mesmo time que ven-
ceu o São Paulo Crystal. A única 
mudança deverá ser o lateral 
Mário Sérgio, que foi poupado 

Ivo Marques  
Ivo_esportes@yahoo.com.br

Botafogo joga em Natal pela 
Copa do NE contra o América

Edição: Geraldo Varela Editoração: Luciano

no jogo passado e já está total-
mente recuperado de uma con-
tusão. 

Apesar dos treinamentos 
fechados e da declaração de 
Piza que a escalação depende 
muito da forma do América 
jogar, o Belo deverá entrar em 
campo com a seguinte forma-
ção: Samuel, Israel, Fred, Luis 
Gustavo e Mário Sérgio; Wellin-
gton, Everton Heleno e Marcos 
Vinícius, Cássio, Rodrigo An-
drade e Mário Sérgio.

O América vem de uma 
derrota inesperada, por 4 a 3, 
para o maior rival, o ABC, na 
última quarta-feira, que lhe 
custou a perda da liderança do 
Campeonato do Rio Grande do 
Norte. A equipe vinha embala-
da vencendo cinco jogos segui-
dos, e alguns de goleada, e era 
favorito para o clássico.

Para o técnico Waguinho 
Dias, a derrota para o ABC na 

quarta-feira foi causada pelo 
péssimo primeiro tempo da 
equipe, que só jogou o futebol 
que vinha jogando no segun-
do tempo, quando empatou a 
partida e sufocou o adversário, 
mas faltou atenção no minuto 
final da partida, quando levou 
um gol e amargou a derrota.

Para este jogo contra o Bo-
tafogo, ele acha que os mesmos 
erros apresentados no primei-
ro tempo contra o ABC não vão 
se repetir, e que a equipe vai 
fazer valer o mando de campo 
e tentar vencer o time parai-
bano, para largar na frente na 
competição. Hoje ainda jogam 
Santa Cruz x Bahia, às 16h, no 
Arruda; Vitória x Fortaleza, no 
Barradão, às 16h, e CSA x Sport, 
18h, no Rei Pelé. às 20h atuam 
Confiança e ABC, no Batista. Ro-
dada será encerrada no domin-
go com Ceará x Frei Paulistano, 
18h, no Presidente Vargas.

Foto: Edson Bastos

Na Maravilha do Contorno, durante a semana, muito empenho dos jogadores para a estreia na Copa do Nordeste de 2020. Ano passado, o Botafogo perdeu o título para o Fortaleza

Conheça a forma de disputa
A Copa do Nordeste teve uma fase 

preliminar, disputada no ano passado, 
onde saíram quatro clubes que se 
juntaram a outros 12 para formar dois 
grupos com oito times cada. A com-
petição começou na última terça-feira 
com o jogo Imperatriz 2 x 1 CRB e na 
quinta-feira, 23, Náutico 1 x 1 CRB. 
Como aconteceu nos últimos anos, o 
campeão terá direito a entrar nas oita-
vas de final da Copa do Brasil de 2021. 

Grupos
Grupo A: ABC-RN, Bahia, Botafo-

go-PB, CRB-AL, Fortaleza, Freipaulista-
no-SE, River-PI e Sport.

Grupo B: América-RN, Ceará, 
Confiança-SE, CSA-AL, Imperatriz-MA, 
Náutico, Santa Cruz e Vitória.

A Copa será disputada em quatro 
fases. Na primeira, 16 clubes distri-
buídos em dois grupos compostos por 
oito times duelam em turno único se 
classificando os quatro melhores de 
cada grupo.. Na 2ª e 3ª fases, os con-
frontos serão em partida única, sendo 
considerado classificado o clube que 
vencer o confronto. Na última fase, o 
clube que somar o maior número de 
pontos ganhos ao final das duas par-
tidas em disputa dentro do grupo será 
proclamado campeão.

Os confrontos das quartas serão: 
1º A x 4º B, 2º A x 3º B, 1º B contra o 
4º B e o 2º B x 3º B. Os classificados se 
enfrentam na semifinal, também em 
jogos mata-mata e os dois melhores 
decidem a competição.
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Pesquisa mostra as dez vezes em que a Marvel Comics enganou os leitores e fãs com mortes falsas de super-heróis

Nenhum herói morre nas 
histórias em quadrinhos

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

Ninguém fica morto nas 
histórias em quadrinhos. Esse é 
um fato, especialmente na Mar-
vel. Todo mundo já morreu: do 
Homem-Aranha e Capitão Amé-
rica ao Homem de Ferro, Wolve-
rine e Professor X. E apesar de 

todas as mortes, eles sempre en-
contram uma maneira de voltar. 
Jean Grey pode ser o exemplo 
mais óbvio, mas se existe uma 
maneira de trazer alguém de 
volta dos mortos, a Marvel fez 
isso.

Torna difícil investir em 
personagens, já que suas mor-
tes nunca duram. No entanto, 
há momentos na história da 
Marvel Comics em que a empre-
sa de quadrinhos fez os fãs se 
apaixonarem por uma cena da 

morte e depois revelaram que a 
morte nem era real. Victor Nas-
cimento, do site Observatório 
do Cinema, “dá uma olhada” em 
dez vezes que pensava-se que os 
super-heróis da Marvel estavam 
mortos, mas sobreviveram.

Aforismo
“É impossível para as pessoas 

conhecerem sua própria morte, porque 
a morte é a derradeira experiência desta 

vida, e a experiência inicial de outra.”

(Osho)

1947 — Al Capone, gângster
ítalo-americano
2015 — Demis Roussos, cantor grego

Mortes na História

Feminicídio
Sirlei Detmam Bailke
21/1/2020 – Aos 32 anos, em 
Santa Maria de Jetibá (ES). 
Uma menina de oito anos tes-
temunhou a morte dos pais 
dentro da própria casa. O pe-
dreiro Arledio Iequel, de 32 
anos, matou a ex-esposa a facadas e, em segui-
da, tomou veneno, esfaqueou o próprio peito e 
morreu. Sirlei era agricultora. O casal vivia em 
brigas e já haviam se separado várias vezes.

Jennyfer Monteiro
22/1/2020 – Em Ananindeua 
(PA). Vítima do “Maníaco de 
Marituba”. Ela estava internada 
desde o último dia 11. Jennyfer 
foi uma das vítimas do ado-
lescente de 17 anos que con-
fessou a autoria dos crimes, que contaram ainda 
com a participação de um segundo envolvido. Ela 
desapareceu após ser contratada para realizar 
um serviço estético na casa de um cliente em Ma-
rituba (PA). Jennyfer foi encontrada desacordada, 
com sinais de estupro e espancamento. A polícia 
acredita que cerca de 10 mulheres podem ter sido 
vítimas do “Maníaco de Marituba”.

Jociene de Oliveira
22/1/2020 – Em Ubatã 
(BA). Morta a facadas. Ela 
foi atingida no peito e havia 
hematomas pelo corpo. O 
ex-companheiro da vítima, 
Danilo Simplício de Jesus, é 
apontado como autor do crime. Ele era agres-
sivo, ameaçava de morte e agredia Jociene.

Bruna Alves
23/1/2020 – Aos 23 anos, em 
Dom Pedrito (RS). Morta por 
cerca de oito disparos de arma 
de fogo. Maioria dos disparos 
atingiu a cabeça da jovem. Ela 
andava pela calçada quando 
houve o ataque. Os autores seriam dois homens que 
chegaram de motocicleta até próximo da vítima.

Foto: Reprodução

Foto: Divulgação

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Thor – Ele morreu na série de eventos ‘Fear Itself’. A origem 
desta série foi uma união entre Thor e Capitão América, 
onde a Serpente surgiu, e Odin acreditava que ele precisava 
arrasar a Terra para acabar com sua ameaça. Quando tudo 
foi dito e feito, cabia a Thor matar a Serpente. Ele fez isso às 
custas de sua vida. Thor, no entanto, é um deus. Enquanto 
seu cadáver estava enterrado em Asgard, sua alma seguiu 
para o outro lado. No entanto, um novo Thor apareceu, e 
apenas Loki sabia que ele era uma fraude. Surfista Pratea-
do e Jovem Loki acabaram recuperando Thor do Limbo e 
ajudaram a trazer o verdadeiro Thor de volta ao mundo.

Ciclope – A batalha entre 
os X-Men e os Inumanos 
começou quando Raio Ne-
gro lançou a Névoa Terríge-
na, e provou ser fatal para 
os mutantes. Quando Ci-
clope e Emma Frost foram 
à Ilha Muir para investigar, 
a névoa teve um efeito ime-
diato sobre ele, matando-o 
quase instantaneamente. 
Emma escondeu esse fato e criou uma ilusão dele, que Raio Negro aparentemen-te matou. A morte não duraria, pois a Força Fênix que Ciclope capturou durante o enredo ‘Vingadores vs. X-Men’ o manteve viável para a ressurreição e um Cable deslocado pelo tempo o trouxe de volta à vida.

Nick Fury – Nick Fury fingiu sua morte no MCU. Esse momento não teve nada a ver com o estalo, mas aconteceu anos antes de Tha-nos aparecer e acabar com me-tade da população. Em vez disso, depois que a Hydra se levantou, Fury se viu em constante perigo e, quando o Soldado Invernal ata-cou, era apenas uma questão de tempo até que ele conhecesse sua partida. Em ‘Capitão América: O Soldado Invernal’, o Soldado Invernal atacou e atirou em Fury enquanto se encontrava com Steve Rogers e Sharon Carter. Enquanto Rogers escapou e per-seguiu Bucky, Fury foi levado às pressas para o hospital e rela-tado morto. No entanto, Fury fingiu sua morte e se escondeu até que planejou um plano para vencer a guerra.

