
Estudantes se mobilizam contra 
o reajuste de passagens

Governo define regras do 
novo sorteio da Nota Cidadã

Lideranças estudantis vão se encontrar com representantes 
da Semob. Eles alegam que aumento no valor das passagens 
de ônibus de João Pessoa é injustificável. Página 5

Consumidores têm até sexta-feira para fazerem suas 
compras e concorrerem a prêmios de R$ 2 mil e 
R$ 20 mil. Sorteio acontece no dia 10. Página 7

126 anos - PaTRIMÔnIo Da PaRaÍBa 
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Fortes chuvas são registradas no Estado desde a sexta-feira. São ainda 18 pessoas desaparecidas e cerca de 15 mil desabrigadas em diversos municípios mineiros. Página 18

Chega a 45 o número de mortes em Minas

Foto: Elvira Nascimento / Folhapress

Estado reassume gestão 
do Hospital Metropolitano
Transferência faz parte da programação de encerrar todos os contratos com Organizações Sociais até o fim de fevereiro. Página 3

Ronaldo Fraga se une a artesãs
paraibanas em desfile de moda
Coleção foi toda feita durante oficinas com a renda 
renascença. Ontem, antevéspera do evento, estilista
apresentou o trabalho à primeira-dama. Página 4

Paraíba
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Foto: Roberto Guedes

Últimas

Esportes
Foto: Secom-PB

2o Caderno

Palco Tabajara tem noite 
de forró na Usina Cultural
Temporada de verão do projeto estreia 
hoje com apresentações de Maria sem 
Vergonha (foto) e de Os Fulano. Página 9
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Estudantes do Gira 
Mundo embarcam 
a partir de sábado
Evento solene realizado ontem marcou 
o início das viagens, que têm como 
destino Colômbia, Espanha, Canadá, 
Chile, Argentina e Reino Unido.   Página 3

Título em casa Ao lado de André Stein, paraibano George brilha em casa e fatura o título do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Página 23

Mesmo com 41 anos, ex-Flamengo e ex-Grêmio é a principal 
aposta do Botafogo para alavancar as receitas e tentar 
conquistar o tão sonhado acesso para a Série B. Página 24

É do Belo! Léo Moura assina 
contrato até o fim da Série C
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A ciência mostra que, em certas cir-
cunstâncias, determinados grupos de se-
res vivos, ao atingirem alta concentração 
de espécimes, ou seja, superpopulação, 
colocando em risco a sobrevivência da 
própria espécie, a natureza coloca em 
ação um plano de controle, dizimando o 
“excedente” por diversos meios.

As autoridades da área de saúde com 
certeza sabem do perigo que os vírus re-
presentam para a espécie humana. Vírus 
mutantes, cada vez mais resistentes às 
substâncias criadas pela humanidade 
para tentar exterminá-los completamen-
te ou pelo menos, o que é mais comum, 
controlá-los.

Isolado em 1976, o vírus Ebola, por 
exemplo, continua ceifando vidas em vá-
rias regiões do planeta, principalmente 
na África. No ano passado, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) considerou o 
surto de Ebola na República Democráti-
ca do Congo (RDC) “uma emergência in-
ternacional”.

Teme-se que, de uma hora para ou-
tra, um surto epidemiológico provoque 
a morte de milhares de seres humanos. 
A ciência arma-se como pode, para de-
fender a humanidade, mas a natureza 
produz exércitos invisíveis que pelejam 
contra os batalhões de antígenos criados 
em laboratórios.

Surge agora na China outro vírus 
poderosíssimo: o coronavírus. A comuni-
dade científica internacional da área de 
saúde voltou a acionar o alerta vermelho. 

A OMS subestimou o fato e avaliou o ris-
co de epidemia do coronavírus como mo-
derado. Ontem, voltou atrás e considerou 
que o perigo é muito grande.

A mudança de postura da OMS mos-
tra que o coronavírus pode vir a se trans-
formar em uma emergência de saúde 
global, a exemplo do que aconteceu com 
a gripe suína H1N1, o vírus zika e a febre 
ebola. Não dá para subestimar coronaví-
rus. A China sabe disso e está em estado 
de guerra contra a doença.  

O coronavírus, de acordo com espe-
cialistas, começou a proliferar a partir 
da região de Wuhan, na China, e já foi 
detectado, por exemplo, na França e nos 
Estados Unidos, tornando-se uma preo-
cupação mundial. O coronavírus ataca 
o sistema respiratório, portanto está no 
rol dos graves surtos de gripes letais.

As autoridades de saúde têm razão 
em acionar o alerta vermelho. São orga-
nismos com grande capacidade de mu-
tações, de recombinações, originando 
agentes inéditos cujo controle torna-se 
cada vez mais difícil. Até ser descoberto 
um antídoto, muitos seres humanos po-
dem perder a vida.

Além das questões ambientais e das 
injustiças sociais, o planeta padece de 
antigas e novas doenças. Há males que 
são originados pela pobreza; pela falta 
de saneamento básico e água tratada, 
por exemplo. Outros são fenômenos da 
natureza e é necessário que os líderes 
das nações saibam lidar com eles. 
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Coronavírus
Editorial

HumorDomingos Sávio
savio_fel@hotmail.com

UN Informe

Não, não se trata de 
mais um filme de Tim Bur-
ton! Mas da atriz que foi 
proclamada namoradinha 
do Brasil há décadas atrás, 
com seu olhar doce  e jeiti-
nho obediente que o Brasil 
escolheu de modelo para 
representar as suas mu-
lheres. Foram inúmeras 
novelas de sucesso e pa-
péis marcantes. O público 
adorava Regina. Já a crítica 
nem tanto. Até que  decidiu  
romper com esse título, ao 
interpretar no teatro (o pal-
co sagrado versus a TV , tão 
criticada na época), Véu de Noiva, de Nelson 
Rodrigues, sendo finalmente aclamada pela 
crítica como boa atriz, alcançando assim o 
posto das grandes.

Ontem , ao ver e ouvir uma live que cir-
culou pelas mídias sociais, da cantora Zé-
lia Duncan sobre Regina Duarte, o seriado 
Malu Mulher e o seu noivado com o Gover-
no Bolsonaro, prestes a aceitar o convite 
para a Secretaria de Cultura, fiquei a pen-
sar na vida. Zélia, suada, após uma corrida, 
de frente à câmera, critica duramente tal 
convite e a sua reação deslumbrada, tendo 
em vista a trajetória da atriz, mas principal-
mente por ter interpretado Malu (do seria-
do Malu Mulher) e dado voz a tantas mulhe-
res como um símbolo libertário, para falar 
de temas até então tabus, como separação, 
desejos, e vida/liberdade de uma mulher 
em busca de seu protagonismo. As palavras 
de Zélia, me bateram forte. E faço delas a 
minha Catedral!  Malu, também fui um dia! 

Assim como o seriado, também como 
Malu, me separei do primeiro casamento 
em 1979. E assisti ao seriado sem perder 
um capítulo. E chorava nas noites com 
aquela música profética e linda, Começar 
de Novo (Ivan Lins e Vitor Martins), ao 
som da voz de cigarra de Simone. O texto 

do seriado continha todas 
as minhas/nossas falas e 
dilemas, de uma geração 
de mulheres que tinha 
casado jovem, vivido ca-
samento fechado, aberto e 
em brechas, e dado a cara 
à tapa! Tudo com vonta-
de, desejo e coragem para 
quebrar tabus , amarras e 
limitações, e se emancipar 
da difícil  vida das mulhe-
res. A cada capítulo eu cho-
rava os meus abismos, de 
desilusões, incapacidades, 
opressões, medos,  que 
se abriam na minha mais 

nova condição de mulher desquitada, para 
só depois de anos, ter o meu documento de 
divorciada. Todos igualmente opressivos e 
que sim, nos colocava à margem da curva, 
numa cidade província que nem a nossa.

Ao ouvir Zélia, com sua eloquência, sua 
força e autoridade falar de Regina, de Mu-
lher, e de tantas palavras plenas e certas, 
eu chorei. Chorei por mim, mas também de 
des-encanto de ver Regina se aninhando a 
corroborar com um governo de extrema 
direita reacionário, fascista, misógino e 
que confia  a Secretaria de Diversidade à 
uma mulher destemperada, que não quer 
que os jovens façam sexo, ou com outros 
perversos e perigosos  que dizem que “rock 
ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a 
indústria do aborto”; que os Beatles surgi-
ram para implantar o comunismo – Help!, 
ou que o negro se deu bem com a escravi-
dão. Como tão bem resumiu Flavio Tavares 
no seu post/Facebook: ”Temos Presidente 
Nazista, Ministro da Educação analfabeto, 
Ministra da Agricultura Veneno, Ministro 
do Meio Ambiente Ruralista, Ministro da 
Injustiça, Generais Loucos, Ministro Astro-
nauta vendendo “Travesseiros Nasa”, para 
sonharmos com uma Terra plana onde ha-
bitam índios quase humanos...”

Regina Duarte e seu noivado cadáver

 Crônica Ana Adelaide Peixoto 
adelaideana@uol.com.br

Ontem , ao ver e ouvir 
uma live que circulou 

pelas mídias sociais, da 
cantora Zélia Duncan 

sobre Regina Duarte, o 
seriado Malu Mulher e o 

seu noivado com o 
Governo Bolsonaro, 

prestes a aceitar o convite 
para a Secretaria de 

Cultura, fiquei a  
pensar na vida 

Nos debate foi apresentado o Termo de 
Cooperação para formalizar a corporifi-
cação jurídica ao Fórum Interinstitucional 
de Prevenção e Combate ao Desapareci-
mento de Crianças e Adolescentes (Fica), 
tratado da expansão dos trabalhos pela 
Corregedoria-Geral de Justiça nesse seg-
mento, como, ainda, mostrado o Planeja-
mento Estratégico 2020 do Fórum.

O partido Democratas da Pa-
raíba lança hoje a pré-candi-
datura de Raoni Mendes para 
a PMJP. O partido coloca o 
nome do ex-vereador da ca-
pital como uma das únicas 
possibilidades conservadoras 
ao pleito. Este é o entendi-
mento do deputado federal 
Efraim Filho, que é líder do 
DEM pela 2ª vez na Câmara 
Federal. Então, tá!

O Grupo de Trabalho que está à frente da 
montagem do Fórum Interinstitucional de 
Combate e Enfrentamento ao Desapareci-
mento de Crianças e Adolescentes no Esta-
do se reuniu, pela primeira vez este ano, 
na manhã de ontem no Tribunal de Justiça 
da Paraíba. Eles avaliaram a expansão do 
Projeto Cidadania de Primeira.

fórum de combate

dem VaI de raoNI

SeSSõeS e eleIçõeS

o líder Na alpb xeque-mate

a fIla No INSS Na VerSão da coNtag

“O deputado Ricardo Barbosa 
é o líder do Governo”. Esta 
foi a resposta do governador  
João Azevêdo (sem partido), 
em entrevista  na manhã des-
sa segunda-feira, no Espaço 
Cultural, em João Pessoa. Com 
a resposta ele dissipou dúvidas 
e acabou com as especulações 
sobre a troca do líder do seu 
governo na Assembleia Legis-
lativa da Paraíba.

A juíza Giovanna Lisboa 
Araújo, da 3ª Vara Mista de 
Cabedelo, recebeu a petição 
do MPPB nos autos de uma 
Ação Civil de Improbidade em 
face dos réus na ‘Operação 
Xeque-Mate’.  Segundo o MP, 
em tese, teria havido ‘compra 
e venda’ do mandato de pre-
feito de José Maria de Lucena 
para Leto Viana com aporte fi-
nanceiro de Roberto Santiago.

A 1ª, 2ª e 3ª Câmaras Especializada Cíveis e Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba aprecia-
rão, nesta terça-feira (28), 485 processos da pauta ordinária. Na ocasião, os membros da Terceira 
Câmara vão escolher seu novo presidente para o exercício deste ano. Os julgamentos iniciam às 
9h, no 1º andar do Anexo Administrativo do Judiciário estadual. Composta pelos desembargado-
res Fátima Bezerra Cavalcanti (presidente), José Ricardo Porto e Leandro dos Santos, a Primeira 
Cível analisará 120 recursos. A Segunda Câmara possui em pauta 97 feitos, sendo 62 Processos 
Judiciais eletrônicos (PJe) e 35 físicos. Compõem o Colegiado os desembargadores Abraham 
Lincoln da Cunha Ramos (presidente), Luiz Silvio Ramalho Júnior e José Aurélio da Cruz.

o que é

Diz a nota. “A fila virtual de 1.980.000 
processos aguardando análise do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) que está 
gerando uma demora de mais de 7 me-
ses para a concessão ou indeferimento de 
um benefício previdenciário é motivo de 
grande preocupação para a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores Rurais Agri-
cultores e Agricultoras Familiares (CON-
TAG). Quanto aos processos já vinculados 
ao INSS Digital, a CONTAG e suas Federa-
ções e Sindicatos filiados vêm dando a sua contribuição para adiantar ao máximo o atendimento 
dos rurais, mas está claro não tem servidores suficientes para atender e analisar os processos. 
Já existia um déficit de servidores nos últimos anos, o que foi agravado a partir de 2017 com a 
redução de mais de 12 mil servidores que se aposentaram. Nesse sentido, a CONTAG defende que 
seja feito concurso público para recompor o quadro de servidores do INSS. Enquanto não houver 
esta seleção, que o Governo Federal contrate servidores aposentados do INSS, que já possuem 
treinamento e conhecimento para o atendimento e análise dos processos. Quanto à decisão de 
contratar militares reformados para este fim, a Confederação entende que esses profissionais 
ainda terão que passar por uma capacitação que demandará tempo e as pessoas que aguar-
dam atendimento precisam de uma solução rápida e efetiva, inclusive, segundo entendimento do 
Tribunal de Contas da União (TCU), essa contratação seria inconstitucional, caso a seleção seja 
exclusiva de funcionários aposentados das Forças Armadas sem a participação de civis.”
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Também já estão sob gestão estadual as UPAs de Guarabira, Santa Rita, Princesa Isabel e o CER, de Sousa
O Hospital Metropolita-

no Dom José Maria Pires; as 
Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs) – de gestão 
estadual –  de Guarabira, 
Santa Rita e Princesa Isabel 
e o Centro Especializado em 
Reabilitação (CER), de Sousa, 
estão sob a gestão direta da 
Secretaria de Estado da Saú-
de (SES), desde ontem (27), 
após o fim do contrato com 
as organizações sociais que 
administravam as unidades. 
A população paraibana con-
tinuará sendo atendida nor-
malmente.

As unidades de saúde pas-
sam a ser administradas pelo 
Governo do Estado e os pro-
fissionais serão contratados, 
provisoriamente, por excepcio-
nal interesse público, até que 
a Fundação PB Saúde passe a 

administrar tais serviços.
O secretário de Saúde, 

Geraldo Medeiros, explica 
que “a criação da fundação 
passará pela apreciação da 
Assembleia Legislativa tão 
logo retome os trabalhos le-
gislativos e, caso seja aprova-
da, assumirá gradativamente 
as unidades hospitalares”.

O Governo já encerrou 
o contrato com Organização 
Social para  administrar o 
Hospital Estadual de Emer-
gência e Trauma Senador 
Humberto Lucena e Hospital 
Geral de Mamanguape des-
de o dia 28 de dezembro de 
2019 e, no próximo dia 22 
de fevereiro, será encerrado 
o último contrato de organi-
zação social vigente no Com-
plexo Hospitalar Janduhy 
Carneiro, em Patos.

Governo assume gestão direta 
do Hospital Metropolitano

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Marcos Pereira

Começa nesta terça-
feira (28) a sequência de 
seminários sobre a atuali-
zação do Plano Estadual de 
Recursos Hídricos da Paraí-
ba (PERH-PB). O primeiro 
debate será realizado às 9h, 
na Câmara de Vereadores 
de Itaporanga. Até o final 
de fevereiro, a Agência Exe-
cutiva de Gestão das Águas 
do Estado (Aesa) discutirá 
o tema em pelo menos 10 
cidades. Todos os encontros 
são abertos ao público.

Amanhã (29), o seminá-
rio será realizado na Câmara 
de Vereadores de Sousa. Na 
quinta-feira (30), no auditório 
do Café Cultura em Santa Lu-
zia e na próxima segunda-feira 
(4/2), na Câmara de Vereado-
res de Taperoá. O calendário 
completo está disponível no 
site aesa.pb.gov.br

O objetivo do PERH é 
orientar as políticas e o geren-
ciamento dos recursos hídricos, 
buscando soluções para proble-
mas de abastecimento em vá-
rias cidades paraibanas. Elabo-

rado em 2006, o Plano Estadual 
precisa de atualizações, para 
contemplar temas como trans-
posição do Rio São Francisco e o 
Canal das Vertentes Litorâneas.

A atualização do PERH 
está sendo realizada por meio 
de um convênio entre o Gover-
no do Estado e a Secretaria de 
Recursos Hídricos do Ministé-
rio do Meio Ambiente, assinado 
em 30 de setembro de 2016. O 
acordo, que tinha vencimento 
programado para outubro de 
2018, foi ampliado para outu-
bro de 2020 após a realização 
de um Termo Aditivo.

Volume dos açudes
Dos 134 reservatórios 

monitorados pela Aesa, 33 es-
tão com menos de 5% do vo-
lume total. Outros 50 têm me-
nos de 20% e 50 reservatórios 
possuem capacidade superior 
a 20%. Apenas um está san-
grando: o São José 2, localiza-
do no município de Monteiro. 
A lista com a situação detalha-
da de cada barragem está dis-
ponível no site aesa.pb.gov.br

Plano hídrico será 
discutido na Paraíba

Gira Mundo

Governador participa de pré-embarque 
dos estudantes do Gira Mundo 2020

Alunos da Rede Esta-
dual de Ensino e familiares 
lotaram a Sala de Concertos 
Maestro José Siqueira no 
Espaço Cultural para a sole-
nidade de pré-embarque do 
Programa Gira Mundo Estu-
dante. Os 300 alunos da 2ª 
série do Ensino Médio sele-
cionados ano passado já co-
meçam a embarcar no pró-
ximo sábado, 1, os destinos 
são Colômbia, Espanha, Ca-
nadá, Chile, Argentina e Rei-
no Unido. Um investimento 
de mais de R$ 9 milhões. 
Para este ano o governador 
João Azevêdo já anunciou a 
ampliação do Gira Mundo, 
com aumento no número 
vagas além de bolsas para a 
área de música. 

João Azevêdo destacou 
a importância do programa 
que chamou de “aventura 
pedagógica” e lembrou que 
além de aprender e trazer 
experiências, os alunos mos-
trarão não só o país, mas o 
Estado para todo o mundo. 

“Eu tenho certeza que esses 
jovens trarão uma história 
que servirá para toda a vida 
e é um prazer para o Gover-
no do Estado poder propiciar 
isso a cada jovem do ensino 
público na Paraíba”. O gover-
nador fez a entrega simbólica 
do passaporte e do kit de via-
gem para os alunos e anun-
ciou que este ano 400 estu-
dantes terão a oportunidade 
de participar do Gira Mundo. 
“Teremos 40 vagas para área 
técnica e queremos começar 
a incluir mais dez bolsas para 
a área de música e de artes, 
dentro daquilo que está esta-
belecido no nosso programa 
de governo”. 

O secretário de Edu-
cação do Estado, Cláudio 
Furtado, destacou o êxito 
do programa e reforçou a 
necessidade de investir ain-
da mais este ano. “Foram in-
vestimentos vultuosos mas 
que dão um retorno muito 
grande, já que os alunos 
aprendem novas aptidões 
trazem para a rede e para a 
sua comunidade”. 

O coordenador do Gira 

Mundo Estudante, Tulhio 
Serrano, falou sobre o retor-
no que o programa já come-
ça a gerar na vida dos alunos 
participantes e consequen-
temente nos resultados que 
a educação do Estado tem 
apresentado. “Ano passado 
tivemos mais de 2.500 alu-
nos aprovados no Enem e 
esse ano já tivemos mais de 
260 alunos com notas acima 
de 900 na redação, fruto de 
políticas como o Gira Mundo 
que incentivam o aluno, por-
que só pela educação nós 
conseguimos transformar a 
nossa vida e de quem está 
ao nosso redor”.

Para quem nunca saiu 
do país, o momento é de 
pura ansiedade. Jonas La-
cerda, estudante da Escola 
Técnica Estadual Cidadã In-
tegral (ECIT) Nicéa Claudino 
Pinheiro, em Cajazeiras, está 
de malas prontas para o Rei-
no Unido e conta que a ins-
tituição sempre incentivou 
os alunos a participarem 
do programa. “Estou feliz e 
muito ansioso. Quero aper-
feiçoar a língua, conhecer a 

cultura local e mostrar um 
pouco da nossa também”. 
Mesmo sentimento parti-
lhado por Mainã Silva, aluna 
da ECIT Alfredo Pessoa de 
Lima, em Solânea no Bre-
jo paraibano. A estudante 
está ansiosa para aproveitar 
tudo que o Canadá tem para 
oferecer. “Minha mãe já tá 
até chorando. Mas eu tenho 
certeza que a experiência 
será ótima porque vou co-
nhecer novas pessoas além 
de praticar a língua”. 

Mistura de sentimentos 
também entre os pais e res-
ponsáveis presentes. Adria-
na Cláudia se prepara para 
se separar pela primeira vez 
da filha Ana Luiza Araújo, 
que vai estudar na Argen-
tina. A funcionária pública 
conta que desde que a filha 
conheceu o programa, sonha 
em participar. “Ela se prepa-
rou muito pra realizar esse 
sonho que eu sei que será 
ótimo para o futuro dela. 
Meu coração já está aperta-
do de saudade mas sei que 
esse é um passo importante 
para a vida da minha filha”.

Laura Luna
lauraragao@gmail.com

Agenda administrativa em Brasília 
O governador João Azevê-

do participa, nesta terça-feira 
(28), de reuniões no Ministério 
do Desenvolvimento Regional, 
na Funasa e no Tesouro Nacio-
nal, em Brasília, com o objetivo 
de destravar os empréstimos 
que a Paraíba está pleiteando 
na área do Profisco, também 
para o Projeto Amar (saúde), 
do Finisa e um projeto de se-
gurança hídrica. 

De acordo com o gover-
nador, entre as pautas das 
reuniões em Brasília, serão 
abordados os empréstimos 
que estão sendo pleiteados 
basicamente em quatro áreas. 
“Na área do Profisco, que é um 

empréstimo para reestrutura-
ção da área administrativa do 
Estado; um empréstimo para 
um projeto chamado Amar, 
que é um investimento na área 
da saúde; outro empréstimo 
chamado Finisa, que é para 
recursos de obras de infraes-
trutura e também um projeto 
de segurança hídrica, que trata 
da universalização do esgoto 
da Região Metropolitana, com 
a construção da grande aduto-
ra do Cariri, enfim que trata de 
segurança hídrica para todo o 
Estado. E no dia 4 de fevereiro 
eu terei uma agenda com o 
ministro Paulo Guedes para 
tratar definitivamente dessas coi-

sas”, comentou João Azevêdo.