Capitão América 
– A Guerra Civil 
da Marvel colo-
cou o herói con-
tra o herói, pois o 
Homem de Ferro 
liderou um esfor-
ço pró-registro 
contra os heróis 

da resistência do Capitão América e muitas mortes 

aconteceram. Homem-Gigante (Bill Foster) mor-

reu nas mãos de um clone de Thor que o Homem 

de Ferro achou que era uma boa ideia. No entan-

to, chegou o fim quando Capitão América viu que a 

luta não estava adiantando e se rendeu para acabar 

com o derramamento de sangue. Não terminou, no 

entanto, quando um assassino colocou uma bala 

em Steve enquanto ele se dirigia ao tribunal alge-

mado e parecia que o Capitão América havia mor-

rido. No entanto, enquanto seu corpo estava morto, 

sua “essência” ainda estava viva, transportada no 

tempo e revivendo pontos de seu passado. Caveira 

Vermelha foi então capaz de puxar Steve fora do 

tempo, fazendo ele voltar à vida.

Soldado Invernal – Um dos velhos ditados das histórias em quadrinhos era que nin-guém ficava morto, exceto o tio Ben, Gwen Stacy e Bucky Barnes. A verdade é que qualquer um pode voltar dos mortos e acabou que Bucky Barnes nunca real-mente morreu, mesmo que ele estivesse desaparecido por décadas. Como Steve Rogers, Bucky estava congelado. Ele foi encontrado e salvo pela União Soviética, que então lhe deu um braço robótico e incutiu um ódio ao Ocidente na amnésia de Bucky. Eles o apelidaram de Soldado Inver-nal e o usaram como assassino por muitos anos.

Jean Grey  – Se há uma super-heroína que morreu 
mais do que qualquer outra, deve ser Jean Grey, dos X-
Men. No entanto, sua morte pela primeira vez foi a que 
mais machucou porque, naquela época, os fãs da Mar-
vel Comics não estavam acostumados a ver grandes 
heróis morrerem. Jean se sacrificou para salvar seus 
companheiros de equipe na 
saga Fênix Negra. A revira-
volta aqui é que o corpo que 
morreu naquela saga não era 
o corpo de Jean Grey. Aconte-
ce que quando a Força Fênix 
assumiu o controle de Jean, 
criou um novo corpo com as 
memórias e emoções de Jean. 
O corpo real de Jean ainda 
estava vivo, em um casulo no 
fundo de uma baía onde os 
Vingadores a encontraram e a 
salvaram.

Wolverine – Ele nunca morrerá verdadeiramente, mas a 
Marvel tentou o seu melhor para fazer as pessoas acredi-
tarem que ele morreu e se foi para sempre. No entanto, 
em ‘Morte do Wolverine’, ele havia perdido o processo de 
cura e aprendeu que usar suas garras poderia matá-lo 
agora. Depois de um tempo de luta contínua, ele final-
mente acabou coberto de adamantium e decidiu que es-
tava na hora de morrer, permitindo que o sufocasse. No 
entanto, Perséfone encontrou seu corpo e o ressuscitou 
como um assassino morto-vivo. Ele logo voltou à vida, 
quebrou o controle e voltou à vida mais uma vez.

Homem de Ferro – Em um dos momentos 
mais controversos da história da Marvel, o 
Homem de Ferro acabou sendo um vilão que 
passou a maior parte de sua carreira fingin-
do ser um super-herói. Nesta história, Tony 
Stark era alguém sob o controle de Kang o 
tempo todo, e então ele finalmente traiu os 
Vingadores e se preparou para ajudar Kang 
a conquistar o mundo. Um jovem Tony Stark 
foi trazido até os dias atuais para ajudar, e 
exatamente quando parecia que ele iria mor-
rer, o atual Stark tem seu momento de herói 
e sacrificou sua vida para impedir Kang. A 
versão mais jovem o substituiu, mas ele vol-
tou graças a Franklin Richards, que fundiu o 
jovem e velho Stark em um herói.

Homem-Aranha – A morte do Homem-Aranha foi algo que nin-
guém sabia no Universo Marvel, mas os leitores viram em primeira 
mão. O Homem-Aranha estava lutando contra Duende Macabro e 
caiu em uma armadilha pelo Doutor Octopus, que soube que estava 
morrendo de câncer e tinha pouco tempo para viver. O Doutor Oc-
topus transferiu sua consciência para o corpo de Peter Parker. Nesse 
ponto, Doutor Octopus morreu, o que significa que Peter também 
tinha morrido. Este momento criou as impressionantes histórias 
do ‘Superior Homem-Aranha’. O que os fãs logo descobriram foi que 
Peter ainda estava em sua consciência e lutou com Doutor Octopus 
pelo controle até finalmente voltar à sua.

Professor Xavier – Quando um Ciclo-
pe possuído por Fênix assassinou o 
Professor Xavier na frente dos X-Men e 
Vingadores, foi um movimento que pa-
recia que não havia como voltar atrás. 
Eventualmente, fez de Scott um mártir, 
e o Professor Xavier foi colocado para 
descansar. No entanto, como Caveira 
Vermelha mostrou, o cérebro de Xavier era forte demais para mor-
rer, mesmo que seu corpo tenha morrido. Então, em 2018, o Profes-
sor Xavier voltou à vida. Acontece que ele não havia desaparecido 
completamente, pois sua essência psíquica também ainda vivia no 
plano astral graças ao Rei das Sombras. Ele então retornou em um 
novo corpo, provando que um mutante com seus poderes nunca 
está realmente morto.

Fotos: Reprodução



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Olívio Maroja, 278, Centro – Araçagi/PB, às 14h00min, do dia 11.02.2020, licitação modalidade 
PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para aquisições parceladas de Ma-
teriais de Expedientes e Didáticos para as Secretarias Municipais, Fundos Municipais de Saúde 
e Assistência Social, exercício 2020. Recursos: previstos nos orçamentos vigentes. Fundamento 
legal: Leis Federais nº 10.520/02, 8.666/93, 123/06, Decreto Municipal nº 03/2017 e demais legis-
lações vigentes. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min, dos dias úteis, no endereço 
supracitado. sites: www.araçagi.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Araçagi/PB, 24 de janeiro de 2020.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09.2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Olívio Maroja, 278, Centro - Araçagi - PB, às 10h30min, do dia 11.02.2020, licitação modalidade 
PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para aquisições parceladas de Frutas 
e Hortaliças destinadas ao atendimento da Merenda Escolar, demais setores da Administração e 
Fundo Municipal de Saúde, exercício 2020. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 03/2017. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min, dos dias úteis, no 
endereço supracitado. sites: www.araçagi.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Araçagi/PB, 24 de janeiro de 2020.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08.2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Olívio Maroja, 278 - Centro – Araçagi/PB, às 08h30min, do dia 11.02.2020, licitação modalidade 
PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para aquisições parceladas de Botijão 
de Gás GLP c/13 kg e Água Mineral de 20 (vinte) litros, (conteúdos e vasilhames), destinados a 
atender as necessidades das Secretarias Municipais e ao Fundo Municipal de Saúde de Araçagi/
PB, exercício 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 03/2017. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min, 
dos dias úteis, no endereço supracitado. sites: www.araçagi.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Araçagi/PB, 24 de janeiro de 2020.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07.2020.

Tornam público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial do Município e Equipe de Apoio, 
na Av. Olívio Maroja, 278, Centro – Araçagi, PB, às 14h00min, do dia 07.02.2020, licitação modali-
dade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para aquisições parceladas de 
“Materiais Odontológicos diversos” destinados ao atendimento das necessidades assistenciais do 
Fundo Municipal de Saúde de Araçagi, exercício 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 03/2017. Informações: no 
horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. sites: www.araçagi.
pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Araçagi/PB, 24 de janeiro de 2020.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00001/2020
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00001/2020, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de combustíveis e derivados, para abastecimento da 
frota de veículos da Prefeitura de Alagoa Grande, no dia 06/02/2020 às 9:00 horas, na Sala de Lici-
tações deste Órgão, situada á Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 05/02/2020.

 Alagoa Grande(PB), 24 de janeiro de 2020.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAR O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS E 
HIGIENE DE USO CONTÍNUO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRE-
TARIAS E REPARTIÇÕES DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 005/2015. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34661143. 
E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Edital: www.assuncao.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Assunção - PB, 24 de Janeiro de 2020
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

 AVISO RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 055/2019, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO torna público o 
resultado do julgamento do Recurso Administrativo impetrado pela Empresa ARRIMO ENGENHARIA 
LTDA - CNPJ Nº 05.446.272/0001-33, cujo objeto consiste na Contratação de empresa de enge-
nharia para a execução das obras de Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas 
no Município de Assunção - PB, através do Convênio SICONV n.º 865794/2018 - Operação CEF 
n.º 1053286-52/2018. Dá análise do recurso à vista das normas estabelecidas no ato convocatório 
e legislação pertinente, DECIDE pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado pela empresa 
ARRIMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ Nº 05.446.272/0001-33, mantendo a decisão no sentido de 
declarar VENCEDORA a licitante JMSV CONSTRUCÕES EIRELI - CNPJ: 30.999.688/0001-26. 
Os autos do processo licitatório encontram-se com vista franqueada aos interessados. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Tereza Balduino 
da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. 

Assunção - PB, 17 de Dezembro de 2019
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

 CONVOCAÇÃO PARA CONTINUIDADE DA SESSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

O Pregoeiro Oficial, encarregado de atuar no procedimento licitatório acima indicado, vem através 
do presente convocar as Licitantes: NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIÍMICOS LTDA 
e A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA, para em sessão pública que será 
realizada ás 09:00 do dia 29/01/2020, nos termos previstos nos Instrumento convocatório, para 
concluir o julgamento da habilitação iniciados na sessão do dia 23/01/2020. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34661143. E-mail: 
licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Edital: www.assuncao.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Assunção - PB, 24 de Janeiro de 2020
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Praça Santa Ana, S/N - Centro - Alagoa Nova - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: REFORMA DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL SOFIA DE CASTRO COSTA, 
CONTRATO 1047956-87/2017-MINISTÉRIO DA SAÚDE. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 
das 07:00 Às 13;00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaoalagoanova@
gmail.com. Edital: www.alagoanova.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

Alagoa Nova - PB, 24 de Janeiro de 2020
PEDRO JORGE DE MEDEIROS FIRMINO 

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNIUCIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
Nº 00003/2020, do tipo menor preço por item, prestação de serviços com o transporte de estudantes 
e outros veículos para administração, cuja abertura será no dia 11.02.2020 às 13:00 horas, na sala 
de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Aguiar--PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180. 

Aguiar-PB, 24 deJaneiro de 2020.
DAMIÃO LINS DE SOJUSA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 00004/2020, do tipo menor preço por item, para os serviços de cópias xerográficas e 
outros serviços conforme edital, cuja abertura será no dia 11.02.2020 às 15:00 horas, na sala de 
licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº,Centro - Aguiar--PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180.

Aguiar-PB, 24 de Janeiro de 2020.
DAMIÃO LINS DE SOUSA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
REF: TOMADA DE PREÇOS 02.2019.
OBJETO: Prorrogação por mais 05 (cinco) meses, contados do término do prazo de vigência 

do Termo de Contrato de nº 78/2019 datado de 23/07/2019 e com prazo de vigência inicial de 06 
(seis) meses, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação de empresa no 
ramo pertinente para continuação da obra do Centro Poliesportivo no município de Belém, conforme 
contrato de repasse celebrado com o Ministério do Esporte / Governo Federal, oriundos do Contrato 
de Repasse n° 282.874-19/2008 ME.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM – RENATA CHRISTINNE FREI-
TAS DE SOUZA LIMA BARBOSA. CONTRATADA: MATRIX CONSTRUTORA EIRELI – CNPJ: 
18.920.924/0001-71 – ALEX SILVA OLIVEIRA

JUSTIFICATIVA: Houve um atraso na obra devido a insegurança da prorrogação do convênio 
junto a CAIXA, porém o mesmo foi prorrogado e a obra encontra-se em andamento.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 22.01.2020.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 24.06.2020 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2020
No DOE e Jornal A União do dia 24/01/2020, PREGÃO PRESENCIAL nº. 009/2020, do tipo 

“Menor por preço”, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, Onde se lê: Pregão 
Presencial 008/2020. Leia-se: Pregão Presencial 009/2020. Os demais atos ficam inalterados.

Boqueirão, 24 de janeiro de 2020.
CRYSTIANE GOMES BEZERRA 

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 08:30 horas do dia 05 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transportes escolar destinado a rede de ensino estadual deste Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 06/07; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: http://www.baiadatraicao.pb.gov.br/
portal-da-transparencia ou https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 24 de Janeiro de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

 Pregoeiro Oficial

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00001/2020
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00001/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa para a aquisição de Pastas em algodão branco com impressão 
para atender aos eventos da STTP; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: J R CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS LTDA - R$ 16.965,00.

Campina Grande - PB, 20 de Janeiro de 2020
FELIX ARAUJO NETO

Diretor Superintendente

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição de Pastas em algodão branco com impressão 

para atender aos eventos da STTP. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00001/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 - Superintendencia de 
Transito e Transportes publicos 04.122.2001.2092 - Ações administrativas da STTP 33.90.30 
99 - 1001 - Material de consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina Grande e: 
CT Nº 00006/2020 - 20.01.20 - J R CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS LTDA - R$ 16.965,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.019/2020/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 
2.05.019/2020/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com 
a pessoa jurídica: JSE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA LTDA, com 
vistas a Locação de Imóvel situado a Rua Joaquim Caroca, 173 – Bodocongó - Campina Grande, 
destinado para oferta do serviço de um Centro Dia especializado para crianças com Microcefalia 
e apoio a suas famílias, através do co-financiamento junto ao MDS– 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$  42.120,00 (quarente e dois mil, cento e vinte reais), cujas 
despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1017.2118 
(Ações dos CREAS E PETI). Elemento da Despesa: 3390.39. Fonte de Recursos: 1311.

Campina Grande, 22 de janeiro de 2020.
EVA GOUVEIA

Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.034/2020/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.034/2020/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E JSE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA 
LTDA. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM CAROCA, 
173 – BODOCONGÓ – DESTINADO PARA OFERTA DO SERVIÇO DE UM CENTRO DIA ESPE-
CIALIZADO PARA CRIANÇAS COM MICROCEFALIA E APOIO A SUAS FAMÍLIAS, ATRAVÉS DO 
COFINANCIAMENTO JUNTO AO MDS. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020. FUNDAMEN-
TAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.019/2020/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, X DA LEI 
Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1017.2118. ELEMENTO DE 
DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS: 1311. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E CARLOS 
EDUARDO AGRA CELINO. VALOR GLOBAL: R$ 42.120,00 (QUARENTA E DOIS MIL, CENTO E 
VINTE 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 2.05.020/2020/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 
2.05.020/2020/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa jurídica:  JSE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA LTDA, 
com vistas a Locação de Imóvel  situado a Rua Presidente Roosevelt, 408 – Alto Branco, destinado 
ao funcionamento da Casa da esperança II – até 31 de dezembro de 2020, embasada no art. 24, 
inciso X, da lei nº 8.666/93, alterada, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, no 
valor total de R$  60.240,00 (Sessenta mil, duzentos e quarenta reais), cujas despesas correrão á 
conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.243.1017.2115 (Ações das Casas da 
Esperança I , II  e III). Elemento da Despesa: 3390.39. Fonte de Recursos: 1311.

Campina Grande, 22 de janeiro de 2020.
EVA GOUVEIA

Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.035/2020/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.035/2020/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E JSE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA 
LTDA. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE ROO-
SEVELT, 408 – ALTO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANÇA 
II. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
2.05.020/2020/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, X DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PRO-
GRAMÁTICA: 08.243.1017.2115. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS: 
1311. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E JSE CONSTRUÇÃO INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA 
LTDA. VALOR GLOBAL: R$ 60.240,00 (SESSENTA MIL, DUZENTOS 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 2.05.021/2020/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 
2.05.021/2020/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: VICENTE EUGÊNIO DOS SANTOS, com vistas a Contratação de Locação de 
Imóvel situado a Rua Gaston de Oliveira Gonzaga, 335 – Três Irmãs, destinado ao funcionamento 
do CRAS – Três Irmãs, 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$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil 
reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 
08.244.1018.2123 (Ações dos CRAS). Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 1311.

Campina Grande, 22 de janeiro  de 2020.
EVA GOUVEIA

Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.036/2020/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.036/2020/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E VICENTE EUGÊNIO DOS SANTOS.  OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO 
DE IMÓVEL SITUADO A RUA GASTON DE OLIVEIRA GONZAGA, 335– TRÊS IRMÃS, DESTINADO 
AO FUNCIONAMENTO DO CRAS – TRÊS IRMÃS. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020. 
FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.021/2020/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, X 
DA  LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1018.2123. ELEMENTO 
DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 1311. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA e VICENTE 
EUGÊNIO DOS SANTOS. VALOR GLOBAL: R$ 24.000,00 (VINTE E QUATRO MIL  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 2.05.022/2020/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 
2.05.022/2020/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com 
a pessoa física: MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO, com vistas a Contratação de Locação 
de Imóvel situado a Rua Maria da Costa Agra, 22, Centro Distrito de Galante, Campina Grande, 
destinado ao funcionamento do CRAS GALANTE, 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$  18.000,00 (dezoito mil reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação 
Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1018.2123. Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte 
de Recursos: 1311.

Campina Grande, 22 de janeiro  de 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 2.05.028/2020/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 
2.05.028/2020/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: VALDEMIR MENDES DA SILVA, com vistas a Contratação de Locação de 
Imóvel situado a Rua Maria da Salete de Castro Brasileiro, 98 AB – Distrito de São José da Mata, 
destinado ao funcionamento do CRAS – São José da Mata 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$ 24.000,00 (Vinte  e quatro mil reais), cujas despesas correrão á 
conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1018.2123 (Ações dos CRAS). 
Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 1311.

Campina Grande, 22 de janeiro de 2020.
EVA GOUVEIA

Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.037/2020/CSL/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.037/2020/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 
FMAS/SEMAS/PMCG E MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO OBJETO CONTRATUAL: 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MARIA DA COSTA AGRA, 22, CENTRO – DISTRITO DE 
GALANTE, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GALANTE. 
PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
2.05.022/2020/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, X DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA: 08.244.1018.2123. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECUR-
SOS: 1311. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E  MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO. VALOR 
GLOBAL: R$ 18.000,00 (DEZOITO MIL  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 2.05.023/2020/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 
2.05.023/2020/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUSA, com vistas a Contratação de Locação 
de Imóvel situado a Rua Francisco Antônio do Nascimento, 750 – Santo Antônio, destinado ao 
funcionamento do CRAS GLÓRIA, 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$ 23.400,00 (Vinte e três mil e quatrocentos reais), cujas despesas correrão á conta da 
Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1018.2123 (Ações dos CRAS). Elemento 
da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 1311.