Projeto Amar 
O Projeto Aprimoramento 

do Modelo de Atenção na Rede 
de Saúde (Amar) visa à implan-
tação de um sistema de pron-
tuário eletrônico que poderá 
ser acessado em todo o Estado, 
contendo as informações dos 
pacientes que utilizam a rede 
pública de saúde. O projeto 
busca também a otimização dos 
processos do Laboratório Central 
do Estado (Lacen), reformar e am-
pliar cinco maternidades, além 
de adquirir novos equipamentos 
para serviços de oncologia, neu-
rologia e cardiologia.

Foto: Evandro Pereira

Governador fez a entrega simbólica do passaporte e do kit de viagem e anuncia que 400 estudantes terão a oportunidade de participar do programa

O Grupo de Trabalho 
montado para organizar 
a criação do Fórum Inte-
rinstitucional de Combate 
e Enfrentamento ao Desa-
parecimento de Crianças 
e Adolescentes no Estado 
se reuniu, pela primeira 
vez este ano, na manhã de 
ontem no Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba. Na opor-
tunidade, foi avaliada a 
expansão do Projeto Cida-
dania de Primeira, apre-
sentado o Termo de Coo-
peração para formalizar a 
corporificação jurídica ao 
Fórum Interinstitucional 
de Prevenção e Combate 
ao desaparecimento de 
Crianças e Adolescentes 
(Fica), tratado da expan-
são dos trabalhos pela 
Corregedoria-Geral de 
Justiça nesse segmento, 

como, ainda, mostrado o 
Planejamento Estratégico 
2020 do fórum.

Segundo o coordena-
dor do grupo de trabalho 
e juiz auxiliar da Infância 
e Juventude da Comarca 
de Campina Grande, Hugo 
Gomes Zaher, o encontro 
de trabalho resultou em 
várias iniciativas de gran-
de importância para o de-
senvolvimento de ações 
para este ano. “A principal 
delas será a assinatura 
do Termo de Cooperação 
para a instalação do Fó-
rum  Interinstitucional. A 
previsão é que no dia 23 
de março seja realizada a 
assinatura. O Termo já foi 
encaminhado para os re-
presentantes de todas as 
instituições envolvidas”, 
comentou.

TJ: desaparecimento 
de crianças em debate
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Secretaria reforça a necessidade de seguir os protocolos de diagnóstico e notificação da doença em todo o Estado

Com a chegada do verão, 
aumentam os casos das ar-
boviroses transmitidas pelo 
mosquito Aedes aegypti e 
uma das maiores preocupa-
ções da saúde pública está re-
lacionada ao vírus da dengue. 
Ontem (27), a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) publi-
cou uma nota direcionada aos 
223 municípios para reforçar 
a necessidade de seguir os 
protocolos de diagnóstico e 
notificação do tipo de vírus, 
em caso de quadro de den-
gue. A medida, que tem o 
apoio do Ministério Público 
da Paraíba (MPPB), visa re-
forçar o mapeamento viral e 
nortear ações de combate à 
doença no Estado.

No início deste ano, o Mi-
nistério da Saúde emitiu um 
alerta de que 11 estados po-
dem sofrer um surto de den-
gue no primeiro trimestre e a 
Paraíba está entre eles. A im-
portância da confirmação la-
boratorial da doença é o prin-
cipal ponto de recomendação 
aos profissionais de saúde, 
sendo complementar a prova 
do laço, a qual evidencia as 
manchas avermermelhadas 
na pele, características do ví-
rus. No caso da dengue, a SES 
reforça que sejam realizados 
os exames padrão: isolamen-
to viral (NS1), sorologia para 
dengue e hemograma. 

A importância em saber 
o tipo de vírus que circula 
no Estado está diretamente 
ligada aos efeitos da doença 
na população. “A resposta do 
organismo é diferente para 
cada tipo de dengue, a pessoa 
pode ser infectada com dois 
ou mais tipos de vírus, em 
ocasiões diferentes, e apre-
sentar um quadro com sinto-
mas mais agravados em cada 
uma delas, daí a importância 
de saber o vírus que está cir-

culando”, enfatiza a gerente 
da Vigilância em Saúde da 
SES, Talita Tavares.

O exame para isolar o 
tipo do vírus da dengue pre-
cisa ser feito até o quinto dia 
após o paciente apresentar os 
sintomas. Depois deste perío-
do, o vírus não estará mais na 
corrente sanguínea e o resul-
tado do exame será apenas 
positivado para dengue. A 
chefe do setor de virologia e 
imunologia do Lacen, Dalane 
Loudal, reforça que a coleta 
de sangue para isolamento 
é um procedimento padrão 
em quadros de dengue. “Nós 
temos um manual de proce-
dimento e capacitações contí-
nuas em relação aos procedi-
mentos da dengue a nota vem 
para reforçar a necessidade 
dos exames serem encami-
nhado para o Lacen”, explica 
Dalane.

Ainda de acordo com a 
chefe da virologia e imuno-
logia do Lacen, o exame para 
isolar o vírus da dengue é de 
alta complexidade e preci-
sa de um acondicionamento 
especial até chegar ao La-
cen e para ser encaminhado 
ao laboratório de referência 
(Fiocruz em Pernambuco). “A 
estimativa é de que até o final 
do mês estaremos fazendo 
tudo aqui na Paraíba, o que 
dará mais celeridade às noti-
ficações”, finaliza a represen-
tante do Lacen – PB.

A Vigilância em Saúde re-
comenda aos usuários do SUS 
que busquem o serviço de 
saúde ainda no início dos sin-
tomas sugestivos para a den-
gue, ou de outras arboviroses, 
para que a testagem seja feita 
ainda com o vírus circulando 
no organismo (antes do quin-
to dia de viremia). O início 
precoce do tratamento evita 
o agravamento da doença.

SES realiza o mapeamento 
dos tipos de vírus da dengue

Editoração: Lênin BrazEdição: Marcos Pereira

A primeira dama do Estado, Ana Maria Lins, o estlista Ronaldo Fraga e as rendeiras paraibanas vão participar amanhã de desfile inspirado na obra de Flávio Tavares

Foto: Marcos Russo

Renda renascença

Desfile do estilista Ronaldo Fraga 
acontece amanhã no Espaço Cultural

Corpo do desembargador Júlio 
Paulo Neto é enterrado na capital

O artesanato paraiba-
no está na moda. A renda 
renascença, tão presente no 
Cariri, será o tema principal 
da coleção #SomosTODOS-
Paraíba, que será apresen-
tada através de um desfile 
do estilista Ronaldo Fraga, 
amanhã (29), no Espaço Cul-
tural José Lins do Rêgo. O 
trabalho foi totalmente pro-
duzido pelas rendeiras de 
Monteiro, sob a supervisão 
do designer de moda. Cada 
detalhe é inspirado na obra 
do artista plástico paraiba-
no Flávio Tavares. 

O evento terá a parti-
cipação da cantora Sandra 
Belê. Filha de rendeira, a 
artista foi escolhida para 
compor a trilha sonora do 
desfile, devido à sua forte li-
gação com o tema. A criação 
das peças aconteceu como 
produto de oficinas reali-
zadas por Rodrigo Fraga, 
uma realização do Governo 
do Estado, para fortalecer 
a comercialização da renda 
renascença. 

Segundo a primei-
ra-dama da Paraíba, Ana 

Maria Lins, e madrinha do 
Programa de Artesanato do 
Estado, o trabalho realizado 
pelo Governo do Estado é 
uma forma de gerar empre-
go e renda às rendeiras e 
também de fomentar a cul-
tura do Estado para ser co-
nhecida por todo o mundo. 
Como forma de homena-
gear o artesanato paraiba-
no, ela irá ao evento vestida 
com uma roupa fabricada 
pela coleção, com material 
da renda renascença. 

O estilista enfatizou 
que todo o trabalho foi uma 
realização em conjunto. “Eu 
poderia mandar os mode-
los, dizer que a modelagem 
é essa, o desenho é esse e 
pronto. Mas gente, a emo-
ção não fica, a emoção e a 
paixão são as molas precur-
soras”, comentou.  Ele com-
pletou explicando que as 
expectativas para o desfile é 
de realizar uma festa. “Foi-
se o tempo em que o desfi-
le era algo que me deixava 
tenso, porque eu acho que 
a angústia vem toda no pro-
cesso de criação, no fazer e 
organizar. No desfile já está 
tudo pronto, então tem que 
ser uma grande festa”.

A escolha do artista plás-
tico Flávio Tavares veio devi-
do à admiração que Ronaldo 
tem com a sua obra. “Eu fiquei 
impressionado. Vi a obra dele 
e pensei: ‘caramba, eu me fas-
cino naqueles artistas que no 
seu trabalho revelam o íntimo 
da alma.’ Eu falei: ‘eu posso 
servir de elemento, de pon-
te, para levar até as meninas 
do Cariri.’ São dois universos 
que vão se encontrar. Quando 
elas iam fazer a renda, não era 
simplesmente fazer a renda, 
elas sabiam que ali elas es-
tavam pintando um quadro”, 
comentou o estilista. 

A inspiração vai levar 
não só ainda mais arte às pe-
ças, como também a Paraíba. 
“Não repetimos o desenho 
do Flávio, é a extração do 
que está por trás da alma e 
da identidade dele enquan-
to artista. Muito mais do que 
isto, se a cultura paraibana é 
a grande tinta da obra dele,  
cultura paraibana que é o 
grande marco, um dos gran-
des pontos, deste trabalho.”

Uma das líderes das ren-
deiras que participaram do 
trabalho, Marlene Leopoldi-
no, ressaltou que, conseguir 
realizar esse projeto em ape-

nas dois meses, foi fruto de 
muito esforço e união. “Foi 
uma parceria, se a gente está 
atrás de um objetivo, que 
veio para as nossas mãos, 
conseguimos com a união. 
Isso aqui é uma vitória pra 
gente. É um avanço , quem 
não queria estar fazendo um 
trabalho desses pertinho da 
gente? Foi muito prazeroso 
e cheio de responsabilidade.”

No dia do desfile, uma 
caravana irá trazer um ôni-
bus com 35 rendeiras. A 
maioria delas nunca viram o 
mar e terão essa oportunida-
de, juntamente com Ronaldo 
Fraga. Elas ficarão hospeda-
das na Vila Olímpica da Pa-
raíba e receberão cuidados 
de cabeleireiros e maquiado-
res para irem ao desfile. 

O desfile da coleção 
#SomosTODOSParaíba, com 
produção de Haendel Melo, 
é uma realização do Gover-
no do Estado, por meio da 
Secretaria de Estado do Tu-
rismo e Desenvolvimento 
Econômico (Setde)/Progra-
ma do Artesanato Paraibano 
(PAP), em parceria com o es-
tilista Ronaldo Fraga, Sereia 
Praia, Sebrae e a Prefeitura 
Municipal de Monteiro.

A magistratura paraibana 
se despediu ontem do desem-
bargador aposentado do Tribu-
nal de Justiça, Júlio Paulo Neto, 
80 anos. Ele faleceu, no último 
domingo, em decorrência de 
insuficiência renal, em João 
Pessoa. Seu corpo foi velado 
ontem na Central de Velório 
Morada da Paz e o sepultamen-
to aconteceu por volta das 16h, 
no Cemitério Senhor da Boa 
Sentença. Júlio era casado com 
a defensora pública e poetisa 
Berenice Ribeiro Coutinho. Ele 
ingressou no Ministério Públi-

co estadual em 1968, onde fez 
carreira, ascendendo ao cargo 
de procurador-geral de Justi-
ça, eleito por duas vezes pelos 
membros da instituição. Em 
março de 2002 foi escolhido 
para ocupar vaga proveniente 
do Quinto Constitucional do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, 
sendo eleito, em 2005, para 
ocupar a vice-presidência e, 
posteriormente, a presidência 
da Corte de Justiça.

Em homenagem a Júlio, 
diversas autoridades que fo-
ram ao velório manifestaram 
seus sentimentos pela perda do 
grande homem público que ele 
foi para a Justiça paraibana. 

“Com muito pesar a Paraíba 
perde mais um grande homem, 
que inclusive era meu amigo. 
Ele fez um grande trabalho para 
a Justiça paraibana e foi um ho-
mem honesto e trabalhador. 
Hoje externo meu sentimento 
pela perda tão precoce, porque 
hoje em dia, uma pessoa com 80 
anos ainda é considerado novo. 
Mas com certeza ele exerceu o 
seu trabalho contribuindo mui-
to ao povo paraibano. Tenho cer-
teza que ele está com Deus no 
céu, e aqui, nós honramos seu 
nome e sua história que serve 
de exemplo para os paraibanos”, 
disse a vice-governadora da Pa-
raíba, Lígia Feliciano.

MPPB
O Ministério Público da 

Paraíba (MPPB) decretou 
luto de três dias pela morte 
do desembargador aposen-
tado e ex-procurador-geral 
de Justiça, Júlio Paulo Neto. 
Para o procurador-geral de 
Justiça, Francisco Seráphico, 
a morte de Júlio Paulo Neto 
representa uma grande per-
da para o Ministério Público. 
“Doutor Júlio foi procurador-
geral de Justiça numa condi-
ção muito delicada da insti-
tuição. Ele fez uma grande 
gestão e muitas das estrutu-
ras que temos hoje são fruto 
de seu trabalho”.

O Corredor da Vida, 
programa voltado aos de-
pendentes químicos e tam-
bém codependentes (fa-
miliares dos dependentes) 
oferecido pela Cidade Viva, 
reiniciou os trabalhos na 
noite de ontem (27) para o 
ano de 2020. O serviço de 
ajuda mútua, oferecido aos 
usuários e também familia-
res, é gratuito e acontece em 
salas do Centro de Conven-
ções Cidade Viva, no bairro 
Aeroclube, em João Pessoa, 
todas as segundas-feiras, às 
19h30.

Para os dependentes 
ou familiares que irão par-
ticipar pela primeira vez 
do programa, a coordena-
ção do serviço orienta que 
os familiares entrem em 
contato com a equipe do 
Corredor da Vida por meio 
dos telefones (3041-7471 
ou 98705-6472). Outra op-
ção para os interessados é 
chegar às segundas-feiras à 
noite, quando as reuniões 
acontecem, com antecedên-
cia de 30 minutos do início 
do programa, que começa, 
pontualmente, às 19h30.

Público-alvo
O público-alvo do 

Corredor da Vida são os 
usuários de substâncias 
psicoativas, familiares 
dos dependentes químicos, 
chamados de codependen-
tes, além de pessoas com 
dependência emocional. 
Podem participar adoles-
centes, acompanhados de 
familiares ou responsáveis, 
adultos e idosos. As salas 
para cada público são dis-
tintas, mas funciona no 
mesmo horário e dia. A 
equipe do programa, que é 
formada por psicólogas, ex-
dependentes, familiares de 
usuários de dependentes, 
esclarece que tanto o usuá-
rio como os codependen-
tes podem ir sozinhos ou 
acompanhados dos fami-
liares. Os participantes têm 
ainda um suporte no grupo 
específico de Whatsapp.

O programa funciona 
atualmente com 15 volun-
tários, entre eles três psicó-
logas. As sessões da ajuda 
mútua presenciais aconte-
cem todas as segundas-fei-
ras, das 19h30 às 21h30. 

Cidade Viva reinicia 
serviço para dependentes 

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 

José Alves
zavieira2@gmail.com



Nota Cidadã
Paraibanos têm a última semana de janeiro 
para realizarem compras nos estabelecimentos 
comerciais e participarem dos sorteios. Página 7
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Lideranças estudantis têm audiência marcada com representantes da Semob para tratar do aumento da passagem de ônibus

Uma reunião com re-
presentantes de movimen-
tos estudantis foi agendada 
para a manhã de hoje (28) 
na sede da Superintendên-
cia Executiva de Mobilida-
de Urbana (Semob), às 10h, 
com o superintendente do 
órgão, Adalberto Araújo. 
Lideranças estudantis esti-
veram na manhã de ontem 
(27) na instituição para 
discutir o aumento da pas-
sagem de ônibus, definido 
na última sexta-feira, po-
rém o representante estava 
ausente.

Os estudantes questio-
nam o reajuste que elevou 
a passagem de ônibus em 
João Pessoa de R$ 3,95 a R$ 
4,15 para o pagamento em 
dinheiro e de R$ 3,80 para 
R$ 4,00 para quem utiliza o 
“Passe Legal”.

Juliana Lima, jornalista 
e representante da Juven-
tude Socialista Brasileira 
(JSB), afirmou que a mobi-
lização foi puxada por 21 
coletivos e  movimentos es-
tudantis e políticos - que se 
mobilizaram e juntos forma-
ram um grupo contra o au-
mento das passagens. Seis 
representantes desse grupo 
formam a comissão que vai 
se reunir na manhã de hoje 
com a Semob.

Além do aumento no 
preço da tarifa do transpor-
te urbano, o grupo reivin-
dica mudança da composi-
ção do Conselho Municipal 
de Mobilidade Urbana. 
“Porque não representa a 
população. A maioria re-
presenta os interesses da 
prefeitura e das empresas 
de transporte - um mono-

Lara Brito 
Especial para A União

Movimentos se reúnem hoje 
para pedir redução da tarifa

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

Repercussão

Usuários não aprovam aumento da passagem

Além dos representan-
tes de diversos movimen-
tos estudantis que estive-
ram na manhã de ontem na 

sede da Superintendência 
Executiva de Mobilidade 
Urbana (Semob), muitos 
usuários também se ma-
nifestaram, a sua maneira, 
contra o reajuste definido 
na última sexta-feira (24) 

pelo Conselho Municipal de 
Mobilidade Urbana de João 
Pessoa (CMU) e que entrou 
em vigor no domingo (26).

Para o usuário Pedro 
Henrique, o reajuste foi 
desnecessário porque os 

José Alves
zavieira2@gmail.com

combustíveis não tiveram 
aumento. “Acho que o va-
lor das passagens em João 
Pessoa não deveria ter au-
mento porque os ônibus 
são desconfortáveis e de-
moram muito a passar”. 

A também usuária 
de transporte público, Ja-
neide Santos, disse que o 
aumento na passagem foi 
um abuso. “Eles deveriam 
promover melhorias para 
promover aumento da tari-
fa, mas a cada ano a gente 
paga mais caro pela passa-
gem sem ter nenhuma me-
lhoria na frota de ônibus 
que está sempre lotada e 
demora muito a passar nos 
finais de semana e feria-
dos”, disse a usuária.

O estudante Wesley 
Oliveira disse que o reajus-
te da passagem não deveria 
ter sido aprovado porque 
os ônibus não oferecem ne-
nhum conforto. “Eu estudo 
pela manhã e quase sempre 
não consigo uma vaga para 

seguir a viagem sentado. 
Vou praticamente todos os 
dias em pé, com o ônibus 
sempre lotado para a Uni-
versidade. Já morei em São 
Paulo e lá 50% das frotas 
dos ônibus têm ar-condicio-
nado enquanto aqui em João 
Pessoa, o calor é intenso e 
quando cai uma chuva as 
pessoas fecham as janelas 
aumentando o calor, e por 
este motivo tem gente que 
chaga a passar mal. Mas os 
empresários do setor não 
respeitam a população que 
utiliza o transporte público 
em João Pessoa. Um grande 
absurdo esse aumento para 
um transporte que funciona 
precariamente”, desabafou o 
estudante Wesley Oliveira. 

Justificativas
A justificativa para o 

reajuste, segundo informa-
ções da Superintendência 
Executiva de Mobilidade 
Urbana (Semob-JP), foram 
os aumentos no preço do 

combustível, peças, pneus, 
quilometragem percorrida 
pela frota, além do reajus-
te salarial previsto para os 
motoristas, cobradores e 
demais operadores da frota 
este ano. 

Já o Sindicato das Em-
presas de Transporte Coleti-
vos Urbanos de João Pessoa 
alega que na capital, houve 
uma queda de 32% no nú-
mero de passageiros trans-
portados no comparativo 
2013 para 2019 e que isso 
também influenciou no pre-
ço final da tarifa.

Ainda segundo Sintur-
JP, a tarifa seria bem mais 
barata se não houvesse Im-
posto Sobre Serviço (ISS) 
pago ao município, e o ICMS 
sobre o óleo diesel. Sobre os 
usuários do Passe Legal, o 
Sindicato informou que os 
créditos já existentes nos 
cartões continuarão valen-
do pelos próximos 30 dias. 
Ou seja, com os preços ante-
riores ao novo reajuste.A usuária de transporte, Janeide Santos, acha que deveria haver melhorias no sistema público e não aumento

Para estudantes, 
aumento na tarifa foi 
abusivo e não condiz 

com a realidade 
econômica da cidade

pólio instaurado na cidade, 
inclusive”, explicou Juliana.

Segundo o represen-
tante da Associação de Grê-

mios do IFPB, Leandro Levi, 
o aumento aprovado pelo 
Conselho Municipal de Mo-
bilidade Urbana foi um ab-
surdo principalmente para 
os estudantes que muitas 
vezes não têm o que comer 
e agora serão obrigados a 
pagar meia passagem pelo 
transporte, um valor que 
prejudica os estudantes e 
também a classe trabalha-
dora que já está pagando 
R$ 4,15 pela tarifa.

Na reunião que as li-

deranças estudantis pre-
tendem ter hoje com a 
Superintendência será rei-
vindicada a redução do va-
lor das passagens. 

“O valor atual não con-
diz com o serviço que é 
prestado à população de 
João Pessoa. E temos que 
tratar a mobilidade como 
um serviço que é prestado 
a gente e que é garantido 
pela Constituição”, disse 
Levi, revelando que as lide-
ranças estudantis também 

querem ver a planilha de 
custos que acabou reajus-
tando o valor da passagem 
em R$ 0,20.

Os 21 grupos e cole-
tivos são: Interesse Públi-
co PB, Projeto Público PB, 
Coletivo Eduque PB, União 
Nacional dos Estudantes, 
Associação Nacional de 
Pós-Graduandos, União 
Brasileira dos Estudantes 
Secundaristas, União da 
Juventude Socialista,  Ju-
ventude Socialista Brasi-

leira, Levante Popular da 
Juventude, Associação de 
Grêmios do Instituto Fede-
ral da Paraíba (IFPB), Mi-
nha Jampa, Projeto Público, 
Mover - Frente Social Pro-
gressista, DCE IFPB, DCE 
FPB, Psol, As Bocas Negras, 
Coletivo Pagu PB, Fórum 
Paraibano da Luta da Pes-
soa com Deficiência, Juven-
tude Manifesta, Fórum Pa-
raibano de Luta da Pessoa 
com Deficiência “Inclusão e 
Cidadania”.

Fotos: Roberto Guedes

Os estudantes questionam o reajuste que aumentou a passagem de ônibus em João Pessoa de R$ 3,95 para R$ 4,15 e chegaram a ir ontem (27) para a sede da Semob, mas não foram recebidos
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Na Paraíba, setor no IPC foi criado há 15 anos e se tornou pioneiro nas regiões Norte e Nordeste do país
Na Paraíba, a tecnolo-

gia e a ciência vêm se re-
velando grandes aliadas da 
Polícia Civil no combate à 
criminalidade. Responsável 
pelas perícias criminais, o 
Instituto de Polícia Cientí-
fica (IPC) dispõe de setores 
com equipamentos capazes 
de esclarecer e até apontar 
o autor de um ou vários de-
litos. É o caso do setor que 
analisa o DNA humano.