Campina Grande, 22 de janeiro de 2020.
EVA GOUVEIA

Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.038/2020/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.038/2020/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUSA OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO 
DE IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ANTÔNIO DO NASCIMENTO, 750 – SANTO ANTÔNIO, 
DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GLÓRIA. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 
2020. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.023/2020/CSL/SEMAS/PMCG, 
ART. 24, X DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1018.2123. 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 1311. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA 
E ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUSA. VALOR GLOBAL: R$ 23.400,00 (VINTE E TRÊS MIL  E 
QUATROCENTOS  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 2.05.024/2020/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 
2.05.024/2020/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: MARCÔNI ACIÓLI SAMPAIO, com vistas a Contratação de Locação de Imóvel 
situado a Rua Minas Gerais, 430 – Liberdade, destinado ao funcionamento do CRAS Liberdade, 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$ 27.720,00 (Vinte e sete mil, setecentos 
e vinte reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 
08.244.1018.2123 (Ações dos CRAS). Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 1311.

Campina Grande, 22 de janeiro de 2020.
EVA GOUVEIA

Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.039/2020/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.039/2020/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E MARCÔNI ACIÓLI SAMPAIO. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL SITUADO A RUA MINAS GERAIS, 430 – LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONA-
MENTO DO CRAS LIBERDADE, PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020. FUNDAMENTAÇÃO: 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.024/2020/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, X DA  LEI Nº 8.666/93, 
ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1018.2123. ELEMENTO DE DESPESA: 
3390.36. FONTE DE RECURSOS: 1311. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E MARCÔNI ACIÓLI 
SAMPAIO. VALOR GLOBAL: R$ 27.720,00 (VINTE E SETE MIL, SETECENTOS E VINTE 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 2.05.025/2020/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 
2.05.025/2020/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: ANTONIA DE LOURDES BARBOSA RAMOS, com vistas a Contratação de 
Locação de Imóvel situado a Rua Tavares Cavalcanti, 239 – Centro, destinado ao funcionamento 
do CENTRO POP, 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$ 19.800,00 
(Dezenove mil e oitocentos reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: 
Funcional Programática: 08.244.1017.2118 (Ações dos CREAS e PETI). Elemento da Despesa: 
3390.36. Fonte de Recursos: 1001.

Campina Grande, 22 de janeiro  de 2020.
EVA GOUVEIA

Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.040/2020/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.040/2020/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E ANTONIA DE LOURDES BARBOSA RAMOS. OBJETO CONTRATUAL: 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA TAVARES CAVALCANTI, 239 – CENTRO, DESTINADO 
AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020. FUNDA-
MENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.025/2020/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, X DA  
LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1017.2118. ELEMENTO DE 
DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 1001. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E ANTONIA DE 
LOURDES BARBOSA RAMOS. VALOR GLOBAL: R$ 19.800,00 (DEZENOVE MIL E OITOCENTOS  
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 2.05.027/2020/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 
2.05.027/2020/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: ADEMIR CAVALCANTI NOBRE, com vistas a Contratação de Locação de 
Imóvel situado a Rua Coronel José André - 78 – Centro, destinado ao funcionamento da Associação 
dos Diabéticos até 31 de dezembro de 2020, embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, 
alterada, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, no valor total de R$  17.400,00 
(dezessete mil e quatrocentos reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: 
Funcional Programática: 08.244.1018.2120    (Ações dos serviços da rede especializada ). Elemento 
da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 1001.

Campina Grande, 22 de janeiro  de 2020.
EVA GOUVEIA

Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.041/2020/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.041/2020/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E MARIA DAS GRAÇAS SILVA OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL SITUADO A RUA JESUÍNO ALVES CORREIA, Nº 303 – CRUZEIRO DESTINADO AO 
FUNCIONAMENTO DO CRAS – BORBOREMA. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020. FUN-
DAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.026/2020/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, X DA  
LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1018.2123. ELEMENTO DE 
DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 1311. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E MARIA DAS 
GRAÇAS SILVA VALOR GLOBAL: R$ 17.400,00 (DEZESSETE MIL E QUATROCENTOS 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 2.05.026/2020/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 
2.05.026/2020/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: MARIA DAS GRAÇAS SILVA, com vistas a Contratação de Locação de Imóvel 
situado a Rua Jesuíno Alves Correia, Nº 303 – Cruzeiro - Campina Grande, PB – destinado ao 
funcionamento do CRAS BORBOREMA – 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$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais), cujas despesas correrão á conta da 
Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1018.2123 (Ações dos CRAS). Elemento 
da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 1311.

Campina Grande, 22 de janeiro  de 2020.
EVA GOUVEIA

Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.043/2020/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.043/2020/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E VALDEMIR MENDES DA SILVA, NESTE ATO REPRESENTADO POR SUA 
PROCURADORA EDJANE MENDES DA SILVA. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
SITUADO A RUA MARIA DA SALETE DE CASTRO BRASILEIRO, 98 AB– DISTRITO DE SÃO JOSÉ 
DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS – SÃO JOSÉ DA MATA. PRAZO: ATÉ 
31 DE DEZEMBRO DE 2020. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.028/2020/
CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, X DA  LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
08.244.1018.2123. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 1311. SIGNA-
TÁRIOS: EVA GOUVEIA E VALDEMIR MENDES DA SILVA, NESTE ATO REPRESENTADO POR 
SUA PROCURADORA EDJANE MENDES DA SILVA       VALOR GLOBAL: R$ 24.000,00 (VINTE 
E QUATRO MIL REAIS). DATA DE ASSINATURA: 22/01/2020. 

EVA GOUVEIA
Secretária Municipal de Assistência Social
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS – PB, através do Pregoeiro, torna público, que 

realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0004/2020, do tipo Menor Preço por item, 
objetivando a Aquisição parcelada de gêneros alimentícios não perecíveis, destinado ao preparo da 
merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino e para manutenção das ações, programas 
e atividades da demais secretarias pertencentes ao Município de Cacimbas – PB. O edital poderá 
ser adquirido na sede do município, bem como no site do tribunal; www.tce.pb.gov.br, no mural 
de licitações. A sessão para apresentação, abertura e julgamento dos envelopes de Proposta de 
Preços e de Documentos de Habilitação, realizar-se-á no dia 05/02/2020, as 09hs:30ms, na sala da 
Comissão de Licitação situada na Rua São José, nº 35, Centro, Cacimbas – PB. Qualquer informação 
poderá ser obtida através do Pregoeiro Oficial do Município, de segunda a sexta feira, no horário das 
08hs:00ms as 12hs:00ms, através do Tel. (83) 3476-1137 ou do e-mail: cplcacimbaspb@outlook.com  

         Cacimbas - PB, em 24 de Janeiro de 2020.
Andeson Leite Paulino

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS – PB, através do Pregoeiro, torna público, que 

realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0003/2020, do tipo Menor Preço por item, 
objetivando a Aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis (carnes, frios e hortifrúti), 
destinado ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino e para manu-
tenção das ações, programas e atividades da demais secretarias pertencentes ao Município de 
Cacimbas – PB. O edital poderá ser adquirido na sede do município, bem como no site do tribunal; 
www.tce.pb.gov.br, no mural de licitações. A sessão para apresentação, abertura e julgamento dos 
envelopes de Proposta de Preços e de Documentos de Habilitação, realizar-se-á no dia 05/02/2020, 
as 08hs:00ms, na sala da Comissão de Licitação situada na Rua São José, nº 35, Centro, Cacim-
bas – PB. Qualquer informação poderá ser obtida através do Pregoeiro Oficial do Município, de 
segunda a sexta feira, no horário das 08hs:00ms as 12hs:00ms, através do Tel. (83) 3476-1137 ou 
do e-mail: licitacao@cacimbas.pb.bog.br. 

         Cacimbas - PB, em 24 de Janeiro de 2020.
Andeson Leite Paulino

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

A PREFEITURA DE CABACEIRAS, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público a todos os 
interessados que no dia 06 de Fevereiro de 2020 às 11h00min, fará realizar licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, tipo Menor Preço, por item, LICITAÇÃO EXCLUSIVA À PARTICIPAÇÃO 
DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME PREVISTO NO ART. 
48, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 COM NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 147/2014, tendo por objeto a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO 
PARA: PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM DIVERSAS LOCALIDADES 
DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, tipo menor preço por item, para atender as necessidades da 
Secretaria de Educação, conforme consta do Edital durante o exercício de 2020. As empresas 
interessadas poderão adquirir o Edital gratuitamente através do telefone (83) 3356-1117, do portal 
do TCE/PB https://portal.tce.pb.gov.br/ via (SAGRES CIDADÃO – Mural de Licitações – Licitações 
Previstas) e/ou por e-mail: cpl.cabaceiraas17@hotmail.com das 09h00min às 12h00min. Publicado 
na íntegra no Diário da FAMUP do dia 27.01.2020. 