 Batizado  cientifica-
mente como ácido deso-
xirribonucléico, o DNA é 
uma molécula que guarda 
informações genéticas das 
pessoas. Passa de pais para 
filhos e determina várias 
características humanas, 
como cor de olhos, pele e 
cabelos.

 Apenas gêmeos univi-
telinos possuem DNA igual. 
Nas demais pessoas,  a es-
trutura dessa molécula é 
única, como ocorre na im-
pressão digital. Pelo fato 
dessa molécula ser única em 
cada pessoa, o setor de DNA 
do IPC da Paraíba vem con-
seguindo apontar suspeitos 
de praticar delitos e indicar 
rumos de investigações. 

 É o que explica Gyslei-
de Bastos, perita e gerente 
operacional de análise do 
DNA do IPC da Paraíba. Ela 
conta que o setor foi criado 
há 15 anos e se tornou o 

pioneiro nas regiões Nor-
te e Nordeste do país.  O 
setor atua principalmente 
em investigações de crimes 
sexuais e na identificação 
de cadáveres.  Mas pode 
ser acionado em qualquer 
caso em que seja necessária 
a análise de vestígios que 
contêm DNA coletados em 
local de crime ou no corpo 
da vítima. 

 “Sangue, saliva, sêmen, 
suor, secreções vaginais, 
pelos humanos. Tudo isso 
possui DNA. É muito difícil 
alguém  não deixar qualquer 
vestígio desse no local de cri-
me”, afirma Gysleide.  “O DNA 
é uma molécula muito resis-
tente e pode ser encontrada 
até em corpos carbonizados”, 
acrescenta a gerente.

 No início deste mês, 
a Polícia Civil fez novo in-
diciamento contra um ca-
minhoneiro suspeito de 
estuprar e matar uma ado-
lescente de 16 anos. O caso 
ocorreu em novembro do 
ano passado na cidade de 
Capim, interior da Paraíba. 
O homem foi preso, indi-
ciado pelo homicídio, mas 
negou ter praticado a vio-
lência sexual. No entanto, 
o setor de DNA encontrou 
material biológico dele nas 
partes íntimas da vítima e 
comunicou à delegacia que 
está apurando o caso. 

Ciência e tecnologia ajudam 
polícia no combate ao crime

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Rogéria Araújo

 A delegacia, por sua 
vez, encaminhou o resulta-
do do exame à Justiça, indi-
ciando homem pelo crime 
de estupro. O caminhoneiro 
permanece preso. “Por ter 
uma composição única em 
cada pessoa, o DNA de uma 
pessoa sendo encontrado 

em um local de crime, indi-
ca que aquela determina-
da pessoa esteve ali. É uma 
prova material irrefutável e 
robusta”, conclui a  perita.   

 Banco de dados de DNA 
- Todo material coletado é 
catalogado e guardado em 
um banco de dados de DNA 

que possui cerca de 500 per-
fis genéticos cadastrados. 
Sempre que os peritos en-
contram vestígio biológico 
de um suspeito de crime de 
estupro, por exemplo, é feita 
uma pesquisa neste banco 
de dados para verificar se o 
mesmo perfil genético já foi 

encontrado em algum caso 
anterior. 

 “Caso seja encontrado 
algum caso em que o mesmo 
DNA tenha sido localizado 
em investigação anterior, en-
viamos as informações para 
a delegacia que está apuran-
do o fato”, detalhou a perita.

A Polícia Militar 
apreendeu uma pistola, 
16 pedras de crack, car-
regador com munições, 
dinheiro, celulares e ou-
tros objetos, na manhã 
desse domingo (26), em 
uma casa que estaria 
sendo usada como pon-
to de apoio do tráfico 
de drogas, na cidade de 
Cruz do Espírito Santo. 
No local, foi preso um 
homem de 25 anos e 
uma mulher, de 19. 

Os policiais da 3ª 
Companhia do 7º Bata-
lhão chegaram até o lo-
cal quando realizavam 
buscas para prender os 
suspeitos de uma dupla 
tentativa de homicídio 
que aconteceu durante a 
madrugada, que deixou 
dois homens, de 28 e 39 
anos, feridos com um tiro 
na perna, cada. Eles foram 
atendidos no Ortotrauma 
de Mangabeira, na capital, 
e já receberam alta.

Quando procura-
vam pelos autores do 
crime, os policiais che-
garam até a casa, já que 
havia informes que um 
dos acusados estaria lá. 
Ele não foi encontrado, 
mas a PM apreendeu 
todo o material e pren-
deu o casal.

A arma, as drogas 
e os dois presos foram 
apresentados na 6ª De-
legacia de Polícia, em 
Santa Rita. 

Polícia
apreende
drogas e 
munições 

Cidade Segura

Operação é realizada em várias cidades
A Polícia Militar apre-

endeu mais três armas de 
fogo, nesse domingo (26), 
durante as atividades da 
Operação Cidade Segura, 
nos municípios de Brejo 
do Cruz e Junco do Seridó. 
Dois suspeitos foram pre-
sos em flagrante.

O primeiro na cidade 
de Brejo do Cruz, após po-
liciais da 2ª Companhia do 
12º Batalhão receberem 
informações de que tinha 
um homem armado, den-

tro de um carro, perto de 
um posto de combustível, 
no centro. O veículo foi lo-
calizado e, durante a abor-
dagem, o suspeito, de 41 
anos, foi preso com duas 
armas - uma pistola beret-
ta calibre 22 e um revól-
ver calibre 38 – dentro do 
carro. Ele foi levado para 
a delegacia de polícia, em 
Catolé do Rocha.

O segundo preso na 
operação tem 64 anos. Ele 
foi abordado por policiais 

do 3º Batalhão em um 
bar, no distrito de Bom Je-
sus, em Junco do Seridó. O 
suspeito foi apresentado 
na delegacia de polícia, 
em Patos.

Na cidade de Solânea, 
a PM realizou a Operação 
Nômade e durante as ati-
vidades abordou um car-
ro, no qual um suspeito de 
24 anos foi flagrado com 
sintomas de embriaguez 
e com ele foi encontrada 
uma mochila, que tinha 

dentro um revólver calibre 
38 e várias munições. Ele 
foi levado para a delegacia 
de polícia, em Solânea.

Durante todo o fim de 
semana, a corporação rea-
lizou as operações Cidade 
Segura e Nômade, que ti-
veram o objetivo principal 
de prevenir crimes contra 
a vida e contra o patrimô-
nio, a partir do reforço das 
atividades em áreas indi-
cadas pela estatística e in-
teligência.

Durante todo o fim de semana, a corporação realizou as operações Cidade Segura e Nômade, que tiveram o objetivo principal de prevenir crimes contra a vida e contra o patrimônio

Foto: Secom-PB

Brejo do Cruz e 
Junco do Seridó 
foram algumas 
das cidades que 

receberam as ações 
policiais. Dois 

suspeitos foram 
presos em flagrante.

Responsável pelas perícias criminais, o Instituto de Polícia Científica (IPC) dispõe de setores com profissionais capacitados e equipamentos de última geração

Foto: Secom-PB
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Consumidores têm até a sexta desta semana para fazerem suas compras e concorrerem a prêmios de R$ 2 mil a R$ 20 mil

Os cidadãos paraibanos 
têm a última semana de ja-
neiro para realizarem com-
pras nos estabelecimentos 
comerciais do Estado da 
Paraíba e participarem do 
2º sorteio da Nota Cidadã, 
que será realiza7do no dia 
10 de fevereiro. Serão sor-
teados mais 21 prêmios, 
que totalizam R$ 60 mil em 
valores, sendo 20 prêmios 
de R$ 2 mil, e um prêmio 
especial de R$ 20 mil. Parti-
cipam do 2º Sorteio as notas 
fiscais que tiverem inserção 
do CPF e tiveram realizado 
o cadastro único no portal 
da Cidadania até o dia 31 de 
janeiro.

Nesta segunda-feira 
(27), o secretário de Estado 
da Fazenda (Sefaz-PB), Ma-
rialvo Laureano, recebeu, na 
sala de reunião do Gabinete, 
o superintendente da Lotep, 
Beto do Brasil, o presidente 
da Companhia de Processa-
mento de Dados da Paraíba 
(Codata), Krol Jânio,o secre-
tário executivo da Receita 
da Sefaz, Bruno Frade, além 
dos representantes da Se-
com-PB, dos  gestores do 
Programa de Educação Fis-
cal e da Sefaz e de técnicos 
do Portal da Cidadania. Eles 
avaliaram os primeiros 40 
dias da Campanha Nota Ci-
dadã, novas estratégias de 

Campanha ‘Nota Cidadã’ vai
realizar novo sorteio dia 10

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

divulgação e o pagamento 
da premiação do 1º Sorteio, 
que será realizado no dia 10 
de fevereiro.  

Como concorrer
Para concorrer aos 21 

prêmios do 2º Sorteio no 

mês de fevereiro, o cidadão 
paraibano precisa fazer, an-
tes de tudo, um cadastro no 
portal digital do governo 
por meio do link https://
portaldacidadania.pb.gov.
br/Login/Cadastrar e de-
pois confirmar o mesmo 

cadastro na Nota Cidadã do 
Portal. O cadastro único so-
licita apenas o nome com-
pleto; número do CPF; data 
de nascimento; e-mail e a 
criação de uma senha. 

Após fazer o cadastro 
da Nota Cidadã no Portal 

da Cidadania e exigir em 
cada compra no comércio 
a inserção do número do 
CPF na nota fiscal, o con-
sumidor passa a concorrer 
aos prêmios mensais. Essas 
notas com o CPF vão gerar 
bilhetes que servirão para 

concorrer aos sorteios em 
dinheiro todos os meses. Os 
sorteios são mensais. 

Quem pode participar
Pode participar da 

Campanha Nota Cidadã 
qualquer pessoa física, 
maior de 18 anos, no gozo 
de sua capacidade civil que 
tenha adquirido mercado-
ria, como consumidor final, 
em estabelecimento inscri-
to no Cadastro de Contri-
buintes do ICMS do Estado 
da Paraíba (CCICMS). Os 
estabelecimentos comer-
ciais deverão informar 
aos adquirentes, no ato da 
emissão da NFC-e ou NF-e, 
a necessidade de inclusão 
do CPF para participar da 
campanha.

Os recursos da campa-
nha da Nota Fiscal Cidadã 
serão oriundos do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvi-
mento da Administração 
Tributária (Fadat), tendo 
como beneficiários os con-
templados em sorteios pú-
blicos de prêmios destina-
dos a incentivar a exigência 
de documentos fiscais. A 
Gerência Operacional do 
Programa de Educação Fis-
cal da Sefaz-PB é a respon-
sável pelo planejamento da 
Campanha, com apoio da 
Lotep e da Codata.

Nesta segunda-feira (27), o secretário de Estado da Fazenda, Marialvo Laureano, realizou reunião com parceiros para tratar sobre a Campanha

Novo terminal de integração do bairro Valentina de Figueiredo deveria ter sido entregue em setembro do ano passado, mas não está pronto

Foto: Secom-PB

Foto: Evandro Pereira

No Valentina Figueiredo

Obras do terminal não foram concluídas

A placa com as informa-
ções sobre a obra informa: 
início 7/3/2019 com prazo 
para conclusão de 180 dias, 
ou seja,  o novo terminal de 
integração do bairro Valen-
tina de Figueiredo deveria 
ter sido entregue em setem-
bro do ano passado, mas 
até agora nem sinal de ficar 
pronto. O atraso na conclu-
são tem gerado transtornos 
e é visto pelos moradores 
do bairro como falta de 
compromisso por parte da 

prefeitura de João Pessoa. 
No canteiro de obras, cer-
ca de quatro funcionários 
trabalhavam na manhã de 
ontem, e o local, que era um 
espaço de convivência, apa-
renta estar abandonado. O 
novo prazo para a entrega 
da obra, orçada em R$ 2,2 
milhões, é junho deste ano 
segundo informou a Secre-
taria Municipal de Infraes-
trutura (Seinfra).

Para quem depende do 
transporte público, o equi-
pamento é visto como uma 
alternativa para reduzir a 
longa espera nos pontos de 

ônibus e, consequentemen-
te, a superlotação desses 
transportes. O estudante 
Bruno Rodrigues, morador 
do bairro há 12 anos, estuda 
à noite e para chegar às 19h 
na universidade, costuma 
sair de casa por volta das 
17h. “Só tem um ônibus do 
Valentina para a Federal, que 
além de demorar vem cheio. 
Já teve dia de esperar 1h30”, 
conta. Sobre a morosidade 
da obra o estudante comen-
ta. “Está bastante lenta e a 
gente precisa muito”. 

Outro morador que 
está aguardando ansioso a 

entrega do terminal é Neto 
Meirelles, que se divide en-
tre a universidade e o tra-
balho, em um restaurante 
no bairro do Bessa. Trajetos 
que são dificultados pela 
falta de opção de linhas. “Só 
tem um ônibus que passa no 
Bessa e eu acredito que a in-
tegração vai aumentar o flu-
xo e oferecer mais opções, 
só que nessa lentidão que tá 
não vai sair nunca”, reclama.

A comerciante Rita 
de Cássia, que vendia ta-
pioca no local, conta que 
o movimento não é mais 
o mesmo, principalmente 

Laura Luna
lauraragao@gmail.com 

A primeira reunião 
intersetorial para discu-
tir a programação do Dia 
Internacional da Mulher 
– 8 de Marços – aconteceu 
nessa segunda-feira (27), 
reunindo representantes 
do governo nas áreas de 
Educação, Saúde, Seguran-
ça, Habitação, Emprego 
e Renda, Cultura e outras 
áreas, no auditório do Ins-
tituto Federal de Educação 
da Paraíba, em Jaguaribe.

O encontro organi-
zado pela Secretaria da 
Mulher e da Diversidade 
Humana iniciou o proces-
so dos preparativos para 
a programação mensal 
do Dia Internacional da 
Mulher, que começa com 
lançamento de atividades 
a partir do dia 8 de março 
abrangendo todo o Estado.

“Pretendemos in-
teriorizar as atividades 
da programação do  8 de 
Março para expandir para 
o máximo de cidades pos-
sível e fazer um trabalho 
articulado com gestores e 
gestoras de todas as pas-
tas do governo”, disse  a se-
cretária da Mulher e da Di-
versidade Humana, Lídia 
Moura, que alinhou este 
primeiro momento para 
apresentação das ativida-
des da Semdh.

A reunião articulada 
para adesão na progra-
mação ao 8 de Março com 
ações intersetoriais terá 
continuidade durante o 
mês de fevereiro, diz Li-
dia Moura, acrescentando 
que as atividades na área 
da educação deste ano vão 
reforçar o trabalho do en-
frentamento à violência. 

Reunião 
discute ações 
do 8 de Março 
no interior

final de tarde e início de 
noite quando a tapioquei-
ra aproveitava o intenso 
fluxo para vender os pro-
dutos. “Tinha muita gente 
caminhando, fazendo exer-
cícios, crianças brincando. 
Agora, além de cercada, tá 
tudo muito escuro, esqui-
sito”. Moradora do Valen-
tina há 33 anos, Rita de 
Cássia também quer que o 
terminal de integração fi-
que pronto. “Que eu possa 
voltar com meu carrinho 
pra cá, vender minhas ta-
piocas que é de onde tiro o 
sustento da minha família”. 

A Seinfra não informou 
à reportagem o motivo de 
apenas quatro funcionários 
estarem trabalhando nas 
obras, na manhã de ontem. 
Em entrevista concedida à 
Rádio Tabajara, a secretária 
de infraestrutura da capital, 
Sachenka Bandeira, infor-
mou que o atraso e a dimi-
nuição no ritmo se deram 
em decorrência de mudan-
ças no projeto inicial. 

Sobre a obra
Além do Terminal de 

Integração, que ocupará a 
esquina das ruas Mariân-
gela Lucena Peixoto (prin-
cipal do bairro) com Ave-
lino dos Santos, o projeto 
desenvolvido pela Superin-
tendência Executiva de Mo-
bilidade Urbana (Semob), 
vai comportar campo de 
futebol e área esportiva. A 
estimativa é de que 152 mil 
pessoas de nove bairros 
sejam beneficiadas. 94 ôni-
bus de 14 linhas passarão 
pelo terminal. 
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Nove estados 
unidos pela cultura 
e informação
Um giro de notícias com 
as principais informações 
dos estados da região
De segunda à sexta
Em duas edições às 0h e 8h 
Na Tabajara FM105,5 e AM1.110 



Retorno do Bangüê
A partir desta semana, entra em cartaz mais cinco filmes 
na programação, dentre eles três indicados ao Oscar 2020, 
como o thriller ‘O Farol’. Página  11
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Nesta terça-feira, o Palco 
Tabajara retorna à programa-
ção em a sua primeira tempo-
rada de 2020 com dois grupos 
inéditos. O programa que pre-
tende estimular a produção de 
bandas independentes locais 
entra agora em uma tempo-
rada de verão, com temas di-
vididos em gêneros musicais. 
Hoje, na estreia da nova versão 
do  projeto, muito forró trilhará 
pela Sala Vladimir Carvalho, na 
Usina Cultural Energisa, com 
apresentação de Os Fulano e 
do trio Maria sem Vergonha. 

Com início às 20h e entra-
da gratuita, o Palco Tabajara 
– Temporada Verão tem apre-
sentação de Val Donato e Cintia 
Peromnia. Seguindo a reper-
cussão da temporada de 2019, 
o programa será transmitido 
ao vivo pela sintonia 105.5 FM 
da Rádio Tabajara e pelas pági-
nas da emissora no Instagram, 
Facebook e YouTube.

A Rádio Tabajara já con-
centra sua programação em 
quase 50% de música autoral 
paraibana. “O próprio Palco já 
vem de outras edições e, por 
nós já termos acesso a um ma-
terial farto, podemos focar em 
trazer sempre novas bandas e 
entrar, desta vez, no clima fes-
tivo que a época sugere”, conta 
Marcos Thomaz, gerente de 
jornalismo da Rádio Tabajara 

e diretor-geral do Palco Tabaja-
ra. “Está no DNA da Rádio”. 

Em relação a nomes iné-
ditos para participar do Palco, 
Marcos argumenta que existe, 
de fato, um desafio, mas, ao 
mesmo tempo, a receptividade 
do público está muito grande. 
“A música na Paraíba não deve 
a nenhum outro cenário nacio-
nal. Estamos rompendo divisas 
de fato e expandindo os laços”.

Naná Garcez, diretora 
presidente do Grupo EPC, 
está satisfeita com os rumos 
que o Palco Tabajara está to-
mando. “Temos bandas e ar-
tistas de uma grande diversi-
dade de gêneros tocando suas 
músicas autorais e lotando a 
Sala Vladimir Carvalho. Poder 
valorizar e interagir com os 
melhores artistas da Paraíba 
é uma satisfação”.

Val Donato, uma das 
apresentadoras, explica que 
a edição de verão traz uma 
nova identidade gráfica ao 
programa, incluindo cenário 
temático. “Está sendo uma ex-
periência em relação a tudo. Na 
temporada anterior estávamos 
explorando artistas de diferen-
tes estilos em cada programa, 
agora estamos focando em 
separar mais ou menos o pú-
blico de cada um. A intenção é 
agradar o máximo que a gente 
conseguir”.

Para a noite de estreia, a 
expectativa é sempre a melhor 
possível, adianta a cantora. 

“Viemos com duas atrações 
que nunca participaram e que 
representam a nossa força do 
forró, enfatizando a raiz com o 
que mais representa a Paraíba. 
Vai ser uma noite muito boni-
ta”, conclui Val Donato.

Integrante do grupo Os 
Eloquentes, Cintia Peromnia 
integra a equipe do Palco Taba-
jara apresentando junto com 
Val. Ela reforça a importância 
da curadoria das bandas par-
ticipantes. “Além do verão, te-
mos o Carnaval logo em segui-
da, quisemos trazer uma maior 
intensidade nessas temáticas. 
Teremos muito forró para co-
meçar, e nada melhor do que 
isso”. Cintia revela que a equi-
pe toda está bastante animada 
com o retorno do programa, 
que totalizou cerca de 2 mil 
pessoas presentes na tempo-
rada de 2019. “Tivemos uma 
ótima repercussão de especta-
dores indo para o programa es-
pecificamente para prestigiar a 
música paraibana em uma ter-
ça-feira à noite”.

O grupo Os Fulano se 
apresenta hoje em um reper-
tório inédito. Jader Finamore 
adiantou a novidade de singles 
que serão lançados ao longo do 
ano e que serão apresentados 
ao público pela primeira vez 
na noite de hoje. “Ainda esta-
mos finalizando os arranjos 
e organizando as músicas 
internamente para irmos a 
estúdio”, revela.

Animado para participar 
do Palco Tabajara pela primei-
ra vez em repertório próprio, 
Jader diz que o grupo está bas-
tante feliz em participar desta 
temporada. “Sabemos a impor-
tância que a rádio tem, o seu 
peso e importância histórica. É 
muito bom para a gente poder 
estar na estreia da nova tempo-
rada e fazer parte desse grupo 
de artistas com quem a rádio 
se alinha. São pouquíssimos 
os canais que se abrem para 
a música autoral local. Existe 
uma diversidade muito grande 
na programação. Ter uma rá-
dio que nos possibilita escoar 
o trabalho faz com que todos 
componham mais, que a cena 
cresça e ganhe corpo”.

Katiusca Lamara conta 
que o trio Maria sem Vergo-
nha trará hoje al-
guns trabalhos 
autorais e 
releituras 
de com-
positores 
paraibanos, 
como Titá 
Moura 
e 

Rudá Barreto. “Também ire-
mos tocar alguns forrós que 
são clássicos da nossa música 
popular e não podem deixar de 
serem homenageados, como 
nossos queridos Antonio Bar-
ros e Cecéu, Luiz Gonzaga, João 
do Vale e consagradas na inter-
pretação da querida Marinês”.

Carol Benigno revela que 
o grupo participa hoje pela pri-
meira vez do Palco. “Estamos 
muito animadas porque já co-
nhecíamos o programa. Acre-
ditamos muito no estímulo que 
o programa provoca. Estamos 
preparando coisas boas, vai 
ser ótimo. A gente fica cheia de 
felicidade em poder dizer 
que estamos fazendo 
parte do Palco Ta-
bajara”, comple-
ta.

Cairé Andrade 
caireandrade@gmail.com

Editoração: Luciano HonoratoEdição: Audaci Junior

Os Fulano
Os Fulano é com-

posto por Lucas Dan 
(sanfona), Jader Fina-
more (cavaquinho), Beti-
nho Lucena (triângulo) e 
Thiago Melo (zabumba). 
O grupo surgiu em 2009, 
com os irmãos Lucas e 
Thiago, vindos de uma 
família de amantes do 
forró. Os Fulano tem 
dois singles lançados em 
2014 e dois CDs: Forro-

bodó Parahyba (2015) e 
Eta Forró (2017).

Os quatro têm in-
fluência de Gonzagão, 
Marinês, Dominguinhos, 
Jackson do Pandeiro, 
Elba, Os 3 do Nordeste, 
Trio Nordestino, mas 
também passam por  
outros gêneros como 
samba, côco, cavalo ma-
rinho, ciranda, música 
eletrônica, MPB e pop.