CABACEIRAS PB, 24 de Janeiro de 2020. 
JOSÉ DJANILSON GALDINO DE FARIAS

Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS – PB, através do Pregoeiro, torna público, que 

realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0005/2020, do tipo Menor Preço por item, 
objetivando a Aquisição parcelada de material didático destinado aos alunos da rede municipal de 
ensino do Município de Cacimbas – PB. O edital poderá ser adquirido na sede do município, bem 
como no site do tribunal; www.tce.pb.gov.br, no mural de licitações. A sessão para apresentação, 
abertura e julgamento dos envelopes de Proposta de Preços e de Documentos de Habilitação, 
realizar-se-á no dia 05/02/2020, as 11hs:00ms, na sala da Comissão de Licitação situada na Rua São 
José, nº 35, Centro, Cacimbas – PB. Qualquer informação poderá ser obtida através do Pregoeiro 
Oficial do Município, de segunda a sexta feira, no horário das 08hs:00ms as 12hs:00ms, através 
do Tel. (83) 3476-1137 ou do e-mail: cplcacimbaspb@outlook.com  

         Cacimbas - PB, em 24 de Janeiro de 2020.
Andeson Leite Paulino

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS – PB, através do Pregoeiro, torna público, que 

realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0006/2020, do tipo Menor Preço por item, 
objetivando a Aquisição parcelada de material de expediente e consumo para a manutenção das 
ações, programas e atividades da demais secretarias pertencentes ao Município de Cacimbas – PB. 
O edital poderá ser adquirido na sede do município, bem como no site do tribunal; www.tce.pb.gov.
br, no mural de licitações. A sessão para apresentação, abertura e julgamento dos envelopes de 
Proposta de Preços e de Documentos de Habilitação, realizar-se-á no dia 05/02/2020, as 13hs:00ms, 
na sala da Comissão de Licitação situada na Rua São José, nº 35, Centro, Cacimbas – PB. Qualquer 
informação poderá ser obtida através do Pregoeiro Oficial do Município, de segunda a sexta feira, no 
horário das 08hs:00ms as 12hs:00ms, através do Tel. (83) 3476-1137 ou do e-mail: cplcacimbaspb@
outlook.com  

 Cacimbas - PB, em 24 de Janeiro de 2020.
Andeson Leite Paulino

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2020

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBAS – PB, através do Pregoeiro, torna público, que 
realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0002/2020, do tipo Maior Desconto por item, 
objetivando a Aquisição parcelada de medicamentos pertencentes a tabela ABCFARMA (controlados, 
genéricos e similares), através do maior desconto, para atender as necessidades do Fundo Municipal 
de Saúde de Cacimbas – PB. O edital poderá ser adquirido na sede do município, bem como no 
site do tribunal; www.tce.pb.gov.br, no mural de licitações. A sessão para apresentação, abertura e 
julgamento dos envelopes de Proposta de Preços e de Documentos de Habilitação, realizar-se-á 
no dia 05/02/2020, as 15hs:00ms, na sala da Comissão de Licitação situada na Rua São José, nº 
35, Centro, Cacimbas – PB. Qualquer informação poderá ser obtida através do Pregoeiro Oficial 
do Município, de segunda a sexta feira, no horário das 08hs:00ms as 12hs:00ms, através do Tel. 
(83) 3476-1137 ou do e-mail: cplcacimbaspb@outlook.com. 

         Cacimbas - PB, em 24 de Fevereiro de 2020.
Andeson Leite Paulino

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 10h00min horas do dia 06 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES, destinados ao atendimento da Frota Veicular perten-
cente e/ou locada a esta edilidade e ao Fundo Municipal de Saúde, no exercício 2020. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº. 425/2017. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Curral de Cima - PB, 24 de Janeiro de 2020. 
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2020
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 

de Compra objetivando: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreen-
dedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. 
Os interessados deverão apresentar envelope contendo os projetos de venda e a documentação e 
respectiva propositura até as 10h15min do dia 14 de Fevereiro de 2020, na sala da referida comissão, 
sediada na Rua Josefa Eugenia, s/n - Centro – Curral de Cima - PB. Neste mesmo local, data e 
horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
legislação e normas pertinentes. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. 

Curral de Cima - PB, 24 de Janeiro de 2020. 
ANA MARIA FARIAS RIBEIRO DA SILVA

Sec. Municipal de Educação
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
A Comissão Permanente de Licitação da prefeitura municipal de Caturité – PB, em atendimento 

as disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, TORNA PÚBLICO para 
conhecimento dos interessados, que às 10h00min do dia 28/02/2020, na sala de reuniões da CPL, 
localizada à Rua João Queiroga, 10, Centro – Caturité/PB, fará realizar licitação na modalidade 
Tomada de Preços, do tipo Técnica e Preço, que tem por objetivo a Contratação de serviços técnicos 
especializados em assessoria e consultoria financeira, patrimonial, orçamentária, operacional, contá-
bil, e de gestão na execução de atos gerenciais que impactem na administração, com indicadores da 
gestão, destinados à atender as necessidades do Município de Caturité – PB, Maiores informações 
através do Fone (83) 3345-1075, no horário das 08h00min ás 12h00min.

Caturité – PB, 24 de Janeiro de 2020.
HELDER FRANCISCO NUNES

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 15:00 horas do dia 07 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Micro-
empresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Materiais de Limpeza, 
Higiene e Descartáveis de forma parcelada destinados a atender as Secretarias da Administração 
Municipal - Cuitegí/PB, para o exercício de 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 001/2013. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3502-1143. 
E-mail: cuitegilicitacoes@hotmail.com. 

Cuitegi - PB, 24 de Janeiro de 2020. 
JADIR FERNANDES DA ROCHA

Pregoeiro Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 09:00 horas do dia 07 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS em caráter de exclusividade: OPERACIONA-
LIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PAGAMENTO DE FORNECEDORES DO MUNICÍPIO: 
Pagamento, com exclusividade, de salários, proventos e vencimentos, aposentadorias, pensões e 
similares, de servidores ou empregados públicos ativos, inativos e pensionistas, da administração 
direta e indireta; e do pagamento dos fornecedores, bens, serviços e insumos, da administração 
direta e indireta e sem caráter de exclusividade: Conceder aos servidores públicos empréstimos 
em consignação de serviços, de pagamentos, de vencimentos, salários, proventos, aposentadorias, 
pensões e similares, dos servidores da administração pública de CUITEGI, em conformidade ao 
Edital e as normas operacionais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital, sujeitas a alterações e seus anexos, por um período de 60 (sessenta) meses, a contar da 
data da assinatura do contrato objeto desta licitação. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 001/2013. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3502-
1143. E-mail: cuitegilicitacoes@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cuitegi - PB, 24 de Janeiro de 2020. 
JADIR FERNANDES DA ROCHA

Pregoeiro Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 10:30 horas do dia 07 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Micro-
empresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Gêneros Alimentícios de 
forma parcelada destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, Creches, 
Sopão e Secretarias da Administração Municipal de Cuitegi/PB, para o exercício de 2020. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 
001/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3502-1143. E-mail: cuitegilicitacoes@hotmail.com. 

Cuitegi - PB, 24 de Janeiro de 2020. 
JADIR FERNANDES DA ROCHA 

Pregoeiro Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 08:00 horas do dia 07 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Elaboração de Registro de preço para eventual 
Contratação de empresa para prestação de Serviços Especializados de confecção de PRÓTESE 
DENTÁRIA para atender população do município de Cuitegi, que necessita de reabilitação oral e 
que são atendidas nas Unidades Básicas da Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 001/2013. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3502-
1143. E-mail: cuitegilicitacoes@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cuitegi - PB, 24 de Janeiro de 2020. 
JADIR FERNANDES DA ROCHA 

Pregoeiro Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  DE CAPIM torna público que fará realizar através do pre-
goeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, 
subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e EPP no dia 
06 de Fevereiro de 2020 as 09:00 horas, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA 
ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM. A reunião ocorrerá na sala da CPL 
no prédio sede da Prefeitura Municipal de Capim, na Av. São Sebastião, s/n°, Centro, Capim – PB. 
Maiores informações na CPL no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 
as 12:00 Horas ou através do site www.capim.pb.gov.br.

Capim-PB, 24 de Janeiro de 2020.
ANTÔNIO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 11:30 horas do dia 07 de Fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de medicamentos diversos constantes da Tabela de Preços ABC FARMA vigente - maior desconto, 
mediante a apresentação de receita médica. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Damião - PB, 24 de Janeiro de 2020
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

AVISO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N°0001/2020
A Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, torna público que fará realizar através da Comissão 

Permanente de Licitação, sediada na Av. Major Augusto Bezerra, 02, Centro – Dona Inês/PB, Cha-
mada Pública para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar, considerando o 
disposto no art. 21, da Lei 11.947/2009, Resolução CD/FNDE 23/2013 e Resolução CD/FNDE 
04/2015. Os grupos informais e/ou formais interessados deverão apresentar sua documentação e 
projeto de venda até o dia 17 de fevereiro de 2020, às 08:30 horas. Informações: no horário das 
07:30 às11:30 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3377-1058.