Através do QR Code acima, 
acesse um clipe da banda 

Os Fulano

Maria sem Vergonha
O trio Maria sem 

Vergonha tem um traba-
lho autoral que promete 
uma ressignificação e 
releitura do forró e rea-
liza, também, homena-
gens às suas principais 
referências musicais, 
como Luiz Gonzaga, 
Jackson do pandeiro, 
Antônio Barros e Cecéu, 
Marinês, Dominguinhos 
e Anastácia.

A formação conta 
com o Acordeom e voz 
de Carol Benigno, a flau-
ta transversa, triângulo e 
voz de Nívea Maria, e a 
zabumba e pandeiro de 
Katiusca Lamara. O gru-
po foi formado em 2018 
e já se apresentou em 
João Pessoa, Natal (RN), 
Pipa (RN), Mossoró (RN), 
Parnamirim (RN), Caja-
zeiras (PB) e Congo (PB).

Através do QR Code acima, 
acesse um clipe do trio 
Maria sem Vergonha

Nesta terça, em João Pessoa, ‘Palco Tabajara’ retorna com Maria sem Vergonha e Os Fulano

Forró sobe ao palco

SERVIÇO 
n Evento: Palco Ta-
bajara - Temporada 
Verão
n Data: hoje
n Hora: a partir das 
20h
n Local: Sala Vladimir 
Carvalho (Usina Cul-
tural Energisa), na R. 
João Bernardo de Al-
buquerque, 243 - Tam-
biá, João Pessoa - PB
n Ingressos: gratuito

Os fulano apresentará na Usina Cultural um repertório inédito com singles que serão lançados ao longo do ano
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Além de clássicos do arrasta-pé, 
Maria sem Vergonha trará trabalhos 
autorais e releituras de compositores 
paraibanos, como Titá Moura e 
Rudá Barreto
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O segundo caderno d’ A União 
sempre foi o forte do jornal. Que não 
fiquem com raiva de mim os colegas 
que fazem os outros cadernos, mas 
isso sempre foi patente. Apesar de 
nomes de peso como Gonzaga e Marti-
nho iluminarem o primeiro caderno, A 
União reencontra seu tempo de glória 
no segundo caderno. Da minha parte, 
sempre preferi escrever no segundo 
caderno dos jornais por onde passei. 
São páginas de temática mais livres, 
onde posso falar sobre cinema, fu-
tebol, literatura, política, ricordanza 
della mia gioventú etc e vida.

Ah, e os tipos humanos com os 
quais conversei ao longo das tardes e 
das noites (as manhãs são dos atle-
tas; os que me conhecem me sabem 
boêmio. Mesmo abstêmio. Minha 
formação tem muito da Geração 59, 
o movimento que trouxe a poesia e a 
arte moderna à Paraíba. O seu líder 
era Vanildo Brito, professor de filo-
sofia, advogado da PM, nietzschiano 
de todos os costados. Quando vejo as 
polêmicas sobre as teorias da Terra 
oca, ou da Terra plana, sinto a atuali-
dade de Vanildo. Não que algum dia 
eu tenha acreditado em alguma dessas 
teses; entendo que nem Vanildo acre-
ditava. Tenho para mim que ele usava 
essas teorias para curtir com a cara 
das pessoas.

“O homem é superável; que fizes-
tes para superá-lo? Eu vos anuncio 

Atingi um estágio da minha vida em que, longe de 
ambições  embora sem me sentir  realizado, vibro com o 
sucesso dos amigos e até de anônimos, me entristeço com 
a desgraça alheia e estou quase adoecendo com as enfer-
midades adjacentes. Este mundo que já me deu muitas 
alegrias, algum poder – que, nas mais das vezes, utilizei 
para ajudar os  necessitados – e poucas decepções, ulti-
mamente tem me agraciado com verdadeiros presentes. 
Assim é como considero a vitória daqueles, sobretudo 
os mais próximos, que lutam, perseguem e finalmente 
vencem. 

Sorte, será? Talvez, até porque ninguém será vitorio-
so se não carregar no seu embornal um bom pedaço de 
sorte. Mas, certamente, a presença no pódio necessita, 
além de sorte de  uma boa porção de reconhecida compe-
tência.

Esses prolegômenos são para anunciar que hoje o 
meu Jaguaribe está engalanado. É uma festa que eu diria 
quase cívica, pois despojada de foguetões, danças e até 
mesmo daqueles discursos que costumam interromper 
o melhor da sobremesa. O bairro  reúne o que restou dos 
seus momentos de glória dos anos sessenta, quando era o 
mais conhecido e respeitado arrabalde da cidade e vai to-
dinho para a Avenida Primeiro de Maio, a fim de festejar a 
vitória de um dos seus (agora) mais ilustres filhos.

Sagrado pela sua vida, plena de lutas pelo Direito, 
Julinho Paulo Neto chega – com inteira justiça – ao mais 
alto degrau da magistratura paraibana. E o faz com aquela 
humildade que sempre o caracterizou: sem empáfia, sem 
soberba e isto sim, com muito convicção de que meni-
nos de Jaguaribe um dia poderão ser grandes, também. 
Consagrado que foi pelos seus pares que nele deposita-
ram merecidos votos de confiança, passa a ser, a partir de 
hoje, o mais novo desembargador da  superior corte de 
justiça do Estado.

Vai fazer companhia a outros tantos, cuja vida tem 
sido o engrandecimento do valor pessoal, do conhecimen-
to profissional, da luta incansável pela vida – como são 
exemplos os amigos Marcos Souto Maior (amizade forja-
da no esporte),  Júlio Aurélio Coutinho, Rayff Fernandes e 
José Martinho Lisboa (colegas do velho Liceu Paraibano), 
para citar alguns dos notáveis homens públicos que digni-
ficam o nosso Poder Judiciário.

Hoje, de toga a mais arrumada, perante um  auditório 
cheio de autoridades,  em meio a tanta emoção pela sua 
posse, Julinho decerto não esquecerá aqueles tempos de 
menino da Avenida Primeiro de Maio onde a família Paulo 
Neto viveu tantos anos. E, lá no fundo da sua memória, 
estarão lado a lado, as peladas na Cruzada de Frei Albino, 
as missas dominicais de Frei Jorge, as primeiras letras do 
Grupo Santo Antônio e os jogos do Botafogo no estadinho 
do Cabo Branco.

E, ainda mais fundo, haverá de sobressair da sua me-
mória, a saudade infinita de José Paulo Neto que, de terno 
escuro, gravata bordeaux e sapatos pretos bem engraxa-
dos, estará na primeira fila daquele auditório, atento ao 
discurso do filho vitorioso,  de cujo rosto descerá uma 
furtiva lágrima que poucos perceberão.

Felicidades, desembargador Dr. Júlio Paulo Neto, o 
nosso Julinho da Primeiro de Maio. Que Deus o ilumine  e 
o faça fervoroso praticante da justiça mais justa – aquela 
que é exercida pelos homens, em nome de Deus, e em 
permanente favor do bem comum.

(*) Esta crônica foi escrita e publicada em 2002, quan-
do o dr. Júlio Paulo Neto tomou posse como desembargador 
junto ao Tribunal de Justiça da Paraíba. A republico hoje, 
dois dias após a morte do amigo e companheiro de infância 
que nos deixou na noite do último domingo. A ele, a minha 
singela  homenagem e à sua digna família, os meus senti-
dos pêsames. 

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

Os consumidores brasileiros vêm, des-
de a implementação do Código de Defesa do 
Consumidor brasileiro, em 1990, tendo seus  
direitos e vantagens reconhecidos. Há pouco 
tempo, duas decisões proferidas por tribu-
nais brasileiros colocaram os consumidores 
em vantagem.

A primeira diz respeito à retirada de uma 
“vantagem exagerada da TAP (Transportes 
Aéreos Portuguesas – hoje comandada no 
Brasil pela Azul). Às vésperas do embarque, 
um dos viajantes teve recaída aguda em cân-
cer pré-existente - até então controlado - o 
que forçou a desistência da viagem. Admi-
nistrativamente, a TAP negou o reembolso e 
os consumidores ingressaram com ação ju-
dicial. A empresa aérea sustentou que “cláu-
sula contratual explicitava a desnecessidade 
de reembolso na venda antecipada de passa-
gens com desconto”.

O 7º Juizado Especial Cível de Porto Ale-
gre, ao decidir o caso dos dois irmãos que 
tinham viagem marcada para Portugal, de-
verão receber restituição, pela TAP Trans-
portes Aéreos Portugueses, de R$ 7.139 gas-
tos com os dois bilhetes. E decidiu que: “A 
cláusula contratual que prevê a retenção pela 
empresa do valor pago em passagens aéreas 
promocionais deve ser analisada caso a caso, 
e pode ser abusiva”. Conforme a proposta de 
decisão de uma juíza leiga e homologada pela 
magistrada, “tal redação contratual coloca o 
consumidor em desvantagem exagerada”. A 
decisão dispõe também que “eventuais de-
sistências, por motivos relevantes devida-
mente comprovados, devem ser excetuadas 
da regra geral prevista no contrato em caso 
de cancelamento”.

E ainda trouxe uma ponderada ressal-
va: “A abusividade não há de ser declarada 
em todos os casos, mas apenas quando a si-
tuação concreta evidenciar fato peculiar, que 
justifique a desistência”. Em outro ponto, o 
julgado avalia que, “diferente do argumento 
da TAP, o fato de um dos autores estar aco-
metido de doença previamente diagnostica-
da não o obrigava a saber de eventual reci-
diva e tampouco o obrigava a suspender, por 
cautela, todas as atividades e planos da vida”.

A outra decisão, 2ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de São Pau-
lo, afirma que “o fato de um medicamento 
receitado regularmente ser importado não 
afasta a obrigação da operadora de plano de 
saúde de fornecer o tratamento necessário 
ao paciente”. E negou provimento ao recurso 
da Sul América Seguro Saúde. O caso envol-
ve pedido de fornecimento do medicamento 
Spinraza, usado para o tratamento de uma 
doença genética denominada atrofia mus-
cular espinhal como o medicamento. Como 
o medicamento já é liberado pela Anvisa, 
deve ser fornecido integralmente ao pacien-
te, mesmo não sendo ainda fabricado no Bra-
sil. “Não é o plano de saúde que escolhe o tra-
tamento que deve ser ministrado ou o tempo 
pelo qual deve ser realizado. Se a moléstia 
possui cobertura contratual e o medicamen-
to é para tal fim, não há como negá-lo com 
base na alegação de ser tratamento importa-
do” – conclui o acórdão. 

Decisões pro 
consumidores

Párias
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o superhomem. Assim falava Zara-
tustra.” Esse tinha uma ética acima 
do bem e do mal. No entanto, é mais 
palatável que a proposta de uma Ter-
ra oca: Assim, as viagens espaciais 
reduzem-se a mera ficção, inclusive a 
astronomia vanildiana: 

“Perdido entre crateras, e escondido
 Nos ásperos clarões deste astro morto,
Reencontro a paz e o berço prometidos.
Então âncoras gemem, nasce o porto
Ausente de jangadas e navios,
Mas coroado de uma luz tão forte
Que os duros ângulos dos rochedos frios
Cantam a vida, embora a grave morte 
Continue habitando estas paragens.
Recobertos da cinza dos milênios...”

Junto com o pintor Ivan Freitas, 
Vanido sacudiu a juventude intelec-
tual da província. Transformou os 
jovens de seu tempo nos “párias” que 
deambulavam nos caminhos hoje 
palmilhados por uma juventude que 

desconhece suas origens. Eles podiam 
ser vistos nas tardes domingueiras na 
Praça dos Três Poderes (antiga Co-
mendador Felizardo), com os paletós 
pelo avesso, comendo capim, onde 
davam “neuras” medonhas. Tinham 
sede no primeiro andar de um sobrado 
na Rua Duque de Caxias, o Clube do 
Silêncio, que inesperadamente podia 
explodir numa neura coletiva, com 
todos os contemplativos sapateando 
no tablado que separava o primeiro 
andar do segundo. O primeiro andar 
era ocupado por uma loja maçônica 
que solicitou força policial para fechar 
o Clube. Os párias não podiam ter 
escolhido local mais inconveniente 
para instalar a sede: além dos irmãos 
maçons, o Clube do Silêncio contava 
ainda com a vizinhança da Rádio Pa-
trulha – uma unidade móvel de polícia 
de choque.

Foi um tempo fértil para as 
artes na Paraíba. O filme Aruanda, 
de Lindarte Noronha, foi premiado, 
assim como a peça teatral Casa de 
Bonecas, montada pelo Teatro Ama-
dor da Paraíba; Vanildo lançava sua 
A Construção dos Mitos, a geração 
lançou um livro coletivo, Geração 
59; Jomar Souto publicava “Pedra de 
Espera” e o seu Itinerário Lírico. Ou-
tros eventos houve, mas me perdoe 
a memória vetusta.

(Terça, quinta, sábado)

Quando vejo as polêmicas 
sobre as teorias da Terra 
oca, ou da Terra plana, 
sinto a atualidade de 

Vanildo

Vasconcelos
Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Fernando

Editoração: Ada Carina
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Dos sete filmes que integram a nova 
programação do Cine Bangüê da Fundação 
Espaço Cultural, cinco são inéditos. Um é 
O Farol, um dos longas-metragens indi-
cados ao Oscar 2020 na categoria Melhor 
Fotografia, cuja exibição acontecerá ama-
nhã, às 20h30. Antes, às 18h30, o público 
também poderá conferir O Filme do Bruno 
Aleixo, outra novidade na sala, assim como 
Retablo, Adam e Açúcar. Já Bacurau e Deus 
é Mulher e Seu Nome é Petúnia continuam 
em exibição. Os ingressos custam R$ 10 
(inteira) e R$ 5 (meia). 

“Além dos filmes inéditos na progra-
mação, o projetor DCP, que voltou do repa-
ro, também está sendo usado no cinema. 
A qualidade é maior”, disse para o Jornal A 
União o diretor do Cine Bangüê, Gian Or-
sini. Ele ressaltou ainda que outros dois 
filmes foram indicados ao Oscar deste ano: 
Retablo, pelo Peru, e Adam, pelo Marrocos. 
Quanto ao longa brasileiro Açúcar, a es-
treia, em âmbito nacional, será nesta quin-
ta-feira, dia 30. “Bacurau e Deus é Mulher e 
Seu Nome é Petúnia continuam em cartaz 
para que as pessoas ainda tenham oportu-
nidade de assistir”, observou.

Dirigido por Robert Eggers, o mes-
mo de A Bruxa (2015), O Farol é um th-
riller protagonizado por Willem Dafoe 
(de Platoon) e Robert Pattinson (o Ed-
ward da Saga Crepúsculo). Ambientado 
no final do século 19, o filme conta a che-
gada de um novo zelador a uma remota 
ilha para ajudar o faroleiro. No entanto, 
a convivência entre os dois é tensionada 
pelo isolamento. Entre tempestades e 
goles de querosene, o novato tenta des-
cobrir os mistérios que existem nas his-
tórias de pescador de seu chefe.

Já o longa Retablo é um drama dirigi-
do por Álvaro Delgado-Aparicio L e narra 
a história de um garoto de 14 anos que 
admira o pai, um construtor de pequenas 
caixas, que conta histórias religiosas em 
eventos cotidianos. O menino tem a inten-
ção de seguir com a tradição familiar, mas 
enfrenta questionamentos internos quan-
do um segredo do pai é revelado, em uma 
sociedade extremamente conservadora.

Fechando os indicados ao Oscar, Adam 
é um drama dirigido por Maryam Touzani, 
cujo enredo relata a situação da viúva Abla, 
proprietária de uma modesta padaria em 
Casablanca. Ela vive com sua filha de oito 
anos, Warda, e sua rotina é interrompida 
pela chegada de Samia, uma jovem grávida 

procurando por emprego e moradia. Abla 
não imaginava que, ao deixá-la entrar, sua 
vida mudaria para sempre.

Produção nacional dirigida por Rena-
ta Pinheiro e Sergio Oliveira, Açúcar é uma 
ficção protagonizada por Maeve Jinkings 
(de O Som ao Redor). Na trama, Bethânia 
retorna às suas terras onde uma vez fun-
cionou um antigo engenho de açúcar da 
sua família, o Engenho Wanderley. Entre 
lembranças, criaturas fantásticas, contas a 
pagar e trabalhadores reivindicando seus 
direitos, ela enfrenta, agora no presente, a 
si mesma, numa situação no qual passado 
e futuro são ambos ameaçadores.

Já a ficção O Filme do Bruno Aleixo é 
uma produção portuguesa dos diretores 
João Moreira e Pedro Santos. Na história, 
Bruno Aleixo é convidado a escrever o ro-
teiro de seu filme biográfico e, apesar de 
sempre ter as melhores ideias, acaba pe-
dindo ajuda a seus amigos Busto, Bussaco 
e Renato. Com isso, se desenvolve uma es-
pécie de brainstorm sem sentido, em que 
as sugestões se concretizam na tela.

Expansão do universo do persona-
gem homônimo que faz sucesso na TV de 
Portugal e no YouTube, o longa usa a meta-
linguagem, animação e o humor presente 
na série lusa.

Cinema
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‘O Farol’ estreia em JP
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Pano de rodar memória 
Girando no picadeiro
Fazemos da praça mundo 
E do mundo nosso terreiro. 
(Versos de canção que finaliza o espetáculo 

Pano de roda)

A editora Peirópolis me enviou nos últimos dias de 
2019 dois livros que privilegiam o brincar. – Álbum de 
família: aventuranças, memórias e efabulações da trupe 
familiar Carroça de Mamulengos e Lá no meu quintal: o 
brincar de meninas e meninos de Norte a Sul, de Gabriela 
Romeu e Marlene Perret. 

 Huizinga, no livro Homo ludens, considera que o 
jogo faz parte da nossa vida, é um importante meio de 
descontração e interação entre as pessoas. Esses dois 
livros editados pela Peirópolis apresentam essas ca-
racterísticas – divertem e servem de entretenimento 
para os leitores através de brincadeiras e jogos. 

Chico César faz a apresentação do álbum da famí-
lia da Carroça de Mamulengos e afirma que é uma das 
mais importantes companhias culturais do Brasil. Al-
guns dizem que é folclore o que família apresenta, para 
Chico César é “sabedoria brincante”. É a arte da tradi-
ção movente dos saltimbancos de todos os tempos e de 
todos os lugares.

Dividido em 14 capítulos, a leitura proporciona um 
passeio pelo universo dessa família criativa que já per-
correu o Brasil inteiro com suas apresentações que têm 
um toque circense. Cantar, dançar, recitar, dramatizar, 
tudo isso faz parte da trupe de artistas, constituída pelo 
pai, mãe e oito filhos, agora acrescida de netos. 

Cada capítulo apresenta um membro da família 
e sua atividade de brincante. Carlos Gomide, Shirley 
França estão na estrada há 40 anos, depois agrega-
ram os filhos que participam das atividades brincan-
tes.  Eles descendem de artistas populares que há sé-
culos vivem a tradição de arte nas ruas. Carlos, o pai, 
é conhecido como Carlos Babau. A casa é um ônibus 
que percorre o território brasileiro lavando a família 
de artistas. 

Todos são atores, cantores, músicos, acrobatas, 
equilibristas. Aproximam-se dos “Fura del Balls”, 
da Catalunha, e do Teatro Oficina de São Paulo. São 
artistas que procuram valorizar o regional, as brin-
cadeiras populares e que trabalham “signos do pas-
sado, do presente, para compreender e interferir na 
chegada do futuro”. 

Álbum de família vem na companhia de outro livro, 
um porta-retratos, que conta a história de cada compo-
nente da trupe. 

Lá no meu quintal: o brincar de meninas e meninos 
de Norte a Sul é outro livro da Peirópolis que tem uma 
proposta semelhante. São apresentadas brincadeiras 
do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. O livro 
veio dentro de uma sacola de chita com um saquinho 
de bolas de gude e um envelope com botão e linha – a 
brincadeira corrupio de botão.

O vocábulo quintal é bem amplo – tem quintal nas 
casas, na praça, na floresta, nas ruas das pequenas ci-
dades e até dentro de cada um de nós. E as brincadeiras 
são bem variadas – folha de árvore pode virar um cata-
vento, os rios e os açudes garantem diversão. O livro 
é ilustrado com fotografias de Samuel Macedo e dese-
nhos de Kammal João.

O Brasil é um país muito grande, quase um conti-
nente e em cada região há brincadeiras para divertir 
as crianças, algumas se repetem em vários estados, 
outras são peculiares de uma região. As coisas mais 
simples, como caixa de papelão, garrafa pet, podem ser 
transformadas em carrinhos. Grãos de feijão, de arroz, 
pedacinhos de verduras se transformam em um “gui-
sadim”. É só usar a imaginação.   

Cantar, brincar, representar, jogar faz parte da 
vida das crianças e dos adultos, serve também como 
terapia ocupacional. Vamos passear pelas páginas des-
ses dois livros e voltar a ser criança. 

 
NOTAS LITERÁRIAS E CULTURAIS
Amor aos livros 
Gonzaga Rodrigues publicou no Jornal A União, 

quarta-feira, 22 de janeiro de 2020, a crônica “Livro 
para ser degustado”, um verdadeiro hino de louvor ao 
livro e faz referência a uma enciclopédia infantil fran-
cesa – Vivante Nathan, mimo que ganhou de uma filha 
que mora na Europa. Afirma o cronista que os livros 
dessa enciclopédia dão lição de civismo, ensina como 
viver em grupo, o que é comunidade, como viver na Re-
pública e lembra que os livros hoje primam por ser ver-
dadeiras obras de arte. Na literatura infantil brasileira, 
há livros que apresentam ilustrações que são obras de 
arte. O cronista conclui sua crônica afirmando: “Certos 
livros devem ser degustados e comidos”. Acrescento: 
há certos livros que encantam os olhos, parece que es-
tamos diante de uma vitrine de museu.

Livros para 
brincar e entreter

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com
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Em cartaz
ESTREIAS DA SEMANA

1917 (1917. EUA/Reino Unido. Dir.: Sam Mendes. Guerra. 14 anos). Em um dos momentos 
críticos da Primeira Guerra Mundial, dois soldados britânicos, Schofield (George MacKay) e 
Blake (Dean-Charles Chapman), recebem uma missão aparentemente impossível. Em uma 
corrida contra o tempo, eles devem cruzar o território inimigo e entregar uma mensagem que 
cessará o brutal ataque a milhares de combatentes - entre eles, o irmão de Blake. Indicado a 
10 prêmios Oscar, incluindo Melhor Filme. MAG 2 (leg): 14h30, 19h20. Manaíra 4 (leg): 
21h15; Manaíra 8 (dub): 22h30; Manaíra 10 VIP (leg): 13h30 (sáb e dom), 16h15; 
19h; 21h45. Tambiá 3 (dub): 14h, 16h15, 18h30, 20h45.

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

Açúcar (Brasil. Dir.:  Renata Pinheiro, Sergio Oliveira. Ficção. 14 anos). Bethânia retorna às 
suas terras onde uma vez funcionou um antigo engenho de açúcar da sua família, o Engenho 
Wanderley. Entre lembranças, criaturas fantásticas, contas a pagar e trabalhadores reivindi-
cando seus direitos, Bethânia enfrenta a si mesma em um presente na qual passado e futuro 
são ambos ameaçadores. Cine Bangüe: qui. (30/1) 20h30; ter. (4/2) 20h30; sáb. (8/2) 
18h; qua. (12/2) 18h30.

Adam (Marrocos, França. Dir.:  Maryam Touzani. Drama. 12 anos). A viúva Abla dirige uma 
modesta padaria em sua casa em Casablanca, onde vive com sua filha de oito anos, Warda. 
Sua rotina é interrompida pela chegada de Samia, uma jovem grávida procurando por em-
prego e moradia. Abla não imaginava que ao deixá-la entrar sua vida mudaria para sempre. 
Cine Bangüe: qui. (13/2) 20h30; sáb. (15/2) 16h. 

O Farol (The Lighthouse. EUA. Dir.: Robert Eggers. Thriller. 16 anos). Final do Século 19. 
Quando um novo zelador chega a uma remota ilha para ajudar o faroleiro, a convivência 
entre os dois homens é tensionada pelo isolamento. Entre tempestades e goles de querosene, 
o novato tenta descobrir os mistérios que existem nas histórias de pescador de seu chefe. Cine 
Bangüe: qua. (29/1) 20h30; dom. (2/2) 16h; qua. (5/2) 20h30; dom. (9/2) 18h; qui. (13/2) 
20h30; sáb. (15/2) 18h.

O Filme de Bruno Aleixo (Portugal. Dir.: João Moreira, Pedro Santo. Ficção. 12 anos). 
Bruno Aleixo é convidado a escrever o roteiro de seu filme biográfico e, apesar de sempre ter 
as melhores ideias, acaba pedindo ajuda a seus amigos Busto, Bussaco e Renato. A partir 
disso, se desenvolve uma espécie de brainstorm sem sentido em que as sugestões se con-
cretizam na tela. Sucesso na internet, o cachorro-ewock português agora chega aos cinemas 
brasileiros. Cine Bangüe: qua. (29/1) 18h30; dom. (2/2) 18h; qui. (6/2) 19h; ter. (11/2) 
19h; dom. (16/2) 18h.

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.

Retablo (Peru, Dinamarca, Noruega. Dir.: Álvaro Delgado-Aparicio L. Drama. 16 anos). 
No alto de uma remota montanha peruana, Segundo, de 14 anos, se prepara para seguir 
os passos de seu pai na tradicional e folclórica arte de construir retablos - caixas artesanais 
que narram complexas histórias, cenas religiosas ou importantes eventos cotidianos. O garoto 
reverencia o pai, apesar de, aos poucos, começar a ficar inquieto ao perceber que o peso de 
carregar o legado da família nos ombros irá mantê-lo na montanha para sempre. Quando 
ele descobre um segredo de seu pai, passa a enfrentar a realidade crua de sua paisagem 
profundamente religiosa e conservadora. Cine Bangüe: seg. (3/2) 19h; qua. (5/2) 18h30; 
dom. (9/2) 16h.

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: sáb. (1/2) 15h; sáb. (8/2) 15h; ter. (18/2) 19h.

Deus é Mulher e Seu Nome é Petúnia (Gospod Postoi, Imeto i’ e Petrunija. Bélgica, 
Croácia, Eslovénia, França, Macedónia. Dir.: Teona Strugar Mitevska. Drama. 14 anos). Em 
Stip, uma pequena cidade da Macedônia, sempre no mês de janeiro o padre local joga uma 
cruz de madeira no rio e centenas de homens mergulham atrás dela. Quem recuperar o 
objeto tem garantia de boa sorte e prosperidade. Desta vez, Petúnia mergulha na água por 
um capricho e consegue agarrar a cruz antes dos outros, deixando os concorrentes furiosos: 
‘Como usa uma mulher participar do ritual’? Todo o inferno se abre, mas Petúnia mantém o 
seu chão. Ela ganhou a cruz e não vai desistir.  Cine Bangüe: ter. (28/1) 19h; qui. (30/1) 
19h; sáb. (1/2) 18h; ter. (4/2) 18h30; seg. (10/2) 19h; qua. (12/2) 20h30; dom. (16/2) 16h.

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.

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).

Em cartaz: ‘Adam’, longa marroquino da diretora estreante Maryam Touzani indicado ao Oscar 2020

Foto: Divulgação

Willem Dafoe (E) e Robert Pattinson (D) vivem isolados em uma ilha remota na nova produção de Robert Eggers, o mesmo diretor de ‘A Bruxa’
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O escritor carioca Elie 
Cheniaux, professor asso-
ciado da UERJ e da pós-gra-
duação em psiquiatria e 
saúde mental da UFRJ, acaba 
de lançar o livro Woody Al-
len: Seus Filmes São Mesmo 
Autobiográficos?, com selo 
da editora Autografa. Des-
de jovem, ele acompanha a 
vida e a produção de filmes 
de Woody Allen, além de ler 
biografias e reportagens  so-
bre o diretor.

O livro é cheio de no-
vidades e é inteiramente 
identificado com o cineasta 
norte-americano. O autor 
abre espaço para discussões 
pertinentes, a começar pelo 
titulo sobre a ótica da psi-
quiatra, até os escândalos 
que envolveram Allen com a 
filha adotiva  Dylan.

O cineasta é o fio condu-
tor da obra de Cheniaux. Em 
conversa com A União, ele 
esclarece: “Os filmes dele são 
autobiográficos, em primeiro 
lugar, porque toda obra artís-
tica é, no sentido de que ela 
inevitavelmente expressa ca-
racterísticas do autor. Além 
disso, encontramos muitas 
semelhanças entre fatos da 
vida do cineasta e elemen-
tos dos seus filmes, e entre a 
personalidade de Woody e o 
personagem típico neurótico 
que ele criou”.

Por outro lado, os filmes 
dele não são autobiográficos, 
segundo Cheniaux, pois a 
maior parte do que é retrata-
do em seus filmes não acon-
teceu em sua vida real. “Além 
disso, o personagem típico de 
Woody Allen não é uma cópia 
fiel do cineasta, mas uma ca-
ricatura dele. É uma versão 
exagerada e mais engraçada 
de sua personalidade”.

Focado na assertiva do 
dramaturgo,  Domingos Oli-
veira (falecido recentemen-
te), que disse certa vez ser 
um dos maiores prazeres 
ver a um novo filme de Woo-
dy Allen, e “que não perdia 
uma pré-estreia”, Cheniaux 
se identifica inteiramente 
com o cineasta e dramaturgo 
brasileiro. “De 1982 a 2017, 
Woody fez um filme por ano, 
eventualmente mais de um. 
Assim, nesse longo período, 
a cada ano, eu experimenta-
va uma grande expectativa 
quanto à estreia de um novo 
filme do cineasta nova-ior-
quino, da mesma forma que 
uma criança espera ansiosa-
mente a chegada do Natal, 
quando irá ver o Papai Noel 
e ganhar presentes”, disse.

Há no livro um ques-
tionamento de que crianças 
são especialmente suscetí-
veis ao desenvolvimento de 
falsas memórias e até onde 
pode Woody Allen se encai-

Kubitschek Pinheiro 
Especial para A União

O personagem típico 
de Woody Allen não é 

uma cópia fiel do 
cineasta, mas uma 

caricatura dele. É uma 
versão exagerada e 

mais engraçada de sua 
personalidade

Autor de ‘Woody Allen: Seus Filmes São Mesmo Autobiográficos?’, Cheniaux conta como as polêmicas do passado vieram recentemente à tona e afetaram a produção cinematográfica do diretor

Foto: Divulgação

Obra lançada pelo carioca Elie Cheniaux analisa os filmes e escândalos envolvendo o diretor norte-americano

“Woody Allen é vítima”, diz 
autor de livro sobre cineasta

xar, quando o autor traz à 
tona o escândalo de abuso 
sexual de pai e filha adotiva, 
Dylan Farrow.

“É o mais provável. Es-
tudos mostram que pessoas 
normais podem se lembrar 
de situações que jamais 
ocorreram, mesmo de even-
tos traumáticos. As crian-
ças são mais susceptíveis a 
falsas lembranças do que 
os adultos, especialmente 
quando quem induz a falsa 
memória é o pai ou a mãe. 
Não acredito que Dylan es-
teja mentindo. Ela provavel-
mente se lembra mesmo de 
ter sido abusada, embora 
isso quase certamente não 
tenha ocorrido. Ela, de fato, 
é uma vítima, não de abuso 
sexual, mas da síndrome de 
falsas memórias e de alie-
nação mental. É importante 
considerar que o prejuízo 
sofrido de Woody não se re-
fere apenas à sua carreira. A 
alienação parental exercida 
pela (ex-esposa de Allen) 

Mia Farrow fez com que ele 
perdesse o convívio de três 
filhos, dois meninos além de 
Dylan. Só um deles, Moses, 
se reaproximou do cineasta. 
Este, inclusive, o defende da 
acusação de abuso sexual e 
diz que Dylan sofreu ‘lava-
gem cerebral’. Portanto, as-
sim como Dylan, Woody Al-
len é vítima”.

Com as redes sociais, 
os movimentos #MeToo e 
Time´s Up ainda significam 
alguma coisa em relação aos 
rumores do qual Allen foi 
acusado? “Não são rumores. 
Foi uma acusação formal 
feita pela atriz Mia Farrow, 
em 1992. A acusação foi in-
vestigada pela polícia, com 
a ajuda de uma equipe es-
pecializada em abusos se-
xuais contra crianças de um 
hospital, e concluiu-se que 
Dylan não havia sido moles-
tada. Assim, Woody sequer 
foi processado e, do ponto 
de vista policial/judicial, a 
questão se encerrou ali”.

Mas Cheniaux sabe que 
esses movimentos o consi-
deram culpado pelo simples 
fato de que Dylan, agora 
adulta, recentemente o acu-
sou em uma entrevista para 
a TV. “Ignoram a presunção 
de inocência, princípio bá-
sico do direito penal, ainda 
mais em um caso investiga-
do formalmente pela polícia 
décadas atrás, no qual o acu-
sado foi formalmente ino-
centado”, defende.

Em função da pressão 
dos movimentos #MeToo e 
Time´s Up, a Amazon, que 
produziu seu filme mais re-
cente, Um Dia de Chuva em 
Nova York, desrespeitou o 
contrato que tinha e se re-
cusou a lançar a película. “O 
filme só está sendo exibido 
porque conseguiu distri-
buidores na Europa, Ásia e 
América do Sul. Pelo que pa-
rece, ele jamais será exibido 
nos Estados Unidos. Além 
disso, Woody não consegue 
mais financiamento para os 

seus filmes nos Estados Uni-
dos, mas, felizmente, conse-
gue na Europa. Assim, já está 
em pós-produção um novo, 
filmado na Espanha”.

Elie Cheniaux assistiu  
várias vezes toda a filmo-
grafia do diretor e tem um 
de sua predileção. “Woody 
dirigiu, até Um Dia de Chuva 
em Nova York, 49 filmes, ten-
do sido o autor de 51 rotei-
ros cinematográficos. O meu 
favorito é Noivo Neurótico, 
Noiva Nervosa”.

O longa mais recente é 
um filme bom?  “Gostei bas-
tante, mas reconheço que 
não está entre os maiores 
do cineasta. Vários críticos 
consideraram o roteiro pou-
co criativo e afirmaram que 
Woody havia repetido nele 
diversas situações e perso-
nagens de outras de suas 
comédias românticas. De 
fato, elementos recorrentes 
de sua obra estão novamen-
te presentes em Um Dia de 
Chuva em Nova York: o amor 

pela própria Nova York, 
aversão ao campo, infideli-
dades amorosas, a paixão de 
homens de meia-idade por 
mulheres bem mais novas, 
prostitutas, a música de Ir-
ving Berlin e, especialmente, 
romantismo. Aliás, como em 
vários outros de seus filmes,  
as cenas românticas ocor-
rem especialmente quando 
está chovendo”.

 Woody Allen: Seus Fil-
mes São Mesmo Autobiográfi-
cos? é seu quinto livro de Elie 
Cheniaux. Ele é autor de Cine-
ma e Loucura: Conhecendo os 
transtornos mentais através 
dos filmes, no qual os perso-
nagens do cinema são usados 
como exemplos clínicos de 
quadros psiquiátricos.

Autor e cineasta já esti-
veram juntos, em 1999, em 
Nova York. Elie Cheniaux foi a 
uma apresentação da banda 
de jazz, no Café Carlyle. Ao fi-
nal, pegou o autógrafo do seu 
ídolo. “Foi meu único contato 
com ele, como fã”.



Corrida eleitoral
Cada vez mais convicto de que a Aliança pelo Brasil não sairá do 
papel a tempo de entrar na disputa, o presidente Bolsonaro dá uma 
guinada na estratégia que adotará na corrida deste ano.  Página 14
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Segundo o governador, “enquanto houver disposição por parte do deputado”, não há razões para mudanças
Ademilson José 
Especial

Ricardo Barbosa se mantém na 
liderança do governo na ALPB

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: José Napoleão Ângelo

O governador João Aze-
vêdo (sem partido) garantiu, 
ontem, durante entrevista 
concedida depois de uma 
solenidade que presidiu 
pela manhã no Espaço Cul-
tural, que o deputado esta-
dual Ricardo Barbosa (PSB) 
continuará sendo o líder do 
Governo na Assembleia Le-
gislativa do Estado.

A afirmação do governa-
dor, feita de forma descontraí-
da, mas repetida e incisiva, 
põe fim as especulações sobre 
a troca de liderança que toma-
va conta dos meios políticos 
desde a semana passada. 

“O deputado Ricardo Bar-
bosa é o líder do Governo, não 
tenho intenção nenhuma de 
mudar em função de mudan-

ças na liderança da oposição, 
não funciona dessa forma. En-
quanto houver disposição por 
parte do deputado e por parte 
do Governo, vamos mantê-lo”, 
afirmou o governador. Segun-
do ele, não existem razões 
para que o deputado saia da 
condição de líder e será Bar-
bosa quem vai liderar a base 
governista na Casa.

Provocado  pelos jorna-
listas sobre seu futuro par-
tidário, João Azevêdo voltou 
a reafirmar que o assunto 
continua sendo motivo de re-
flexão e discussão e que não 
existe nenhuma definição por 
enquanto.  Ele preferiu deixar 
o tema em aberto, com pos-
sibilidade de anúncio para o 
próximo mês. 

“Logo logo vocês terão 
novidade em relação a essas 
questões”, completou.

Foto: Divulgação

O estado de saúde do 
deputado estadual Jeová 
Campos é estável. Ele foi in-
ternado ontem no hospital 
Santa Terezinha, em Sousa, 
Sertão paraibano, após sen-
tir-se mal na tarde desse 
domingo (26). Inicialmente 
socorrido para o Hospital 
Regional de Cajazeiras, onde 
recebeu os primeiros aten-
dimentos, o parlamentar foi 
transferido para o hospital 
em Sousa porque precisava 
fazer uma endoscopia.

Um primeiro exame foi 
feito na noite de ontem, onde 
se detectou uma hemorragia 
digestiva, controlada duran-
te o procedimento, através 
de cauterização. Na manhã 
de ontem foi feito nova en-
doscopia para averiguar a 
situação, a partir da qual se 
constatou o sucesso do pro-
cedimento e a ausência de 
nova hemorragia.

O parlamentar pros-

seguiu na UTI apenas para 
avaliação da evolução clínica 
e em função da medicação 
que tomou para realização 
do exame. “Estou bem. Tran-
quilize a todos”, pediu ele a 
familiares.

O deputado estava na 
casa de sua mãe, em Caja-
zeiras, nesse domingo, se 
preparando para retornar 
a João Pessoa, quando pas-
sou mal e começou a vomitar. 
Familiares o levaram para o 
hospital regional da cidade 
onde ele teve os primeiros 
atendimentos. 

A transferência para 
Sousa se deu em função da 
necessidade da realização 
da endoscopia, exame que 
não é realizado no Hospital 
Regional de Cajazeiras.

A volta para João Pessoa 
foi um pedido do parlamen-
tar. Ele foi transferido e che-
gou de avião no fim da tarde 
de ontem à capital.

Jeová Campos já está
em JP para tratamento 

Xeque-Mate em Cabedelo

Leto Viana e Santiago viram réus no 
processo de compra de mandato

A juíza da 3ª Vara Mis-
ta de Cabedelo, Giovanna 
Lisboa Araújo de Souza, 
recebeu ontem petição 
apresentada pelo Minis-
tério Público do Estado e, 
com isso, o ex-prefeito Leto 
Viana e o empresário Ro-
berto Santiago viram réus 
na Operação Xeque-Mate, 
mais precisamente no pro-
cesso que trata da compra 
do mandato do ex-prefeito 
Luceninha.

A decisão foi provoca-
da por uma Ação movida 
pelo Ministério Público e 
de acordo com a magistra-
da, ocorreu por vislumbrar 
indícios de improbidade 
administrativa e funda-
mentada nos princípios 
da dúvida pela sociedade e 

na supremacia do interesse 
público. Segundo o MP, em 
tese, teria havido ‘compra 
e venda’ do mandato de 
prefeito de José Maria de 
Lucena Filho para conse-
quente assunção de Leto 
Viana com aporte financei-
ro de Roberto Santiago.

Além de Leto Viana e 
de Roberto, os outros pro-
movidos são José Maria de 
Lucena Filho (o Luceninha), 
Olívio Oliveira dos Santos, 
o radialista Fabiano Gomes, 
Lucas Santino da Silva e Fa-
brício Magno Marques de 
Melo Silva.

De acordo com a peça, 
a Operação Xeque Mate’ 
culminou com o Inquéri-
to Policial nº 0105/2017 
e a primeira denúncia foi 

em desfavor dos réus, pela 
prática de crimes de cons-
tituição, financiamento e 
integração de organização 
criminosa, previstos em Lei.

Pelas apurações, Ro-
berto Santiago e Leto Via-
na engendraram esforços, 
sob o intermédio do radia-
lista Fabiano Gomes e Olí-
vio Oliveira, para efetuar a 
“compra” do mandato de 
Luceninha, mais conheci-
do, com  suporte financeiro 
de Santiago, no intuito de 
repassá-lo para Leto Viana.

A narrativa dos autos 
afirma que Roberto Santia-
go, proprietário da empresa 
Portal, Leto Viana (então 
vice-prefeito de Cabede-
lo), Lucas Santino da Silva 
(presidente da Câmara de 

Vereadores), Olívio Olivei-
ra dos Santos (secretário 
municipal de comunicação) 
e Fabiano Gomes da Silva 
(assessor de comunicação 
da empresa Portal e res-
ponsável pelo marketing da 
campanha eleitoral de Lu-
ceninha) ofereceram, pro-
meteram e concretizaram 
vantagens patrimoniais ao 
então prefeito de Cabede-
lo, para que renunciasse ao 
cargo eletivo, enriquecendo 
ilicitamente, e benefician-
do Roberto Santiago e Leto 
Viana, o segundo median-
te a assunção ao cargo de 
prefeito de Cabedelo e o 
primeiro com o resguardo 
de seus interesses empre-
sariais garantido pelo novo 
chefe do Executivo.

Ações tiveram início no ano de 2013
Ainda de acordo com os au-

tos, a pressão para a renúncia do 
então prefeito eleito teria acon-
tecido em novembro de 2013, 
exercida por parte de empresários 
que financiaram sua campanha, 
no sentido de reaverem o dinhei-
ro investido na corrida eleitoral.

Na análise dos fatos, a magis-
trada destacou que pela ‘compra 
e venda’ do mandato de Luceni-
nha houve um proveito econômi-
co na ordem de R$ 5.313.000,00 
milhões, sendo R$ 800 mil em es-
pécie e R$ 1.713.000,00 na emis-
são de 18 cheques pré-datados 
entre 13/12/2013 e 18/04/2014, 
tudo por, hipoteticamente, aporte 
de Roberto Santiago. 

O restante do proveito seria 
obtido através de indicações de 
pessoas para preenchimento de 
cargos públicos na Prefeitura 
de Cabedelo, entre os anos de 
2013 e 2017, cujas remunera-
ções totalizavam mensalmente 
o valor aproximado de R$ 70 

mil, conforme demonstrativos 
de remunerações, trechos de 
delação e canhotos dos cheques 
acostados na inicial.

Sobre o demandado Lucas 
Santino da Silva, à época presi-
dente da Câmara de Vereadores 
do Município, a magistrada con-
siderou que o indício de atos de 
improbidade se faz presente na 
medida em que teria viabilizado 
o processo de renúncia e assun-
ção do novo prefeito. De acordo 
com a investigação, o vereador 
não causou nenhum empecilho 
e tinha conhecimento de toda a 
empreitada, tendo participado da 
negociata e presenciado, inclusi-
ve, a entrega do numerário em 
espécie a Luceninha.

“Além disso, a exordial apre-
senta, de maneira individualizada, 
os dispositivos da Lei de Impro-
bidade potencialmente violados 
pelos promovidos. Dessa forma, 
vê-se que a petição em questão 
possui congruência entre as cau-

sas de pedir próxima e remota”, 
afirmou a juíza Giovanna Lisboa.

A magistrada ressaltou, ain-
da, que a verificação da concre-
ta existência ou não dos indiciá-
rios atos ímprobos depende da 
abertura de dilação probatória, 
possibilitando, ainda, o efetivo 
exercício da ampla defesa e 
do contraditório por parte dos 
promovidos, motivo pelo qual, 
diante das evidências apresen-
tadas, “não há que se falar em 
ausência de justa causa, mor-
mente a possibilidade de defesa 
do interesse público, conforme 
fartamente demonstrado na ju-
risprudência”, analisou.

Dessa forma, a juíza conside-
rou que a Ação em tela preenche 
os pressupostos de sua admis-
sibilidade, na medida em que, 
através de cognição sumária, 
vislumbra indicadores de autoria 
e materialidade dos atos de im-
probidade dispostos nos artigos 9, 
10 e 11, da Lei 8.429/92.

Todos os processos 
relacionados aos casos in-
vestigados pela Operação 
Calvário estão desarquiva-
dos no Tribunal de Contas 
do Estado. Através de reso-
lução publicada na edição 
de ontem no Diário Oficial 
do órgão, a presidência es-
tabelece que todos esses 
processos serão revistos, 
inclusive, os que tratam 
de deliberações tomadas 
anteriormente.

A Resolução Admi-
nistrativa nº 001/2020, 
assinada pelo presidente 
do TCE, conselheiro Arnó-
bio Viana,  detalha o “de-
sarquivamento, instrução, 
julgamento e revisão das 
eventuais decisões proferi-
das em processos relacio-
nados às contratações de 
Organizações Sociais pelo 
Estado da Paraíba”.

Ainda com base na 

mesma resolução, todos es-
ses processos “passam a ter 
tramitação prioritária em to-
dos os órgãos da estrutura da 
Corte de Contas, além ainda 
de autorizar relatores, mem-
bros do Ministério Público de 
Contas e equipes da Diretoria 
de Auditoria e Fiscalização 
do Tribunal a solicitarem 
documentos e informações 
que julguem necessárias ao 
reexame dos autos.

As solicitações, confor-
me o caso, “serão apresen-
tadas diretamente ao Gabi-
nete da Presidência, que as 
encaminhará às autorida-
des que detenham as infor-
mações demandadas”. Além 
desses, serão apreciados os 
processos alcançados pelo 
artigo 2º da Resolução Ad-
ministrativa 06/2017, que  
dispõe sobre a fiscalização 
por meio de levantamento,  
feito  pelo TCE  da Paraíba.