Dona Inês/PB, 21 de janeiro de 2020.
MARIA GORETE DA SILVA

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

 AVISO DE ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 00003/2020, onde 
se lê: “de abril de 2019”; leia-se: “21 de janeiro de 2020”. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona 
Inês - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3377-1058. E-mail: 
licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Inês - PB, 23 de Janeiro de 2020
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO 

DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA VEÍCULAR PERTENCENTE E LOCADA AO 
MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB PARA O EXERCÍCIO DE 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00069/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 02.002-GA-
BINETE DO PREFEITO 02002.04.122.2001.2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABI-
NETE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 02.004-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 
02004.04.122.2001.2005 - MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE CONSUMO 02.007-SECRETARIA DE EDUCACAO 02007.12.361.1003.2017 - 
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 111 
02007.12.361.1003.2015 - MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE CONSUMO 111 02.011-SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 
02011.15.122.2001.2045 - MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 02011.15.451.1026.2046 - MANUTENCAO DOS 
SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 02.012-SEC 
DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 02012.20.122.2001.2051 - MAN DAS A. 
SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
001 02012.20.605.1025.2052 - MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 02012.26.782.1018.2048 - MELHORIAS DE ES-
TRADAS VICINAIS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL 
DE CONSUMO 990 09.009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09009.10.301.1017.2030 - MANUT 
DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 212 09009.10.301.1017.2072 - MANUT.DAS ATIV 
DO PROG SAÚDE DA FAMILIA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE CONSUMO 212 09009.10.302.1017.2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
SAMU 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
212 09009.10.302.1018.2077 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 212 
09009.10.302.1018.2078 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL 3.3.90.30.00.00 MATE-
RIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 212 10.010-FUNDO MUNIC 
DE ASSIST E SERVICO SOCIAL 10010.08.122.2001.2034 - MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 10010.08.243.1005.2037 
- MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 
10010.08.244.1006.2069 - DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 311. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Mu-
nicipal de Esperança e: CT Nº 00012/2020 - 16.01.20 - ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS 
LTDA - R$ 1.248.591,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM JORNADA PEDAGOGICA 

PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO ANO DE 2020 COM CARGA HORA RIA 
DE 40 HORAS/AULAS. DESTINADO AO MUNICIPIO DE ESPERANÇA - PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Esperança: 02.007-SECRETARIA DE EDUCACAO 02007.12.361.1003.2012 - CAPACITACAO 
DOS SERVIDORES 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 111 
02007.12.361.1003.2014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% 3.3.90.39.00.00 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 113 02007.12.361.1003.2015 - MANUT 
DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI-
ROS-PESSOA JURIDICA 111. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00014/2020 - 23.01.20 - FUTURA 
CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - ME - R$ 172.800,00.

PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação do Cantor “RENNO”, para se apresentar na tradicional Festa de Nossa 
Senhora da Luz no dia 29 de Janeiro de 2020. LOCAL: Parque do Poeta Ronaldo Cunha Lima 
– Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00012/2020. Dotação 
consignada no orçamento vigente 2020 - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e RENNO 
SARAIVA MACEDO E SILVA ME – CT Nº 00045/2020 – 22.01.2020 - R$ 8.000,00 – Oito Mil Reais.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIG. Nº IN00012/2020
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 IN00012/2020, 
que objetiva: Contratação do Cantor “RENNO”, para se apresentar na tradicional Festa de Nossa 
Senhora da Luz no dia 29 de Janeiro de 2020, no Parque do Poeta Ronaldo Cunha Lima, Guarabira/
PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RENNO SARAIVA 
MACEDO E SILVA ME – CNPJ: 19.762.183/0001-00- R$ 8.000,00 – Oito Mil Reais.

Guarabira - PB, 21 de Janeiro de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIG. Nº IN00013/2020
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 IN00013/2020, 
que objetiva: Contratação da Atração “CELIONE DAVID”, para se apresentar na tradicional Festa de 
Nossa Senhora da Luz no dia 02 de Fevereiro de 2020, no Parque do Poeta Ronaldo Cunha Lima, 
Guarabira/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CELIONE 
DAVID DE SOUZA – CNPJ: 35.952.171/0001-03- R$ 5.000,00 – Cinco Mil Reais.

Guarabira - PB, 21 de Janeiro de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação da Atração “CELIONE DAVID”, para se apresentar na tradicional Festa de 
Nossa Senhora da Luz no dia 02 de Fevereiro de 2020. LOCAL: Parque do Poeta Ronaldo Cunha 
Lima – Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00013/2020. Dotação 
consignada no orçamento vigente 2020 - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e CELIONE DAVID DE 
SOUZA – CT Nº 00046/2020 – 22.01.2020 - R$ 5.000,00 – Cinco Mil Reais.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação do Cantor “JOSÉ ORLANDO - O PISTOLEIRO DO AMOR”, para se 
apresentar na tradicional Festa de Nossa Senhora da Luz no dia 29 de Janeiro de 2020. LOCAL: 
Parque do Poeta Ronaldo Cunha Lima – Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de 
Licitação nº IN00014/2020. Dotação consignada no orçamento vigente 2020 - 3.3.90.39.01 - Outros 
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARABIRA e MARIA VITÓRIA SANTOS DA SILVA – CT Nº 00047/2020 – 22.01.2020 - R$ 
8.000,00 – Oito Mil Reais.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIG. Nº IN00014/2020
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00014/2020, que objetiva: Contratação do Cantor “JOSÉ ORLANDO - O PISTOLEIRO DO 
AMOR”, para se apresentar na tradicional Festa de Nossa Senhora da Luz no dia 29 de Janeiro 
de 2020, Palco Brega Luz,  no Parque do Poeta Ronaldo Cunha Lima, Guarabira/PB; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARIA VITÓRIA SANTOS DA SILVA – 
CNPJ: 32.165.600/0001-04- R$ 8.000,00 – Oito Mil Reais.

Guarabira - PB, 21 de Janeiro de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h10min, do dia 06 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Materiais de Expediente para melhor atendimento e funcionamento de todos os setores da Ad-
ministração Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946

Guarabira - PB, 15 de Janeiro de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h10min, do dia 07 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de materiais para melhoria da infraestrutura urbana e rural. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: 
no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@
guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 15 de Janeiro de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39 - 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 14h30min, do dia 07 de Fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de tintas e materiais de pintura em geral para melhor atendimento das Secretarias Municipais até 
dezembro de 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Site: www.guarabira.pb.gov.br  Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 15 de Janeiro de 2020.
ANDERSONS LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 11:00 horas do dia 07 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gêneros Alimen-
tícios parceladamente, para merenda escolar da Secretaria de Educação, esporte e turismo, Fundo 
Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e demais secretarias do Município de 
Igaracy-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Federal nº. 3.555. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Edital: http://www.igaracy.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 24 de Janeiro de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

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

e Assessoria Técnica especializada de apoio administrativo para análise e acompanhamento 
dos projetos deste município, junto aos Órgãos Federais e estaduais e caixa econômica federal, 
cadastro de proposta. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito Constitucional, 
em 24/01/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2020, 
que objetiva: Contratação de consultoria e Assessoria Técnica especializada de apoio administrativo 
para análise e acompanhamento dos projetos deste município, junto aos Órgãos Federais e estadu-
ais e caixa econômica federal, cadastro de proposta; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA’ - R$ 18.000,00.

Igaracy - PB, 24 de Janeiro de 2020
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 RESULTADO FASE DE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para, execução dos 
serviços de pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas na Comunidade Sítio Melancia 
localizado no Município de Itatuba - PB, LICITANTE CLASSIFICAÇÃO: 1º LUGAR CONSTRUTORA 
IMPERIAL EIRELI – CNPJ: 33.777.036/0001-35 - R$ 272.077,96 –  2° LUGAR B2 CONSTRUÇÕES 
EIRELI – CNPJ: 27.944.573/0001-20 - R$ 273.577,96. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, 
no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3398-1020. E-mail: licitacao@
itatuba.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 24 de Janeiro de2020.
JOSÉ LUKAS PEREIRA DE SOUZA

Presidente da Comissão

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 93001/2020
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=112AWLR1sJvKsiY1SZ7

qKl3y042ICl_iM;
 • Vídeo com legendas em espanhol: https://drive.google.com/open?id=1gFxguGUg2dUlSCc

G2cfNGxMuc8yDyxcS.
 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
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09027/2019  PROCESSO ADM. Nº. 2018/021892
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BENS MOBILIÁRIOS, 

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

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 
torna público aos interessados o adiamento da licitação, na modalidade Pregão Eletrônico nº 
09027/2019, acima epigrafada, para o dia 09/08/2019, cuja sessão pública ocorrerá através do 
site www.licitacoes-e.com.br, tendo em vista a impugnação impetrada pela empresa MILANFLEX 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ nº 86.729.324/0002-
61), a qual foi conhecida, processada e julgada parcialmente procedente. O Edital do Pregão será 
retificado quanto às especificações técnicas referentes ao item 19 (berço de madeira) e encontra-se 
disponível através dos seguintes sites: www.licitacoes-e.com.br e http://transparencia.joaopessoa.
pb.gov.br/licitacoes. Fica, portanto, prejudicada a data anteriormente designada (29/07/2019).

João Pessoa, 26 de julho de 2018.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71001/2020

A Prefeitura Municipal de João pessoa, através da Comissão Especial de Licitação do Programa 
“João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.330/2019, torna público que 
fará realizar o certame de Pregão Eletrônico nº 71001/2020, por meio da utilização de recursos de 
tecnologia da informação – INTERNET, na plataforma https://www.comprasgovernamentais.org.br 
(Comprasnet) – UASG 982051, do TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO (POR ITEM), com recursos 
próprios e do Contrato de Empréstimo nº 4444-OC/BR – BID, a ser realizada no dia 12/02/2020, 
às 09:00 horas (horário de Brasília), tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA PARA A ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBA-
NO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA – PROGRAMA JOÃO 
PESSOA SUSTENTÁVEL, FINANCIADO COM RECURSOS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 
Nº 4444/OC-BR (BR-L 1421), FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O BANCO 
INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – BID. A cópia do Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados na plataforma https://www.comprasgovernamentais.org.br (Compras-
net) – UASG 982051 e no Portal da Transparência do Município de João Pessoa, no link https://
transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=4513. Qualquer informação será prestada 
através do link acima citado.