TCE manda desarquivar 
os processos da Calvário

Deputado Ricardo Barbosa, do PSB, 
continuará representando o governo 
do Estado na Assembleia Legislativa 
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Sem o Aliança pelo Brasil, presidente adota estratégia e não subirá em palanques de candidatos a prefeitos

A nove meses das elei-
ções municipais e cada 
vez mais convicto de que a 
Aliança pelo Brasil não sai-
rá do papel a tempo de en-
trar na disputa, o presidente 
Jair Bolsonaro tem indicado 
uma guinada na estratégia 
que adotará na corrida des-
te ano.

As consequências nega-
tivas para uma eventual ree-
leição em 2022 levaram Bol-
sonaro a acatar - ao menos 
oficialmente - a orientação 
de auxiliares de não subir 
em palanques de candidatos 
a prefeitos.

“Se meu partido não ti-
ver candidato, não vou me 
meter em política munici-
pal no corrente ano, ponto 
final”, disse Bolsonaro na 
quarta-feira (15).

Em conversas reserva-
das na semana passada, Bol-
sonaro teria admitido em 
tom mais enfático que são 
remotas as chances de con-
seguir viabilizar a legenda a 
tempo de participar da dis-
puta deste ano.

Para que a Aliança obte-
nha seu registro no TSE (Tri-
bunal Superior Eleitoral) e 
possa entrar na corrida, é 
preciso reunir 492 mil assi-
naturas até o início de abril.

Embora os entusias-
tas da agremiação estejam 
propagando otimismo em 
relação à coleta de apoio, 
pessoas que acompanham 
de perto o processo de fun-
dação admitem que a Alian-
ça só nascerá em meados de 
junho ou julho.

Diante desse cenário, 
aliados de Bolsonaro dizem 
que o próprio presidente 
não estaria tão interessado 
em tirar a agremiação do 
papel tão rapidamente.

A avaliação que tem 
sido repetida é a de que, 
hoje, a presença de Bolso-
naro em palanques pelo país 
traria mais prejuízo do que 
benefícios ao governo e à 
imagem do presidente.

De acordo com relatos 
feitos à reportagem, Bol-
sonaro tem demonstrado 

especial incômodo com o 
quadro eleitoral no Rio de 
Janeiro.

Embora tenha feito 
gestos ao deputado fede-
ral Otoni de Paula (PSC), o 
presidente admite dificul-
dade de não estar no pa-
lanque do prefeito Marce-
lo Crivella (Republicanos) 
-sobrinho de Edir Macedo, 
líder da Igreja Universal do 
Reino de Deus.

A saia-justa, dizem 
pessoas próximas a Bolso-
naro, seria a impossibilida-
de de dizer não ao pastor 
aliado e, consequentemen-
te, defender uma gestão 
mal avaliada.

Hoje, o diagnóstico do 
grupo ligado ao presidente 
é o de que o desempenho de 
Crivella na capital fluminen-
se pode beneficiar candida-
tos de esquerda, como Mar-
celo Freixo (PSOL).

Ter o carimbo de uma 
eventual derrota para um 
dos principais líderes da 
oposição ao governo não 
está nos planos de Bolso-
naro, dizem aliados do pre-
sidente.

A reportagem apurou 
que tanto Luiz Eduardo Ra-
mos (Secretaria de Gover-
no) como Onyx Lorenzoni 
(Casa Civil), responsáveis 
pela interlocução do Execu-
tivo com o Legislativo, suge-
riram ao presidente que ele 
se mantenha isento na elei-
ção deste ano.

Além de eventuais der-
rotas de candidatos alçados 
pelo bolsonarismo serem 
consideradas fracasso do 
presidente como cabo elei-
toral, o próprio Bolsona-
ro já teria ponderado que 
qualquer deslize na admi-
nistração de um prefeito 
apadrinhado por ele pode 
vir a ser debitada em sua 
conta na próxima eleição 
presidencial.

“Às vezes você elege um 
cara em uma capital aí, se o 
cara fizer besteira, você vai 
apanhar na campanha de 
2022 todinha”, disse Bolso-
naro em dezembro, quando 
recebeu jornalistas no Palá-
cio do Alvorada.

Da Folhapress

Bolsonaro teme derrotas e se 
afasta das eleições de 2020

Editoração: Lênin BrazEdição: Carlos Vieira

Presidente quer evitar atrito com partidos
Outro cenário que tem sido ava-

liado é o de que, ao abraçar o candi-
dato de um partido que não seja da 
Aliança, Bolsonaro poderia entrar em 
rota de colisão com as demais siglas 
daquela disputa - o que prejudicaria 
ainda mais sua já conturbada relação 
com o Congresso, onde não tem uma 
base formal de apoio.

Nessa perspectiva, o caso mais 
emblemático, segundo dirigentes 
partidários e líderes políticos ouvidos 
pela reportagem, também seria o do 
Rio - berço político do clã Bolsonaro.

O apoio do presidente a outro 
candidato que não Eduardo Paes 
(DEM) o colocaria em lado oposto a 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), que coman-
dará a Câmara até janeiro de 2021.

“Duvido que ele vá se indispor 
com outras legendas em função de 
qualquer candidatura. Dos 53 de-
putados do PSL, ele não tem mais 
metade. Dos 4 senadores, tem o Flá-
vio (Bolsonaro, seu filho), que, com 
todo desgaste que tem, é mais peso 
do que plataforma”, disse o líder do 

PSL no Senado, Major Olímpio (SP).
O temor no Executivo é que os 

adversários de candidatos do presi-
dente travem a agenda do governo 
no Congresso como forma de reta-
liação, comprometendo as reformas 
administrativa e tributária.

A melhoria do ambiente eco-
nômico em consequência da apro-
vação desta agenda é tida como 
essencial para a tentativa de recon-
dução do presidente.

Pessoas próximas a Bolsonaro 
no Planalto e na Aliança dizem, no 
entanto, que ele é intempestivo e 
pode não resistir à tentação de en-
trar em algumas campanhas.

No ano passado, antes de 
anunciar a intenção de criar uma 
nova legenda, Bolsonaro dizia que 
pretendia atuar como cabo eleitoral 
na campanha municipal em uma 
tentativa de manter a polarização 
que o levou à Presidência.

O objetivo era o de enfraquecer 
a esquerda e construir uma rede 
de apoio municipal que lhe desse 

condições de viabilizar a reeleição.
“Ele vai apoiar candidaturas 

alinhadas a ele, mas não necessa-
riamente da sigla dele”, disse ao 
jornal Folha de S.Paulo, em julho 
de 2019, o porta-voz da Presidência 
da República, Otávio Rêgo Barros.

Em São Paulo, por exemplo, o 
chefe do Executivo já sinalizou apoio 
a nomes como o do apresentador 
José Luiz Datena (sem partido).

Segundo um interlocutor do 
presidente, no entanto, ele não está 
confiante de que o apresentador 
da Band sairá mesmo candidato, 
podendo repetir o recuo de 2018, 
quando desistiu de última hora da 
candidatura a senador.

Caso ele não leve a candidatura 
adiante, Bolsonaro vai trabalhar 
para Datena se filiar à Aliança e, 
eventualmente, sair candidato a 
senador em 2022, em uma chapa 
que teria o presidente da Fiesp (Fe-
deração das Indústrias do Estado de 
São Paulo), Paulo Skaf, como nome 
ao governo paulista.

Foto: Pedro Ladeira/Folhapress

Bolsonaro admitiu que não há chances de viabilizar a Aliança pelo Brasil para disputar as eleições municipais deste ano e prefere ficar de fora do pleito

Polêmica sobre ministério

Moro afirma que fica no 
governo e pensa no STF

Pará e SP têm mecanismo 
igual ao juiz de garantias

O ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sérgio 
Moro, disse ontem em entre-
vista ao programa Pânico, da 
Rádio Jovem Pan, que não há 
motivo para deixar o governo 
e que irá apoiar o presidente 
Jair Bolsonaro nas eleições 
presidenciais de 2022.

No tom do programa 
humorístico, Moro afir-
mou que “é o segundo Dia 
do Fico”. A frase é uma alu-
são ao episódio da história 
do Brasil no qual Dom Pe-
dro I recusou-se a voltar a 
Portugal, que ficou conhe-

cido como “Dia do Fico”.
Indagado se há atrito 

com e Bolsonaro e se pre-
tende concorrer ao posto 
de presidente nas próximas 
eleições, Moro disse que irá 
apoiar o atual mandatário 
por “questão de lealdade”.

Moro também foi ques-
tionado sobre a possível se-
paração do Ministério da Jus-
tiça e Segurança Pública em 
duas pastas. O ministro afir-
mou: “Não acho a ideia boa”. 
Segundo ele, os ministérios 
juntos são mais fortes.

O ex-juiz desconversou 
quando indagado se estaria 
“tudo bem” caso a separa-
ção ocorra e disse que para 

ele o assunto está encerrado 
após Bolsonaro dizer que há 
“chance zero” de a mudança 
ocorrer em breve.

Conforme o Jornal Folha 
de S.Paulo revelou um dia an-
tes, o pedido de recriação da 
pasta da Segurança Pública 
foi articulado com Bolsonaro 
antes de sua reunião com se-
cretários estaduais da área, o 
que reacendeu o processo de 
fritura do ministro da Justiça.

Moro foi questionado 
sobre a possibilidade de ser 
indicado por Bolsonaro a 
uma vaga no STF (Supremo 
Tribunal Federal) e respon-
deu que essa é uma “pers-
pectiva interessante”.

A Justiça do Pará e de São 
Paulo devem continuar com 
as atividades semelhantes às 
do juiz de garantias, mesmo 
com a decisão do ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Luiz Fux, que suspen-
deu a aplicação da medida 
por tempo indeterminado. 

A decisão não alcança a 
1ª Vara Penal de Inquéritos 
Policiais, em Belém, e o De-
partamento de Inquéritos 
Policiais (Dipo), na capital 
paulista. Nos dois casos, o 
juiz que trabalha nesses se-
tores autoriza prisões, bus-
cas e apreensões e outras 
medidas durante a fase do 
inquérito, mas não faz parte 
do processo penal, ou seja, 

não profere a sentença de 
condenação ou absolvição. 

Em 2008, uma resolução 
do Tribunal de Justiça do Pará 
(TJPA) criou uma vara especí-
fica para conduzir inquéritos 
policiais. O trabalho é feito 
pela 1ª Vara Penal de Inquéri-
tos Policiais, em Belém.

Na norma, ficou definido 
que cabe ao magistrado que 
atua na vara garantir a tra-
mitação regular dos inquéri-
tos policiais, analisando pe-
didos de prisão e de soltura, 
além de autorizações para 
buscas e apreensões, quebra 
de sigilo telefônico, arquiva-
mento do inquérito, entre 
outras medidas que ocorrem 
na fase pré-processual.

Somente após o ofere-
cimento da denúncia pelo 
Ministério Público, os autos 

seguem para a Vara Penal, 
onde outro juiz vai decidir se 
condena ou absolve o réu. 

De acordo com o tribu-
nal, a criação de uma vara 
especializada em inquéritos 
pretendeu “promover maior 
celeridade e eficiência na 
tramitação regular de in-
quéritos policiais”. 

Em São Paulo, outro 
mecanismo semelhante ao 
juiz de garantias funciona 
há 36 anos. No Departa-
mento de Inquéritos Poli-
ciais (Dipo), 13 magistra-
dos são responsáveis pela 
fase anterior ao processo 
criminal e têm poderes ape-
nas para decretar prisões, 
autorizar mandados de 
busca e outras medidas que 
não estão relacionadas com 
a sentença do processo.

Flávio Ferreira 
Da Folhapress 

André Richter
Da Agência Brasil  
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Decisão da polícia surge no momento em que se debate o uso desse tipo de tecnologia na capital britânica
Da Agência Brasil

Londres usará câmeras para  
a identificação de criminosos

R$ 4,15 é 
um acinte!
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A polícia de Londres anun-
ciou que vai começar a usar o sis-
tema de reconhecimento facial 
para identificar criminosos nas 
ruas da cidade. A decisão surge 
no momento em que se debate 
o uso desse tipo de tecnologia.

O comissário responsável 
pela supervisão do sistema, 
Nick Ephgrave, declarou que as 
câmeras ficarão em áreas onde 
pesquisas indicaram ser as mais 
perigosas e onde há maior pro-
babilidade de localizar suspei-
tos. Para isso, vão existir listas 
de procurados, compostas por 
fotografias, que o sistema vai 
tentar localizar.

O objetivo do uso dessa tec-
nologia “não é a substituição do 
tradicional policiamento. O sis-
tema vai dar alertas, informando 
as autoridades da possibilidade 
de alguém ser procurado pela 
polícia. Dessa forma, a decisão 
de intervir será sempre humana”.

Ephgrave afirma que a utili-
zação do sistema é “importante e 
essencial para ajudar a combater 
a violência”.

O comissário acrescenta 
que “as forças policiais moder-
nas têm o dever de usar as novas 
tecnologias para ajudar a manter 
as populações seguras”, cita o 
jornal espanhol El Pais. A polícia 
de Londres garante que a tecno-
logia foi largamente testada, já 
está funcionando no setor pri-
vado e que seu uso será feito de 
forma totalmente transparente.

A localização das câmeras 
será sinalizada, e os moradores 
das ruas onde o sistema vai ser 
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O sistema de câmaras de reconhecimento facial vai facilitar a identificação de crimonosos nas ruas de Londres

instalado serão notificados. Os 
televisores serão de circuito fe-
chado e não ficarão ligados aos 
que existem nas estradas ou em 
áreas públicas. Todas as imagens 
que não motivem um alerta de 
potencial suspeito serão, segun-
do a polícia, “imediatamente 
apagadas”.

A diretora do Big Brother 
Watch, Ailkie Carlo, afirma que 
“essa decisão representa norme 
expansão do estado de vigilância 
e uma séria ameaça às liberda-
des civis no Reino Unido”.

“A tecnologia de reconhe-
cimento facial dá ao Estado um 
poder sem precedentes para 
rastrear e monitorar qualquer 
um de nós, destruindo a nos-

sa privacidade e liberdade de 
expressão”, declarou a diretora 
de Defesa do National Council 
for Civil Liberties, Clare Collier.

A decisão de implementar 
esse tipo de tecnologia surge no 
momento em que ocorre um 
grande debate global sobre o uso 
do sistema de reconhecimento 
facial no mundo. A Comissão 
Europeia avalia a proibição do 
uso de reconhecimento facial 
em áreas públicas, nos próximos 
cinco anos, para dar tempo às 
autoridades de criarem uma le-
gislação capaz de evitar abusos 
da tecnologia.

Nos Estados Unidos, o go-
verno anunciou, no início do ano, 
diretrizes sobre a tecnologia de 

inteligência artificial, para que 
houvesse um limite do alcance 
excessivo das autoridades.

Algumas cidades norte-
-americanas, como San Fran-
cisco e Oakland, decidiram que 
os riscos do sistema superam 
os benefícios e proibiram o uso 
pelos departamentos policiais.

A China é um dos princi-
pais defensores da tecnologia. 
O governo chinês começou a 
implantar o reconhecimento fa-
cial nas farmácias para pessoas 
que compram um determinado 
tipo de medicamentos, como 
aqueles que incluem substân-
cias psicotrópicas. Os cidadãos 
vão ter a sua identidade verifi-
cada pelo rosto.

Novas eleições

Após anunciar candidatura, presidente
pede renúncia de ministros na Bolívia

A Secretaria da Presi-
dência da Bolívia anunciou 
em um comunicado oficial 
que a presidente interina 
do país, Jeanine Áñez, soli-
citou a renúncia de todos os 
ministros de seu gabinete 
“para encarar a nova etapa 
da gestão de transição de-
mocrática”.

A presidente interina 
defendeu que é habitual que 

ocorram ajustes na equipe de 
trabalho do órgão executivo, 
às vésperas da inscrição dos 
candidatos.

O pedido de Áñez vem 
apenas dois dias após ela 
confirmar a sua candidatura 
à Presidência da República 
nas eleições do próximo dia 
3 de maio. Inicialmente, Áñez 
havia garantido que seu go-
verno seria apenas “interino” 
e duraria até a realização do 
próximo pleito.

A decisão de Áñez, de se 

candidatar, gerou incômodo. 
A ministra das Comunicações 
do atual governo, Roxana Li-
zárraga, anunciou no domin-
go (26) a sua renúncia irre-
vogável ao cargo. Na carta de 
demissão, ela criticou a can-
didatura de Áñez. “Está claro 
que nosso governo de tran-
sição perdeu seus objetivos. 
Não se pode esconder o fato 
de que o governo começou a 
sofrer os mesmos males do 
masismo (referência às ações 
do governo de Evo Morales, 

do partido Movimento ao So-
cialismo - MAS) que estamos 
combatendo.”

O ex-presidente e prin-
cipal opositor de Evo Mora-
les nas eleições anuladas do 
ano passado, Carlos Mesa, 
escreveu um artigo em que 
afirma que a candidatura de 
Áñez “não faz mais do que 
reforçar as afirmações do ex-
-presidente fugido e do coro 
que lhe faz eco, de que na 
Bolívia, sim, houve um golpe 
de Estado”.

Marieta Cazarré
Da Agência Brasil  

O Brasil divulgou ontem 
nota sobre os 75 anos da libe-
ração do campo de concentra-
ção nazista em Auschwitz. No 
texto, o governo saúda o povo 
judeu e o Estado de Israel  e 
diz que a data representa um 
“momento em que rememo-
ramos uma das páginas mais 
hediondas da história e, ao 
mesmo tempo, celebramos a 
esperança da libertação”. 

No texto, o Itamaraty re-
lembra também que a vincu-
lação do Brasil ao povo judeu 
tem raízes históricas. Destaca 
que a comunidade judaica no 
Brasil contribuiu e continua 
contribuindo para a formação 

da nacionalidade e da identida-
de brasileira. 

“No século XX, o Brasil 
contribuiu para o esforço de 
guerra contra as potências 
do Eixo, por meio da atuação 
da Força Expedicionária Bra-
sileira, a força militar latino-
-americana mais significativa 
a se juntar aos aliados. Mem-
bros do nosso Serviço Exterior, 
como Luiz Martins de Souza 
Dantas e Aracy de Carvalho 
Guimarães Rosa, reconhecidos 
como “Justos entre as Nações”, 
auxiliaram milhares de judeus 
a escapar do jugo nazifascis-
ta. Seus exemplos continuam 
a inspirar a atuação brasileira 
no plano internacional”, relem-
bra o texto. 

Três das cinco grana-
das-foguete lançadas ontem 
em Bagdá caíram na embai-
xada norte-americana, atin-
gindo uma cantina durante 
a hora de jantar, mas sem 
causar vítimas, disse fonte 
dos serviços de segurança.

A agência noticiosa 
francesa AFP adianta que é a 
primeira vez que os disparos 
de mísseis atingem direta-
mente a Embaixada dos Es-
tados Unidos, localizada na 
“Zona Verde” de Bagdá, que 
tem sido alvo de tentativas 
de ataque nos últimos meses.

A Embaixada dos EUA 
não respondeu às questões 

colocadas, mas as forças de 
segurança iraquianas disse-
ram que não houve vítimas.

É a segunda vez em uma 
semana que a missão diplo-
mática norte-americana é 
alvo de tentativas de ataque.

Em 20 de janeiro, três 
mísseis caíram perto da 
embaixada. Uma fonte ame-
ricana disse que um deles 
caiu perto da residência do 
assistente do embaixador. Os 
disparos de ontem ocorreram 
na margem oeste do Tigre, 
às 19h30 (17h30 de Lisboa).

O primeiro-ministro 
iraquiano, Adel Abdel Mahdi, 
e o chefe do Parlamento, 
Mohammed al-Halboussi, 
condenaram o ataque.

Brasil emite nota sobre 
75 anos de Auschwitz

Granadas atingem 
Embaixada dos EUA

Da Agência Brasil Da Agência Brasil

R$ 4,15 por uma passagem de ônibus em João 
Pessoa é a prova de que a sociedade não está mais 
nem aí para os acordos feitos sob portas fechadas de 
gabinetes e que só interessam a um lado do jogo po-
lítico, o de quem opera o serviço de transporte cole-
tivo. Trata-se de uma concessão pública, que deveria 
atender a população por um preço justo, com condi-
ções de lucro para os empresários, claro, caso con-
trário não faria sentido. Mas na capital paraibana, o 
que acontece é um escárnio com sucessivos aumen-
tos acima da inflação, ano após ano, enquanto estu-
dantes e trabalhadores são aviltados em seus orça-
mentos domésticos, pagando a conta por um serviço 
que sequer tem qualidade.

As justificativas da Superintendência Executiva 
de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) e 
do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo 
Urbano de Passageiros no Município de João Pessoa 
(Sintur-JP) são completamente descabidas. Alegam, 
por exemplo, que um dos fatores para os sucessivos 
aumentos do valor da tarifa acima dos índices de 
inflação registrados é a redução no número de pas-
sageiros. Traduzindo: quem paga pelas pessoas que 
deixaram de usar o serviço é quem continua a usar 
o serviço!

Eles trabalham juntos por um interesse comum e 
ainda chamam o cidadão de imbecil, assim, na cara dura. 

Outra conversa fiada é a história de que João Pes-
soa tem uma frota renovada. Sabe a história de que 
uma mentira contada repetidas vezes torna-se verda-
de? Assim é a lenda dos ônibus novos. Em sua maioria 
circulam nas linhas das praias. Porém, o pior não são 
os números, pois o Sintur-JP até consegue justificar 
ao dizer que há um alto percentual de veículos novos 
trafegando. O problema é o tipo de veículo que eles 
compram. Sem conforto nenhum! São ônibus zero 
quilômetro, mas com tecnologia antiga. Pague a pas-
sagem mais cara e tenha o serviço do século passado. 
Em outras cidades, os sistemas de freios e suspensão 
dos veículos oferecem muito mais conforto aos pas-
sageiros. Sem falar no ar-condicionado, assunto pra-
ticamente proibido entre os empresários que vivem 
do negócio na capital paraibana. 

Se formos falar em acessibilidade, a política ado-
tada pelas empresas é de um cinismo sem tamanho. 
Dizem que até o final do ano todos os ônibus se-
rão acessíveis. E por que já não fizeram isso antes? 
Hoje em dia, o cadeirante que precisa de um ônibus 
em João Pessoa pode passar horas esperando. Vale 
lembrar que a passagem não ficou cara só agora. Em 
2012, quando o atual prefeito assumiu, custava R$ 
2,20. Já viram o acumulado da inflação de lá para cá? 
Pois é. É esta a conta que a imprensa se nega a fazer. 
Deixo como provocação. 

Quando se fala em tarifa de transporte público e 
aumento indevido, nem Procon e Ministério Público 
se pronunciam em defesa de quem mais precisa. Mais 
curioso é saber que apesar das planilhas de custos 
apresentadas pelas empresas, os lucros são oculta-
dos. Eles dizem que gastam muito, mas não dizem o 
quanto ganham. E o negócio é uma concessão públi-
ca! Se está tão ruim, deveriam largar de mão. 

O prefeito Luciano Cartaxo espertamente tirou o 
dele da reta e hoje em dia nem mais do jogo de cena 
de rejeitar todo o aumento proposto e ainda assim 
conceder um aumento acima da inflação ele partici-
pa. A maior parte da imprensa assiste a tudo calada. 
Quem pode ser a voz do cidadão e nada faz é coniven-
te? Nos maiores veículos de comunicação, todos de-
vidamente patrocinados pela Associação das Empre-
sas de Transportes Coletivos Urbanos de João Pessoa 
(AETC-JP), as pautas que poderiam questionar o va-
lor do aumento são deixadas de lado. 