João Pessoa, 24 de janeiro de 2020.
Vandeivi Amâncio

Presidente da Comissão Especial de Licitação
Programa “João Pessoa Sustentável”

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 33001/2019.
Pelo presente termo, com fulcro no §8º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, fica inserida a classificação 

funcional programática 08.108.15.451.5365.1290 – 44.90.51 referente ao Contrato 330001/2019 o 
qual possui como objeto, implantação do Parque Ecológico Sanhauá, contemplando revitalização 
e novas construções, inclusive áreas em seu entorno imediato em João Pessoa. Tal inclusão se 
faz necessário para ajustar inicialmente o formato orçamentário desta secretaria de Planejamento, 
e formalizar a emissão do empenho para realização de pagamentos. Sendo assim, fica inserida a 
partir desta data, a classificação funcional mencionada acima.  

João Pessoa, 22 de Janeiro de 2020.
DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE MIRANDA PEREIRA

Secretária de Planejamento
JOÃO ARTHUR F. BEZERRA

Planes Engenharia Construção Ltda.

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 91001/2020.
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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
GESTÃO DE CONTRATOS

NOTIFICAÇÃO N.º 002/2020
Modalidade: PREGÕES ELETRÔNICOS Nº 04-003/2019, 04-020/2019 e 04-026/2019.
Processos Administrativos n.º 2018/122535, 2019/020363 e 2019/037271.
Sr. (a) Representante,
Cumprimentando-os cordialmente, vimos, através desta, informar a rescisão dos contratos nº 

04-131/2019, 04-132/2019, 04-133/2019, 04-134/2019, 04-135/2019, 04-136/2019, 04-409/2019, 
04-498/2019, 04- 536/2019, 04-558/2019, 04-569/2019, 04-661/2019, 04-674/2019, 04-676/2019, 
04-701/2019 e 04-815/2019 referente à aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, com 
fulcro no art. 79, III da Lei nº 8.666/93.  

Impende destacar que tal rescisão justifica-se nos fatos alegados e elementos que instruem os 
autos do processo nº 2020/001580, conforme Ofício 013/2020, que determinou a Suspensão dos 
contratos, após Decisão Judicial proferida na Ação Civil Pública Cível nº 0800382-46.2019.4.05.8203 
pelo Juiz Federal Titular da 3ª Vara Federal da Paraíba.

Diante do exposto, informamos o imediato encerramento do contrato, com a suspensão de todos 
os efeitos por ele produzidos.   

João Pessoa-PB, 14 de Janeiro de 2020.
Renato Pinto

Assessor Jurídico GECON/SEAD
Ao Sr.(a) Representante Legal 

TASSIA BEZERRA GOMES
MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 

CNPJ sob N.º 30.597.577/0001-93
Rua Guilhermino Barbosa, n° 52, Bloco 2, Bairro: Catolé – Campina Grande/PB, 

CEP: 58.410-100.  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56, torna   

público   que   foi concedida pela  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, LICEN-
ÇA PRÉVIA 012/2020 PARA REFORMA DA PRAÇA JOSÉ FERREIRA DA SILVA, localizada no 
Município de  João Pessoa - PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para Construção de Campo de Futebol localizado as Margens 

da PB 400, no Municipio de Monte Horebe - PB, conforme Contrato de Repasse Nº: 1061335-
07/2018. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Monte Horebe: 09.00 SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN 15.451.3008.1017 
PAVIMENTACÃO DE RUAS E AVENIDA S 0010000.01 Recursos Ordinários 4.4.90.51.01 OBRAS 
E INSTALAçõES Contrato de Repasse Nº: 1061335-07/2018.. VIGÊNCIA: até 21/07/2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Monte Horebe e: CT Nº 00009/2020 - 23.01.20 - FFJ 
CONSTRUTORA LTDA - R$ 478.635,84.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2019

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2019, que objetiva: 
Contratação de empresa para Construção de Campo de Futebol localizado as Margens da PB 
400, no Município de Monte Horebe - PB, conforme Contrato de Repasse Nº: 1061335-07/2018; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: FFJ CONS-
TRUTORA LTDA - R$ 478.635,84.

Monte Horebe - PB, 23 de Janeiro de 2020
MARCOS ERON NOGUEIRA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Monte Horebe – PB, no uso de suas atribuições legais, com fundamento 
no disposto no Artigo 49 da Lei nº 8.666/93 e dos itens do presente, Determinou a REVOGAÇÃO 
do Processo Licitatório Tomada de Preço nº 00005/2019, objeto do Processo Administrativo nº 
191011TP00005/2019.

OBJETO: A presente licitação tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRU-
ÇÃO DA PRAÇA MONTE HOREBE CIDADE EDUCADORA, NA CIDADE DE MONTE HOREBE PB.

Monte Horebe – PB, 23 de Dezembro 2019.
WELTON GIBSON DIAS DE OLIVEIRA

Secretário de finanças e Administração
MARCOS ERON NOGUEIRA 

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-PB
 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 Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 10h00min do dia 05 de Fevereiro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas materiais diversos 
de uso diário, para atender as necessidades das diversas secretarias deste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº. 04/2013. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Mulungu - PB, 24 de Janeiro de 2020
GETULIO COSTA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00010/2020, - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa C. M CONSULTÓRIO MÉDICO 
EIRELI- ME - CNPJ nº 34.023.826/0001-98, com o Valor Mensal Máximo Estipulado de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais)e o Valor Global Anual Máximo Estipulado deR$ 180.000,00 (cento e oitenta mil 
reais), com o objeto a Contratação de empresa para prestação dos serviços de médico para o 
atendimento no programa melhor em casa, referente a chamada pública 00001/2020.

Piancó-PB, 23 de Janeiro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

Inexigibilidaden° 00010/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA: C. M CONSULTÓRIO MÉDICO EIRELI- ME - CNPJ nº 34.023.826/0001-98
OBJETIVO:Contratação de empresa para prestação dos serviços de médico para o atendimento 

no programa melhor em casa, referente à chamada pública 00001/2020.
VALOR MENSAL MÁXIMO ESTIPULADO: R$ 15.000,00 (quinze milreais).
VALOR GLOBAL ANUAL MÁXIMO ESTIPULADO: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Piancó-PB, 23deJaneiro de 2020. 
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO

Inexigibilidaden° 00005/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:PERIVALDO ALVES DE SOUZA EIRELI - ME -CNPJ nº 20.514.305/0001-29
OBJETIVO:Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com aten-

dimento a nível ambulatorial em consultas, PLANTONISTAS/URGENTISTAS para o SAMU/ UPA, 
atendendo as necessidades do Município de Piancó-PB, referente a Chamada Pública 00001/2020.

VALOR MENSAL MÁXIMO ESTIPULADO: R$ 10.000,32 (dez mil reais e trinta e dois centavos).
VALOR GLOBAL ANUAL MÁXIMO ESTIPULADO: R$ 110.003,52 (cento e dois mil e três reais 

e cinquenta e dois centavos).
Piancó-PB, 24 de Janeiro de 2020.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito 

Prefeitura municipal de Piancó
Homologação e Adjudicação

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00005/2020, de acor-
do com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da PERIVALDO ALVES DE SOUZA EIRELI - 
ME- CNPJ nº 20.514.305/0001-29, com o Valor Mensal Máximo Estipulado de R$ 10.000,32 (dez 
mil reais e trinta e dois centavos)e o Valor Global Anual Máximo Estipulado de R$ 110.003,52 (cento 
e dez mil e três reais e cinquenta e dois centavos), com o objeto a Contratação para prestação 
de serviços especializados na área de saúde com atendimento a nível ambulatorial em consultas, 
PLANTONISTAS/URGENTISTAS para o SAMU/ UPA, atendendo as necessidades do Município 
de Piancó-PB, referente a Chamada Pública 00001/2020.

Piancó-PB, 24 de Janeiro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00001/2020, para o dia 03 de 
Fevereiro de 2020 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Ananiano Ramos 
Galvão, S/N - Centro - Prata - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no referido endereço. Telefone: (083) 3390-1110. E-mail: cplpmprata@gmail.com. 

Prata - PB, 24 de Janeiro de 2020
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

A Pregoeira Oficial comunica a suspensão do Pregão Presencial nº 00002/2020, que objetiva: 
Aquisição de materiais odontológicos. Justificativa: Necessidade de alteração do termo de referência 
do edital. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço 
- Avenida Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB. Telefone: (083) 3390-1110. E-mail: 
cplpmprata@gmail.com. 

Prata - PB, 24 de Janeiro de 2020
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020

Município de Picuí torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, objetivando AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS 
PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA - TIPO B, CONFORME DISPOSIÇÕES 
DO TERMO DE COMPROMISSO PAR 201500167, ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO 
I E DO MANUAL DESCRITIVO PARA AQUSIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - FNDE, no dia 07/02/2020, 
às 09:10 horas, (horário de Brasília) no portal www.bll.org.br, conforme especificado no Edital de 
Licitação Pregão Eletrônico nº 00001/2020, Processo Administrativo nº 191009PE00001. Informamos 
que o Edital encontra-se disponível nos sites www.picui.pb.gov.br/licitacoes, www.tce.pb.gov.br, www.
bll.org.br. Maiores informações pelo telefone (83) 3371-2126 – ramal 34.