Para não dizer que todos estão calados, a União 
da Juventude Socialista da Paraíba convoca para a 
próxima quinta-feira (30) um grande protesto con-
tra o aumento do preço da passagem. As informações 
sobre o evento estão no link: (bit.ly/4e15NAO).



Documentos batizados de “Luanda Leaks” comprometem Isabel dos Santos, filha mais velha de José Eduardo dos Santos

As cenas de filhos de um 
ex-presidente acuados e de ge-
nerais outrora temidos caindo 
em desgraça tornaram-se par-
te da rotina dos angolanos.

Num país governado de 
forma autocrática até recen-
temente, o cenário tem ecos 
do choque causado no Brasil 
pela Lava Jato. O lance mais 
dramático aconteceu no últi-
mo dia 19, com a divulgação 
de documentos batizados de 
“Luanda Leaks”.

Os papéis contêm evi-
dências robustas de desvios 
de dinheiro público por Isabel 
dos Santos, 46, filha mais velha 
do ex-presidente José Eduardo 
dos Santos, 77, que governou o 
país por 38 anos (1979-2017).

Considerada a mulher 
mais rica da África, com fortu-
na de US$ 2 bilhões, ela teria 
se apropriado de recursos do 
Estado em setores como petró-
leo, diamantes e telecomunica-
ções, por meio de uma rede de 
empresas de fachada.

Seu irmão mais novo, José 
Filomeno, 42, está sendo jul-
gado sob acusação de desviar 
US$ 500 milhões (R$ 2 mi-

lhões) do Banco Central ango-
lano. Ele chegou a ficar seis me-
ses preso. Ex-sócio de Isabel, o 
general Leopoldino Fragoso 
Nascimento está colaborando 
com os investigadores e terá de 
entregar parte de seu patrimô-
nio ao Estado. Há dezenas de 
outros casos parecidos.

“É uma situação que há 
três anos ninguém poderia 
imaginar”, diz Rafael Marques, 
principal jornalista investi-
gativo angolano, que se espe-
cializou em revelar casos de 
corrupção e foi preso e proces-
sado pelo regime anterior.

A mudança surpreenden-
te na política angolana come-
çou com o rompimento entre o 
atual presidente, João Louren-
ço, e seu antecessor, de quem 
foi ministro da Defesa.

Eleito em 2017 confor-
tavelmente montado na má-
quina do MPLA (Movimento 
Popular Pela Libertação de An-
gola), partido que se confunde 
com o Estado, Lourenço virou-
se contra o ex-mentor.

Um de seus primeiros atos 
foi afastar Isabel, hoje refugia-
da em Londres, do comando da 
Sonangol, a estatal petrolífera 
que controla um setor respon-
sável por 80% do PIB do país.

O gestou inesperado fun-
cionou como uma espécie de 
salvo conduto para um Poder 
Judiciário que sempre se com-
portara como um braço do 
Executivo. Investigações, indi-
ciamentos e prisões se sucede-
ram em ritmo acelerado.

Os motivos que levaram 
Lourenço ao rompimento com 
o antecessor são motivo de de-
bate entre analistas.

“Há uma percepção em 
Angola de que a ofensiva não é 
uma limpeza total dos corrup-
tos, mas um jogo político mais 
focado na família e alguns pou-
cos aliados do ex-presiden-
te”, diz o português Ricardo 
Soares de Oliveira, professor 
de ciência política na Univer-
sidade de Oxford e autor do 
livro “Magnífica e Miserável: 
Angola desde a Guerra Civil” 
(editora Tinta da China).

O ex-presidente está mo-
rando em Barcelona, de onde 
tenta responder à torrente de 
acusações contra si e sua prole. 
A lei garante a ele imunidade 
penal até 2022. Na avaliação 
de Oliveira, Lourenço mirou os 
interesses de Santos porque o 
ex-presidente é um alvo fácil. “A 
família Dos Santos é impopular 
em Angola. Virando-se contra 

Corrupção: Lava Jato angolana 
mira a família de ex-presidente
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Isabel dos Santos é acusada de 
ter se apropriado de recursos do 
país em setores como petróleo, 
diamantes e telecomunicações

Foto: Follhapress

ela, o presidente não só tomou 
uma decisão bem recebida por 
muitos angolanos, como deu ao 
partido no poder um álibi: ‘Não 
fomos nós, foram eles, essa fa-
mília de corruptos’”, afirma.

Por enquanto, o cálculo 
do presidente tem funcionado. 
Não houve manifestações de 
rua de grande porte no país, 
apenas protestos isolados.

A indignação popular tem 

ficado restrita à antiga elite 
que perdeu o poder junto com 
o ex-presidente, sem se voltar 
contra o MPLA. O partido de 
origem marxista-leninista go-
verna Angola desde a indepen-
dência, em 1975.

Outro fator que pode ter 
motivado Lourenço é a situação 
econômica desastrosa.

Depois de ter tido picos 
de crescimento de até 15% na 

década passada, em razão do 
boom do petróleo, Angola en-
trou em depressão com a que-
da do preço do barril.

O PIB caiu nos últimos 
quatro anos, o que pode se re-
petir em 2020, embora o FMI 
aposte em elevação de 1,2%. 
Mesmo que haja crescimento, 
será insuficiente para baixar 
significativamente a taxa de de-
semprego de mais de 30%.
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Tragédia em Minas
Fortes chuvas durante o final de semana deixaram 45 
mortos em várias cidades de Minas Gerais. Dezoito 
pessoas continuam desaparecidas Página 18
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Programa oferece concessão de crédito para empreendedores que desejam iniciar ou ampliar seu próprio negócio

O Programa Empreen-
der Paraíba abre amanhã, 
a partir das 8h, inscrições 
para concessões de crédito 
para empreendedores de 
29 municípios que desejam 
iniciar o seu próprio negó-
cio ou a ampliação de um já 
existente. 

Serão disponibilizadas 
30 vagas por município, tota-
lizando a previsão de 870 ca-
dastros a serem realizados. 
O programa está dando prio-
ridade às cidades onde não 
foram abertas inscrições em 
2019 ou que tiveram poucos 
atendimentos. 

As inscrições podem 
ser realizadas por pessoas 
físicas maiores de 18 anos e 
legalmente emancipadas que 
residam na Paraíba há mais 
de seis meses. Os interes-
sados devem acessar o en-
dereço eletrônico www.em-

preender.pb.gov.br e realizar 
o cadastramento a partir da 
data e horário de abertura de 
inscrições no seu município.

Os empreendedores que 
forem realizar o cadastro 
devem estar atentos à docu-
mentação exigida pelo Em-
preender no ato da inscrição. 
Essas informações podem 
ser encontradas no edital do 
programa disponível no site 
www.empreender.pb.gov.br .

Empreender Paraíba abre 
inscrições em 29 municípios

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Nara Valusca

Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com

As cidades que abrirão os cadastros fazem parte das 
6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a e 13a Regiões do Estado. São:

n Água Branca

n Bernardino Batista

n Brejo do Cruz

n Cacimba de Areia

n Cajazeiras

n Catolé do Rocha

n Carrapateira

n Condado

n Coremas

n Ibiara

n Itaporanga

n Jurú,

n Marizópolis

n Mato Grosso

n Passagem

n Patos

n Paulista

n Piancó

n Pombal

n Quixabá

n Santa Luzia

 n Santa Helena

 n São Domingos

 n São Francisco

 n São José da Lagoa Tapada

 n São José de Princesa

 n São José do Brejo do Cruz

 n Sousa

n Tavares

Sistema penitenciário

Governo amplia ações e parcerias 
para projetos de ressocialização 

O Governo do Esta-
do está ampliando ações 
e parcerias para reduzir 
o retorno de pessoas aos 
presídios, combater o dé-
ficit de vagas no sistema 
penitenciário e, sobretudo, 
reintegrar os egressos ao 
convívio social. Para tanto, 
vem investindo em proje-
tos de ressocialização nas 
unidades prisionais. São 
ações nas áreas de saúde, 
educação, trabalho, cultura 
e família, os cinco eixos da 
política estabelecida pelo 
governo em benefício das 
pessoas privadas de liber-
dade e dos egressos.

Norteados pelas dire-
trizes do Governo do Esta-
do, por meio da Gerência 
Executiva de Ressocialiação 
da Seap, sob a supervisão 
do secretário Sérgio Fonse-
ca de Sousa, os gestores de 
penitenciárias e cadeias pú-
blicas estão empenhados e 

conduzem com entusiasmo 
as inúmeras experiências 
que resultam em mudança 
de vida de mulheres e ho-
mens que acreditam e que-
rem recomeçar no mercado 
de trabalho. 

Entre as ações, está 
prevista a instalação de 
três novas oficinas em pe-
nitenciárias localizadas 
em João Pessoa, Campina 
Grande e Guarabira. Serão 
implantadas uma marcena-
ria, uma serralheria e uma 
fábrica de colchões, com 
investimentos superiores 
a R$ 900 mil. Inicialmente 
serão capacitados 60 ree-
ducandos que se tornarão 
agentes multiplicadores 
ensinando as profissões a 
outros apenados. 

 Entre os projetos de 
ressocialização nas unida-
des penais, destacam-se os 
que são executados na Co-
lônia Penal de Sousa, Ser-

tão paraibano, onde 62% 
dos reeducandos (132 dos 
210 apenados) têm ocu-
pação em projetos que 
apontam o caminho da re-
integração social. “Temos 
um projeto em parceria 
com a Carreiro Sports para 
a fabricação de bolas que 
atende 34 presos. Cons-
truímos e inauguramos, 
com o apoio da Vara das 
Execuções Penais (VEP) de 
Sousa, uma biblioteca e im-
plantamos a remissão por 
leitura que hoje atende a 
23 presos. Temos uma hor-
ta para o cultivo de horta-
liças e também plantações 
de feijão e abóbora”, pon-
tua o diretor da unidade, 
Charles Martins de Souza, 
que divide com o vice-di-
retor Messias Silva a coor-
denação dos trabalhos de 
ressocialização, além das 
atividades operacionais da 
Colônia Penal.

Nos últimos tempos a 
unidade ganhou duas novas 
salas de aula e o número de 
reeducandos que estudam 
passou de 25 para 54 nos En-
sinos Fundamental e Médio. 

Parceiros e apoiadores
Diversos projetos não 

se tornariam realidade sem 
os parceiros e apoiadores 
da Secretaria de Estado da 
Administração Penitenciá-
ria. “Um deles é a Justiça, 
através da Vara das Execu-
ções Penais  de Sousa, com 
a juíza titular Caroline Sil-
vestrini, que comunga do 
pensamento com seu espí-
rito humano aliado ao pro-
fissionalismo e tem sido o 
nosso diferencial tornando 
viável não só essa filosofia 
de ressocializar, como tam-
bém nos ajuda no tocante 
a melhorias estruturais”, 
afirmou o diretor da Colô-
nia Penal.

O trabalho, através da implantação de fábricas e oficinas em presídios, é um dos eixos da política do governo para ressocialização de apenados 

Foto: Secom/PB

Serão disponibilizadas 
30 vagas por município, 

totalizando 870 
cadastros a serem 
realizados nesta 

etapa do programa 

m romance do paranaense Miguel 
Sanches Neto, “A máquina de ma-
deira”, conta a história verídica do 
padre paraibano Francisco João 
de Azevedo (1814-1880), que 

criou a máquina de escrever alguns anos 
antes da americana Remington, fabrican-
te de armas, lançar o mesmo equipamento 
em 1874. 
       Sanches Neto, um escritor sério, dis-
ciplinado, reconhecido em todo o Brasil, fez 
pesquisas durante anos para o livro “A má-
quina de madeira”, chegando a viajar para 
o Rio de Janeiro, Recife e João Pessoa, em 
busca de dados sobre o padre Azevedo e sua 
invenção. 
       Em seu livro, fez entrar em cena um 
país que não consegue ser contemporâneo 
de suas melhores mentes e que, com isso, 
acaba ultrapassado.
       A invenção do padre Azevedo foi leva-
da clandestinamente aos Estados Unidos por 
um comerciante americano, em visita ao Bra-
sil. A Remington terminou industrializando a 
máquina de escrever como invenção sua, en-
quanto o nome do padre era apagado.
       Entre a fé, a ciência, o amor e o de-
ver, o padre paraibano foi a vanguarda 
de uma nova mentalidade, no século 19. 
Entretanto, o Brasil tinha - e continua a ter 

No mundo há muitas cabeças pensantes

em pleno século 21 - a vocação, o prazer 
de ser colônia (pois, ainda ela somos). O 
Brasil do livro de Sanches Neto já era o 
mesmo de hoje, no horrível descompasso 
que, por exemplo, uma Coreia do Sul ou 
uma Finlândia jamais teriam: as velhas 
tradições nacionais e nunca nacionalistas 
barrando as ideias progressistas.
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       Ao saber do livro de Sanches Neto, que 
ele assume também como um réquiem à 
máquina de escrever, fiquei emocionado 
porque foi com uma Remington herdada 
de meu pai, que datilografei meus primei-
ros trabalhos. A, s, d, f, g... Quanta riqueza 
trazida para o teclado do computador.

U        Imediatamente, lembrei também 
de meu amigo inventor paraibano, 
Reginaldo Marinho (atualmente mo-
rando em Lençóis, na Bahia), que luta 
contra as velhas tradições para levar 
à frente seu Construcel, método de 
construção com módulos fabricados 
de resina. 
         Que os poderes de hoje não repi-
tam o feito com o padre Azevedo em 
1861: o invento de Reginaldo Marinho 
não foi levado a uma exposição em 
Londres por “falta de espaço”.

       Em tempo: a rede de educação na Pa-
raíba mostra aos alunos quem foi o padre 
Azevedo?

nnnnnnnnnn

       Não existe nenhum programa que 
apoie de fato o inventor independente, 
pessoa física, com recursos para que ele 
possa realizar um estudo de viabilidade 
técnica e econômica de seu projeto e 
desenvolvimento de um protótipo físico. 
Na maioria das vezes, os programas de 
apoio são voltados apenas para empre-
sas, pessoas jurídicas com CNPJ, como 
se o foco devesse estar em empresas, e 
não na inovação e qualidade do projeto 

de que se está falando, que pode movimentar 
muito dinheiro.
       Mais de 60% de tudo o que foi inventado ou 
aperfeiçoado no mundo até hoje foi a partir de 
inventores autônomos. No Brasil, não há a preo-
cupação com uma boa ideia vinda de anônimos, 
pessoas físicas. Se a pessoa não estiver conve-
niada a um centro de pesquisa, universidade 
ou pessoa jurídica, não receberá um centavo e 
terá de trilhar um caminho solitário, pedregoso 
e normalmente demorado até encontrar um 
parceiro para seu projeto.
       O empresário brasileiro tem perfil mais 
conservador, gosta de retorno a curto e médio 
prazo, e está com pouco capital de risco para 
investir. Uma nova ideia requer investimento em 
maquinário, desenvolvimento de modelos do 
produto, planejamento de marketing, etc. Isso 
faz a empresa sair do roteiro que estava plane-
jado, podendo levar alguns anos até que, de fato, 
o produto seja lançado no mercado e traga o 
retorno desejado.
       Há empresas cuja política não admite a en-
trada de ideias vindas de fora, por já possuí-
rem departamentos de pesquisa e desenvol-
vimento de novos produtos em sua estrutura. 
Outras, porém, estão começando a se adaptar 
ao que vem sendo chamado de “open innova-
tion”, que é a possibilidade de a empresa tra-
zer inovação e aumentar seus lucros com base 
em ideias oriundas de fora, aceitando que no 
mundo tem muitas cabeças pensantes e que 
ideias surgem a todo momento dentro ou fora 
dessas organizações.
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Casos são registrados desde sexta-feira passada. Cerca de 15 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas

O número de mortes 
em decorrência das chu-
vas em Minas Gerais subiu 
para 45, segundo o boletim 
divulgado pela Defesa Civil 
estadual na manhã de on-
tem. Dezoito pessoas conti-
nuam desaparecidas.

A contagem leva em con-
ta casos registrados desde a 
última sexta-feira. Belo Ho-
rizonte contabilizou 13 mor-
tes até o momento, seguido 
por 6 casos em Betim, 5 em 
Ibirité e 4 em Alto Caparaó. 
Outros municípios registra-
ram entre três e uma morte.

O decreto estadual de 
situação de emergência foi 
expandido para 101 municí-
pios, incluindo Diamantina, 
no Vale do Jequitinhonha, 
que tem seu centro histórico 
tombado pela Unesco.

O número de desaloja-
dos e desabrigados diminuiu: 
passou de mais de 17.000 
durante o fim de semana 
para pouco mais de 15.000. A 
maior parte dos desalojados 
está na Região Metropolita-
na de Belo Horizonte -6.767 
pessoas - enquanto o interior 
concentra a maioria de desa-
brigados - 1.585.

Segundo o glossário da 
Defesa Civil de MG, desalo-
jados são pessoas obrigadas 
a abandonar temporária ou 
definitivamente suas casas, 
em função de evacuações 
preventivas, destruição ou 
avaria grave, decorrentes de 
desastre, mas que não ne-
cessariamente precisam de 
abrigo providenciado pelo 
sistema. Já desabrigados de-
pendem desse abrigo.

Entre as 19h de domin-
go e as 7h dessa segunda, o 
Corpo de Bombeiros de MG 
tinha entre os casos encer-
rados, dois casos de desaba-
mento, desmoronamento e 
colapso de estruturas e vis-
toriou outros 11 locais com 

Fernanda Canofre 
Folhapress

Chuvas em MG: 45 morrem e 
18 continuam desaparecidos

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Nara Valusca

riscos. Cinco casos de salva-
mento de pessoas ilhadas fo-
ram registrados.

Até a manhã de segunda, 
18 casos de desabamento, 
desmoronamento e colapso 
de estruturas ainda ativos, 
assim como nove casos de 
enchente, inundação, alaga-
mento e enxurrada e salva-
mento de 10 pessoas ilhadas.

Tempo instável
A previsão para ontem, 

de acordo com o Instituto Mi-
neiro de Gestão de Águas, era 
de tempo instável em todo o 

centro-norte do Estado, com 
probabilidade de chuva acu-
mulada em cidades como Go-
vernador Valadares, Aimorés, 
Ipatinga e Teófilo Otoni.

À noite, a zona de con-
vergência do Atlântico Sul os-
cila em posição mais ao norte 
e ao sul.

Entre o fim da tarde de 
hoje e amanhã, a previsão 
é de acumulados expressi-
vos de chuva, acima de 100 
mm em 24 horas, em regiões 
como Ouro Preto, Barbace-
na, Juiz de Fora, Viçosa, Ita-
bira, porção sudeste de BH e 

Região Metropolitana.
A Agência Nacional de 

Mineração emitiu nota pe-
dindo que a atenção às barra-
gens seja estendida até sex-
ta-feira (31), devido às fortes 
chuvas previstas para os pró-
ximos dias. Além de Minas, o 
alerta abrange Rio de Janeiro, 
Espírito Santo e Goiás.

A ANM pede monitora-
mento diário de estruturas 
e que, em caso de anormali-
dade, seja acionado o PAEBM 
(Plano de Ação de Emergên-
cia para Barragens de Mi-
neração), com notificação 

imediata do SIGBM (Sistema 
Integrado de Gestão de Segu-
rança de Barragens).

ES tem barragem em risco e registra oito mil desalojados
 

Os estragos causados pelas 
fortes chuvas que atingem par-
te do Espírito Santo já forçaram 
10.089 pessoas a deixarem 
suas casas, mesmo que tem-
porariamente. Nove pessoas 
já perderam a vida no Estado 
desde que as chuvas se intensi-
ficaram, no último dia 17.

Segundo a Sesp (Secretaria 
Estadual da Segurança Pública 
e Defesa Social), até as 11h de 
ontem, havia 8.777 pessoas 
desalojadas, que tiveram que 
deixar suas casas e se abrigar 
na casa de parentes, amigos 
ou buscar outras opções tem-
porárias.

Já os desabrigados, que 
precisam de auxílio do governo, 
eram, até aquele momento, 
1.312, e estão acomodados 
provisoriamente em abrigos 
públicos improvisados, na 
maioria dos casos, em escolas 
ou igrejas. As informações são 

da Agência Brasil. Nem todos 
os novos casos registrados 
são de pessoas afetadas nas 
últimas horas. Como a relação 
é feita pela Sesp, e as prefei-
turas demoram algum tempo 
a comunicar as ocorrências re-
gistradas, algumas destas pes-
soas podem ter sido obrigadas 
a deixar suas casas logo nos 
primeiros dias de chuva forte

De acordo com a Defesa 
Civil, o tempo continua instável 
nesta segunda, com previsão 
de pancadas de chuva em todas 
as regiões, embora menos fre-
quentemente no Litoral Norte 
do Estado.

Com base em dados do 
Cemaden (Centro Nacional de 
Monitoramento e Alertas de 
Desastres Naturais), a Defesa 
Civil estadual também aler-
ta para o alto risco de novos 
deslizamentos de terra entre 
hoje, devido à continuidade das 
chuvas e ao fato de o solo estar 
muito encharcado.

A Região sul do Estado 
continua sendo a mais afetada. 
Em Alegre, a cerca de 200km 
de Vitória, já foram registrados 
2.300 desalojados e 250 desa-
brigados.

Além disso, as autoridades 
monitoram ininterruptamente a 
situação da barragem Francisco 
Gros, também conhecida como 
São João. A empresa responsá-
vel, a Statkraft, reconheceu o 
risco de rompimento e decre-
tou situação de emergência, 
segundo a prefeitura local.

Em Alfredo Chaves, há 
1.984 pessoas desalojadas. 
Em Iconha, 1.919 pessoas 
estão na mesma situação e 
outros 58 moradores da ci-
dade tiveram que ser levados 
para abrigos improvisados em 
igrejas. Em Vargem Alta, há 
1.051 pessoas desalojadas 
e 58 desabrigadas. As três 
cidades, além de Rio Novo 
do Sul, decretaram estado de 
calamidade pública -situação 

já reconhecida pelos governos 
estaduais e federal.

Uma vez reconhecida a 
situação de emergência ou 
o estado de calamidade pú-
blica, os gestores municipais 
e estaduais podem contratar 
serviços temporários e efetuar 
compras consideradas essen-
ciais para o enfrentamento 
da situação sem a obrigato-
riedade de realizar processo 
licitatório.

O reconhecimento federal 
da situação de emergência 
também permite às prefeitu-
ras pedir recursos da União 
para ações de socorro, assis-
tência às vítimas, restabeleci-
mento de serviços essenciais 
e reconstrução.

Além disso, os moradores 
de áreas afetadas diretamente 
prejudicados podem acessar mais 
facilmente a alguns benefícios 
sociais e auxílios, inclusive finan-
ceiros, oferecidos pelos governos 
municipais, estaduais e federal.