Picuí - PB, 07 de Fevereiro de 2020.
OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. 
28 de Janeiro - Centro - Puxinanã – PB, às 10:00 horas do dia 12 de fevereiro de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEÍPEDO EM RUA DA COMUNI-
DADE JENIPAPO - PUXINANÃ PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (.83) 3380-1007 Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Puxinanã - PB, 24 de janeiro de 2020
Brenda Yasmim Carvalho de Melo

 Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. 
28 de Janeiro - Centro - Puxinanã – PB, às 10:00 horas do dia 13 de fevereiro de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONTRUÇÃO DE PÓLO DE ACADEMIA DE SAUDE NO DISTRITO DE CAMPO D’ÁNGOLA. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alte-
rações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (.83) 3380-1007 Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Puxinanã - PB, 24 de janeiro de 2020
Brenda Yasmim Carvalho de Melo

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB, às 09:30 horas do dia 06 de 
Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A - Z CONSTANTES DA TABELA CMED-ANVISA VIGENTE. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Federal nº. 001461. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.
REMIGIO.PB.GOV.BR ou www.tce.pb.gov.br. 

Remigio - PB, 24 de Janeiro de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Públi-
ca de Compra objetivando: Aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, 
destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar deste município. Os 
interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura até 
as 10:00 horas do dia 18 de Fevereiro de 2020, na sala da referida comissão, sediada na Rua Assis 
Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a 
sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, legislação e normas 
pertinentes. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (083) 3291-2222. 

Rio Tinto - PB, 24 de Janeiro de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA 

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 10:00 horas do dia 05 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de paralelepípedos e 
meio fio granítico, para atendes as necessidades do município de Rio Tinto - PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 025/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3291-2222. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 24 de Janeiro de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR 

COBERTA E COM VESTIÁRIO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC2 10742/32014. FUNDA-
MENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 004/2016. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do 
objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 
02901/2016 - MARCOS ANTONIO CORDEIRO FERREIRA EIRELI – EPP (CAIPIRA CONSTRU-
ÇÕES) - 8º Aditivo - prorroga o prazo por mais 180 dias, FICANDO A VIGENCIA DO MESMO ATÉ 
10/01/2020 A 08/07/2020. ASSINATURA: 10.01.2020.

São João do Tigre – PB, 10 de Janeiro de 2020
JOSÉ MAUCELIO BARBOSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina, etanol 
e diesel) e aditivo Arla, para atender as necessidades da frota veicular, a serviço das Secretarias 
Municipais e Gabinete do Prefeito, para transporte e manutenção das atividades deste Município 
até 31 de dezembro de 2020, conforme edital e seus anexos.

TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA ABERTURA: 10/02/2020 – HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 

08:00 às 14:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio Bento 
de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 24 de janeiro de 2020.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2020, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDOS EM UMA ESTRADA RURAL LOCALIZADA NO SITIO TANQUES - NO MUNI-
CÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: LICITAÇÃO DESERTA.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 24 de Janeiro de 2020
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DE VALOR PARA EQUILÍBRIO ECONÔMICO 
FINANCEIRO

APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº0001/2020.PARTES:PREF. MUN. DE SÃO SEB. DE 
LAGOA DE ROÇA E POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOBERTO LAGOA DE ROÇA LTDA, CNPJ Nº 
18.709.157/0001-56 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FOR-
MA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS E GPL.  FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL 
Nº00007/2019, DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, O QUE SE REF. ADITIVO 
DE VALOR PARA EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. QUE FICARÁ COM OS SEGUINTE 
PREÇOS: A GASOLINA R$ 4,37; ÓLEO DIESEL R$ 3,78; ÓLEO DIESEL S10 R$ 3,81; MANTEN-
DO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, COM FULCRO NO INCISO XXI, DO ART. 37 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO. ARTIGO. 65, II, “D” DA LEI 8.666/93, COM SUAS POSTERIORES 
E VIGENTES ALTERAÇÕES. ASSINAM: SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO E POSTO DE 
COMBUSTÍVEIS NOBERTO LAGOA DE ROÇA LTDA. 17/01/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

SEGUNDO APOSTILAMENTO SUPRESSÃO DE VALOR PARA EQUILÍBRIO ECONÔMICO 
FINANCEIRO

APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº0001/2020. PARTES: PREF. MUN. DE SÃO SEB. DE 
LAGOA DE ROÇA E POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOBERTO LAGOA DE ROÇA LTDA, CNPJ Nº 
18.709.157/0001-56 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA 
PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS E GPL.  FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 
00007/2019, DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, O QUE SE REF. ADITIVO 
DE VALOR PARA EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. QUE FICARÁ COM OS SEGUINTE 
PREÇOS: A GASOLINA R$ 4,37; ÓLEO DIESEL R$ 3,78; ÓLEO DIESEL S10 R$ 3,81; MANTEN-
DO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, COM FULCRO NO INCISO XXI, DO ART. 37 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO. ARTIGO. 65, II, “D” DA LEI 8.666/93, COM SUAS POSTERIORES 
E VIGENTES ALTERAÇÕES. ASSINAM: SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO E POSTO DE 
COMBUSTÍVEIS NOBERTO LAGOA DE ROÇA LTDA. 17/01/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Aviso de Licitação

Pregão Presencial nº 001/2020
Processo n° 015/2019

O Município de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público 
aos interessados que às 09:30 do dia 06de fevereirode 2020, realizará o Pregão Presencial 
001/2020, paraCONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXECUTORA DO CONCURSO PÚBLICO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB, PARA PROVIMENTO DO QUADRO EFETIVO 
DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTITUTO 
DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
E SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.O Edital poderá ser retirado na sede da Comis-
são Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, Praça Getúlio Vargas, n° 
40B, centro, Santa Rita, PB,no horário de 08:00 às 13:00 horas ou através do link http://licitacoes.
santarita.pb.gov.br/category/editais/.

Santa Rita, 24 de janeiro de 2020.
Maria Neuma Dias 

Pregoeira - CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Aviso de Licitação

Chamada Pública nº 001/2020
Processo n° 165/2019

O Município de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público 
aos interessados que às 09:30 do dia 17de fevereirode 2020, realizará aChamada Pública n° 
001/2020, paraoCredenciamento e escolha de LEILOEIRO OFICIAL, para alienação de bens 
inservíveis (veículos, entre outros bens móveis inservíveis).O Edital poderá ser retirado na sede 
da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, Praça Getúlio 
Vargas, n° 40B, centro, Santa Rita, PB,no horário de 08:00 às 13:00 horas ou através do link http://
licitacoes.santarita.pb.gov.br/category/editais/.

Santa Rita, 24 de janeiro de 2020.
Maria Neuma Dias 

Presidente - CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 00003/2020
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas, Estado da Paraíba, através de sua Comissão 

Permanente de Licitação - CPL, TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, que fará realizar 
às 09:00horas do dia 11(onze) de fevereiro de 2020, sessão pública com objeto: Contratação 
de empresapara execuçãodos serviços de ampliação da E.M.E.I.F. Antônio Lacerda Neto, no 
município de São José de Piranhas – PB, conforme constam discriminados e quantificados no 
Anexo I (Termo de Referência) do Edital. Os interessados poderão retirar o Edital e Anexos na 
sede da Prefeitura Municipal (sala da CPL), localizada à Rua Inácio Lira, 363, Centro, São José 
de Piranhas-PB, ou ainda pelos meios virtuais disponíveis.E-mail:cplsaojosedepiranhas@gmail.
com e Edital: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas-PB, em 24 de Janeirode 2020.
Helder de Lima Freitas

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N°001/2020
A Prefeitura Municipal de Solânea/PB, torna público que fará realizar através da Comissão Per-

manente de Licitação, sediada na Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, Chamada Pública 
para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, 
destinado ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar, considerando o disposto no art. 
21, da Lei 11.947/2009, Resolução CD/FNDE 23/2013 e Resolução CD/FNDE 04/2015. Os grupos 
informais e/ou formais interessados deverão apresentar sua documentação e projeto de venda até 
o dia 18 de Fevereiro de 2020, às 14:00 horas. Informações: no horário das 08:00 às12:00 dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 22 de Janeiro de 2020
MARIA JOSÉ DA COSTA MARANHÃO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
Pregão Presencial nº 004/2020

Objetivo:Aquisição de combustíveis e derivados para atender a frota municipal de veículos de 
Serra Grande na cidade de Campina Grande - PB, de acordo com as especificações técnicas e 
demais disposições descritas no edital.

Data da sessão:10 de fevereiro de 2020, às 09h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do 
município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio 
da Prefeitura Municipal. Informações no site http://serragrande.pb.gov.br/acesso-a-informacao/
licitacoes,  www.tce.pb.gov.bre e-mail: cplserragrande2020@gmail.com: todos os dias úteis das 
08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 24 de janeiro de 2020.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
Aviso de Tomada de Preço 001/2020

A Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que 
fará realizar no dia 12 de fevereiro de 2020, ás 09h00min horas, na sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal de Serra Grande, Situada a Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro, Serra Grande-PB, 
procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preço.

Objeto: Contratação de empresa de especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 
vantajosa será a de menor preço global, para a execução de obra de realização de serviços de 
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VIDAL DE MOURA NO MUNICÍPIO DE SERRA 
GRANDE – PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital. Informações no site http://
serragrande.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes, www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplserragran-
de2020@gmail.com. todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande, PB 24 de janeiro de 2020.
JOSE GILIARDI DE ABREU
Presidente da CPL/PMSG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 08:00 horas do dia 06 de Fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DE FORMA PARCELADA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE-
-PB . Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383-1725/1094. E-mail: 
prefeiturasoledadepb@gmail.com. 

Soledade - PB, 24 de Janeiro de 2020
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA 

Pregoeiro Oficial
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