Folhapress

Desabamentos, desmoronamentos e colapsos de estruturas, além de enchentes, inundações, alagamentos e enxurradas são registrados no Estado desde sexta-feira 

Previsão é de 
mais chuvas para 
hoje e amanhã, 
com acumulados 

expressivos acima 
de 100 milímetros 

em 24 horas

Cicatrizes são marcas 
que, geralmente, as pes-
soas procuram esconder. 
Mas, prestes a completar-
se sete anos da segunda 
maior tragédia no Brasil 
em número de vítimas em 
um incêndio, sobreviventes 
da boate Kiss decidiram 
usar as marcas, não apenas 
aquelas na pele, mas tam-
bém as de traumas, para 
ajudar outras pessoas.

A campanha “janeiro 
branco” reuniu seis jovens 
que conseguiram sobrevi-
ver ao incêndio em 27 de 
janeiro de 2013 para de-
poimentos em vídeo e uma 
exposição fotográfica que 
ressaltam a importância da 
saúde mental. Todos esta-
vam na boate onde ocorria 
uma festa universitária em 
Santa Maria (a 300km de 
Porto Alegre).

A alegria tomou ares 
de tragédia depois que um 
artefato pirotécnico usado 
pela banda atingiu a es-
puma improvisada que foi 
utilizada no revestimento 
acústico da boate. Ao quei-
mar, ela liberou cianeto, 
matando envenenadas 242 
pessoas e deixando mais de 
600 feridas.

Uma das protagonis-
tas da campanha é Juciane 
Bonella, 28. Ela conta que 
o tratamento psicológico e 
psiquiátrico há sete anos 
a ajuda. Primeiro, auxiliou 
a jovem a passar pela fase 
de luto pelas quatro amigas 
que morreram no incêndio.

“Num segundo mo-
mento, ajudou a me aceitar 
com tantas cicatrizes pelo 
corpo. E, agora, a voltar a 
ser a Juciane que havia se 
transformado na ‘menina 
da Kiss’, como passaram a 
me chamar nos lugares que 
frequento” diz a veteriná-
ria, que já sofreu mais de 
vinte intervenções cirúrgi-
cas, pois teve 25% do seu 
corpo queimado.

A ideia de organizar a 
campanha partiu da tera-
peuta ocupacional Kelen 
Leite Ferreira, 26, que tra-
balha em um hospital da 
cidade gaúcha de Pelotas.

Kelen teve a perna 
amputada e parte do cor-
po queimado no incêndio. 
“Acho que a campanha tem 
tocado as pessoas. As fotos 
chamaram a atenção por-
que as pessoas não sabem 
como os sobreviventes es-
tão, que ainda temos mar-
cas tão visíveis. Isso sem 
contar as marcas emocio-
nais, que não são visíveis”.

Apesar de ser projeta-
da para todos que buscam 
a saúde mental, a campa-
nha também vai ao centro 
da situação vivida pelas 
famílias dos mortos após a 
tragédia.

Muitas passaram a 
conviver com uma rotina 
que envolve tratamento de 
doenças, depressão e sui-
cídio. Ao menos seis pais 
morreram de síndromes 
que podem ser relaciona-
das à perda de seus filhos.

Campanha 
discute a 
tragédia da 
boate Kiss
Marilice Daronco 
Folhapress

Foto: Fotoarena/Folhapress
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Na quinta-feira, recebem os aposentados e pensionistas e, na sexta-feira, é a vez dos servidores da ativa

Estado paga salários com 
reajustes nos dias 30 e 31

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Nara Valusca

O pagamento do funcio-
nalismo público estadual, 
referente ao mês de janeiro, 
será efetuado nos próximos 
dias 30 e 31, já com o reajuste 
anunciado pelo governador 
João Azevêdo. Na quinta-fei-
ra (30), recebem os aposen-
tados e pensionistas. Já na 
sexta-feira (31) será feito o 
pagamento dos servidores 
da ativa. O anúncio foi feito 
durante o programa Fala Go-
vernador, ontem, transmiti-
do em cadeia estadual pela 
Rádio Tabajara e pelas redes 
sociais do Governo.

Na oportunidade, o gover-
nador João Azevêdo enfatizou 
que o pagamento de janeiro já 
virá com o reajuste linear de 
5% para todas as categorias, 
inclusive aposentados e pen-
sionistas e também com o au-
mento de 12,84% para o ma-
gistério. “É importante dizer 
que isso é fruto de um esforço 
muito grande do Governo. Al-

guns estados vão judicializar 
os aumentos em função da 
incapacidade de pagamento 
dos 12,84% para o magistério 
e não estão dando aumento 
geral nenhum”, frisou.

Vale lembrar que a Pa-
raíba é o estado do país que 
concedeu o maior reajuste 
salarial aos servidores públi-
cos em comparação com os 
demais estados do país, de 
acordo com dados do Conse-
lho dos Secretários de Plane-
jamento e da Gestão estraté-
gica das Finanças (Gefin).

Durante o Fala Gover-
nador, João Azevêdo ainda 
acrescentou: “Mais uma vez, 
vamos fazer o pagamento dos 
servidores estaduais dentro 
do mês trabalhado, na quinta 
e na sexta-feira. A Paraíba fez 
o dever de casa, se preparou, 
fez ajustes no ano passado 
para que a gente continue no 
mesmo ritmo de crescimento 
em 2020”, ressaltou.

Bolsas de Valores de todo o mundo operaram em forte queda. Analistas avaliam que dano econômico pode ser maior do que a epidemia do Sars, em 2003

Foto:  Diego Padgurschi/Folhapress

O déficit nas contas 
externas do país atingiu 
US$ 50,762 bilhões con-
tra US$ 41,540 bilhões em 
2018. É o pior resultado 
em quatro anos, de acordo 
com dados divulgados on-
tem pelo Banco Central. As 
informações são da Agên-
cia Brasil.

No mês de dezembro 
do ano passado, o déficit 
em transações correntes, 
que são compras e vendas 
de mercadorias e serviços 
e transferências de renda 
do Brasil com outros paí-
ses, chegou a US$ 5,691 
bilhões. O resultado ficou 
abaixo do registrado em 
igual mês de 2018: déficit 
de US$ 6,116 milhões.

As transações corren-
tes, principal indicador so-
bre o setor externo do país, 
são formadas pela balança 
comercial (exportações e 
importações de bens e ser-
viços), pelos serviços ad-
quiridos por brasileiros no 
exterior e pelas rendas pri-
mária (lucros e dividendos 
do Brasil para o exterior, 
pagamentos de juros e sa-
lários) e secundária (renda 
gerada em uma economia 
e distribuída para outra, 
como doações e remessas 
de dólares, sem contrapar-
tida de serviços ou bens).

De acordo com o BC, 
a variação no déficit para 
o mês decorreu de redu-
ção de US$ 2 bilhões em 
despesas líquidas de renda 
primária, parcialmente 
compensadas pela retra-
ção de US$ 1,2 bilhão no 

saldo da balança comercial.
O superávit comercial 

chegou a US$ 4,764 bilhões 
em dezembro contra US$ 
5,977 bilhões no mesmo 
mês de 2018. “As exporta-
ções de bens totalizaram 
US$ 18,2 bilhões em de-
zembro de 2019, recuo de 
6% em relação ao mesmo 
período de 2018. Na mesma 
base de comparação, as im-
portações de bens aumenta-
ram 0,3%, para US$ 13,4 bi-
lhões”, diz o BC no relatório 
sobre o setor externo.

Na comparação com 
o ano anterior, o superávit 
comercial reduziu de US$ 
53,047 bilhões para US$ 
39,404 bilhões em 2019, 
repercutindo retrações de 
6,3% nas exportações e de 
0,8% nas importações.

Repetro
De acordo com o BC, 

no mês, não houve opera-
ções relativas ao Repetro, 
que é um regime fiscal 
aduaneiro que suspende 
a cobrança de tributos 
federais na importação 
de equipamentos para o 
setor de petróleo e gás, 
principalmente as plata-
formas de exploração. No 
ano, as importações líqui-
das no âmbito do Repetro 
foram estimadas em US$ 
1,6 bilhão.

A conta de serviços 
(viagens internacionais, 
transporte, aluguel de in-
vestimentos, entre outros) 
registrou saldo negativo 
de US$ 3,541 bilhões em 
dezembro, e de US$ 35,141 
bilhões de janeiro até de-
zembro do ano passado.

Contas externas têm 
rombo de US$ 50 bi
Da Folhapress

Superávit 
comercial 
reduziu de 
US$ 53 bilhões 
para US$ 39 
bilhões, diante 
da retração das 
exportações
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Efeito negativo

Com temor ao coronavírus, Bolsas 
despencam e dólar vai a R$ 4,23

Com um salto de 40% 
no número de mortos e in-
fectados pelo coronavírus 
chinês de domingo (26) 
para ontem, o mercado fi-
nanceiro opera em aversão 
a risco. Para investidores, 
o caso fugiu do controle 
chinês e pode ter grandes 
impactos na economia. Até 
o momento, 81 pessoas 
morreram e 2.744 foram 
infectadas.

Analistas avaliam que 
o dano econômico pode ser 
maior do que a epidemia 
do Sars (síndrome respi-
ratória aguda grave) que 

deixou centenas de mortos 
em 2003.

“Naquela época, as 
economias estavam ini-
ciando um movimento de 
expansão após uma grave 
crise; hoje, o mundo está 
exatamente na direção 
oposta, com as grandes 
economias lutando para 
impedir que uma desace-
leração mais forte na ativi-
dade possa se tornar uma 
recessão. Caso o corona-
vírus estenda seus efeitos, 
os indicadores econômicos 
do 1º trimestre podem ser 
duramente impactados. 
e com os juros tão baixos 
mundo afora, os Bancos 
Centrais podem ter menos 

ferramentas para estimu-
lar as economias”, diz rela-
tório da Rico.

Nessa segunda, Bolsas 
de Valores de todo o mundo 
operam em forte queda. eu-
ropa e estados Unidos têm 
os maiores recuos percen-
tuais em mais de três meses: 
Londres, Paris e Frankfurt 
recuam 2,5% e Dow Jones 
e S&P 500, 1,5%. A Nasdaq 
cai 1,7% e a Bolsa de Tóquio 
teve queda de 2%.

O mercado acionário 
chinês permanece fecha-
do pelas comemorações 
do Ano Novo Lunar até 3 
de fevereiro. A princípio, 
as atividades retornariam 
nesta quinta (30), mas o 

governo estendeu o feriado 
de modo a conter o vírus.

No Brasil, o Ibovespa 
recua 2,5%, a 15.345 pon-
tos, menor patamar desde 
20 de dezembro. Com a 
queda de 2% do barril de 
petróleo, as ações da Petro-
bras caem 3,6%.

A cotação do dólar co-
mercial sobe 0,9%, a R$ 
4,225, maior valor desde 
29 de novembro. O turis-
mo está a R$ 4,39. A grama 
do ouro sobe 0,94%, a R$ 
214,00.

em momentos de 
aversão a risco, investido-
res tendem a vender ações 
e comprar ativos mais se-
guros, como ouro e dólar.

Júlia Moura
Da Folhapress

Gastos de brasileiros em viagens ao 
exterior caem 5,4% em 2019, diz BC

Os gastos de brasilei-
ros em viagem ao exterior 
chegaram a US$ 17,593 bi-
lhões no ano passado, 5,4% 
menos que o registrado em 
2018, que foram de US$ 
18,266 bilhões. Os dados fo-
ram divulgados pelo Banco 
Central (BC).

entre outros fatores, a 
cotação do dólar influencia 

as despesas de brasileiros no 
exterior. em 2019, a moeda 
norte-americana terminou 
com alta de 3,5%  em um ano 
de fortes turbulências no mer-
cado de câmbio, que chegou a 
registrar uma desvalorização 
do real de quase 10%. No fim 
de novembro, a cotação do 
dólar atingiu recorde históri-
co, fechando a R$ 4,24.

No último mês do ano 
passado, os gastos chegaram 
a US$ 1,497 bilhão, contra 
US$ 1,403 bilhão em dezem-
bro de 2018.

Já as receitas de estran-
geiros em viagem ao Brasil 
totalizaram US$ 509 milhões 
no mês passado e US$ 5,913 
bilhões no acumulado de 
2019, contra US$ 488 mi-

lhões e US$ 5,921 bilhões, 
respectivamente, nos mes-
mos períodos de 2018.

Com isso, a conta de 
viagens no país, formada 
pelas despesas e as recei-
tas, fechou dezembro nega-
tiva em US$ 987 milhões e 
com déficit de US$ 11,681 
bilhões nos 12 meses do 
ano passado.
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Alessandra Moura Melo Cunha, 
Ana Rita Pessoa Henriques, 
Antônio de Aracoeli Ramalho, 
Betânia Tejo Pereira, Diego 
Leandro, Elen Karine Santana, 
Eulina Maia, Fernando Soares  
dos Santos, Giordano Mouzalas 
de Souza e Silva, Maria Margarida 
de Alacoque Lima, Niedja Palitot 
Sousa, Rinaldo Mouzalas Souza e 
Silva, Silvio Dias e Walter Pacheco 
de Oliveira.

. Esta é a última semana do Salão do 
Artesanato, expondo peças incríveis 
de mais de 300 artesãos, na Avenida 
Cabo Branco. Próximo final de 
semana deve bombar. A dica é ir até 
sexta-feira.
.  O brechó Metamorfose, na Avenida 
Nossa Sra dos Navegantes, no Cabo 
Branco, está fazendo costumização de 
abadás. Instagram @Metamorfose_
premium.
. “Desperte o poder da positividade” é 
o título da palestra dia 2 de fevereiro, 
com a professora Celina Bennett, 
no Espaço Cultural. Inscrições pelo 
telefone  9 8761 5192.
. nesta terça-feira, 28, tem jazz no 
restaurante Adega do Alfredo, no 
Hotel LS, em Manaíra.

Parabéns

Perda 

Privada de ouro

Eatgreen Saladeria

Kombucha

A sociedade paraibana consternada com 
o falecimento, último domingo, do desembar-
gador Júlio Paulo Neto, aos 80 anos, vítima de 
insuficiência renal. O presidente do TJPB, de-
sembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, 
disse que a magistratura paraibana perde um 
grande homem. “Julinho sempre foi uma refe-
rência de amizade, de compreensão. Uma pes-
soa que sempre pregava a harmonia no nosso 
Tribunal e um ser humano espetacular. Por isso, 
estamos todos de luto. Oremos por ele, ore-
mos pela sua nova estada e que a sua memó-
ria sirva de exemplo aos paraibanos”, afirmou. 
Júlio Paulo Neto era casado com a defensora 
pública e poetisa Berenice Ribeiro Coutinho. 

Uma privada esculpida em mármore ita-
liano com uma tampa de ouro puro e que foi 
usada por Frank Sinatra foi leiloada pela em-
presa americana SS Auction Inc., e arrema-
tada por US$ 4,25 mil (R$ 17,9 mil). A obra, 
assinada pelo artista especializado em louças 
para banheiros,  Sherle Wagner, fazia parte 
da decoração da suíte que o cantor usava 
quando estava no Hotel Golden Nugget de 
Atlantic City, nos Estados Unidos. A suíte não 
era disponibilizada para mais ninguém en-
quanto Sinatra estava vivo. Estimativas apon-
tam que o custo de produção da peça rara foi 
de no mínimo US$ 30 mil (R$ 126,4 mil) em 
valores atualizados, portanto, quem a com-
prou no martelo fez um bom negócio. 

Já está funcionando o novo restauran-
te de João Pessoa exclusivo de saladas,  na 
Avenida João Maurício, Praia de Manaíra. 
É o Eatgreen Saladeria, que oferece uma 
enorme diversidade de saladas e proteínas. 
O novo empreendimento é dos irmãos  Va-
nessa e Bruno Ielpo, que recepcionaram os 
convidados e apresentaram a novidade da 
cidade. O evento contou também com a 
presença da Youtuber e dançarina, adepta 
da vida saudável, Lore Improta. A Eatgreen 
Saladeria, na noite de inauguração, já es-
tava funcionando a todo vapor. O público 
já estava provando as delícias da casa, que 
chegou pra fazer a diferença no mercado 
com seu conceito naturalista. Lá, você é o 
seu próprio chef, em qualquer refeição. 

A nova onda entre os que querem 
mudar de hábito e consumir produtos 
saudáveis é substituir o refrigerante pela 
kombucha, uma bebida fermentada de 
origem milenar, fonte de probióticos, 
que se obtém do chá da carmelia si-
nensis. A kombucha possui ainda várias 
vitaminas e sais minerais, ajuda a regu-

lar o instestino, aumenta a imunidade, 
controla o colesterol, combate bactérias 
patogênicas e ajudam a eliminar toxi-
nas no corpo. É um dos chamados ali-
mentos inteligentes. Em João Pessoa a 
empresa natural Tierra Morena produz 
a kombucha de vários sabores. Informa-
ções no Instagram @sigatierramorena.

A Paraíba foi incluída no circui-
to mundial de festivais de Forró. A 
informação está contida no site ale-
mão https://forrozinfreiburg.de/ que 
exibe agora no calendário de janeiro 
o Festival Forró Daqui, realizado neste 
final de semana na capital João Pes-
soa com a presença de alunos de vá-
rios estados brasileiros além de quatro 
países. Os idealizados do Forró Daqui, 
professores de dança Cleweson Sone-
ca e Maria Hercília, não escondem o 
orgulho por terem atingido esse feito 
apenas no segundo ano de realização 
do festival, que dobrou o número de 
inscritos e contou coma participação 
de muitos alunos estrangeiros, inte-
ressados em aprender forró.

Toda a equipe organizadora da Festa do Bode Rei

Micaelli Albuquerque, garota Bode Rei 2019

Jornalistas Ana Lustosa, Rogério Almeida, prefeito Tiago Castro, Mércia 
Farias, José Carlos dos Anjos e Cira Lira

Foto: Rogério Almeida

Foto: Divulgação

Foto: Rogério Almeida

Foto: Rogério Almeida

Muriçocas

Lançado

cLub do GourMet Forró daqui

Curtas
O Bloco Muriçocas do Miramar, que este 

ano volta a descer a Avenida Epitácio Pessoa, 
na quarta-feira de fogo, dia 19 de fevereiro, 
com vários trios elétricos e um deles coman-
dado por Alceu Valença, faz nesta prévia de 
2020 uma homenagem ao cenógrafo Bre-
no Matos. O estandarte das Muriçocas, que 
todo ano é uma surpresa, vai ser confeccio-
nado pelo artista plástico Babá Santana, e 
só será mostrado no dia do desfile, saindo 
tradicionalmente da casa de Vitória Lima, 
fundadora do bloco, no Miramar.

Lançado sábado, 25, no Salão do Ar-
tesanato, a 22a edição da Festa do Bode de 
Rei de Cabaceiras, o maior festival de capri-
novinocultura do país, que vai acontecer de 4 
a 7 de junho, em Cabaceiras. A cada ano a 
festa cresce mais com exposição de animais, 
mostra de artesanato, gastronomia bodística, 
palestras, competições e shows. O prefeito de 
Cabaceiras, Tiago Castro, (foto) esteve acom-
panhado de Wills Leal, idealizador da Festa do 
Bode Rei e diretora de turismo Mércia Farias e 
equipe do evento. Na ocasião, houve a apre-
sentação do grupo de teatro Filhos de Roliú-
de e servida a bodioca, tapioca com carne de 
bode e o tradicional Xixi de Cabrita, feito com 
leite de cabra e cachaça local. Toda a progra-
mação e maiores informações sobre a Festa do 
Bode Rei,  pelo fone (83) 3356-1117 ou  pelo 
e-mail: depturcabaceiras@gmail.com

A Cozinha de Novaior-
quina será o tema do jan-
tar do Club do Gourmet 
da Paraíba, no próximo 
dia 5 de fevereiro, no Res-
taurante  Palace Grill, com 
execução técnica do chefe 
de cozinha Wellington de 
Jesus. Durante o jantar 
irá receber a “Casserole 
D’Or”,   a  Cassarola de 
Ouro,  o casal  Amau-
ry  Dantas, bacharel em 
Ciências Gastronômicas 
e  Áurea Dantas. A sauda-
ção ao casal será feita por 
Lourdinha Von Sohsten. 
No cardápio da noite pei-
xe grelhado ao molho de 
azeitonas verdes e limão 
com batatas gratinadas, 
galo ao molho de mara-
cujá e arroz do califado, 
o pudim de Teresinha, em 
homenagem à esposa do 
Maitre Heleno Araújo. E o 
vinho será um tinto portu-
guês da região do Alente-
jo, da uva tempranillo.

rosacdaguiar@gmail.com
Por Rosa Aguiar

editoração: Lênin Brazedição: Rosa Aguiar

Vereador Francisco Martins, garota Bode Rei, Micaelli Albuquerque, Wills Leal e 

prefeito de Cabaceiras, Tiago Castro, no lançamento da festa
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Esportes
Léo Moura
Botafogo confirmou, ontem pela manhã, a contra-
tação do lateral, ex-Grêmio e ex-Flamengo, Léo 
Moura, para toda a temporada. Página 24

Fo
to

: L
uc

as
 U

eb
el

/G
rê

m
io

Técnico estará presente na decisão da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Athletico que acontecerá em Brasília

Tite observa os clássicos para
definir lista das Eliminatórias

A seleção brasileira já 
pensa na convocação para as 
duas primeiras rodadas das 
Eliminatórias Sul-America-
nas para a Copa do Mundo 
de 2022 e a comissão técni-
ca de Tite colocou grandes 
jogos do início da tempora-
da no país no radar. Os prin-
cipais clássicos dos torneios 
estaduais e a Supercopa do 
Brasil serão observados de 
perto pelo treinador e seus 
auxiliares e analistas.

A restrição aos clássi-
cos passa pela importância 
maior dessas partidas, em 
comparação a outros com-
promissos nos Estaduais, e 
também pela falta de ritmo 
que os jogadores que atuam 
no Brasil ainda apresentam. 
Os que estão no futebol euro-
peu, por outro lado, estão no 
ápice de suas temporadas.

Uma partida considera-
da diferente nesse cenário é 
a Supercopa do Brasil, entre 
Flamengo e Athletico Para-
naense, em Brasília. Além 
da competitividade natural 
de uma disputa por título 
em jogo único, o confronto 
será realizado já em 16 de 
fevereiro, com os times um 
pouco mais preparados e 
com mais atletas que agra-
dam a Tite e já foram convo-
cados no segundo semestre 
de 2019, como o atacante 
Bruno Henrique e o goleiro 
Santos.

A comissão técnica da 
Seleção Brasileira já traba-
lha projetando os dois pri-
meiros jogos das Eliminató-
rias para a Copa do Mundo 
no Qatar, contra Bolívia 
e Peru, no mês de março. 
Como é rotina, o período 
pré-convocação será toma-
do pela análise dos adver-
sários e pela observação de 
atletas. O coordenador de 
seleções, Juninho Paulista, 
o técnico Tite e os outros 
integrantes da comissão téc-
nica farão outro período de 
observações pela Europa em 
fevereiro.

Edição: Geraldo Varela Editoração: Luciano Honorato

Pablo Marí não acerta com o Arsenal

Rafael Nadal homenageia Kobe Bryant

Muitos olheiros
na Colômbia 

Brasil enfrenta a Bolívia pelo Torneio Pré-Olímpico

Pablo Marí ficou um pouco mais dis-
tante do Arsenal. Depois de o clube 
inglês chegar com força sobre o es-
panhol, agora o zagueiro pode conti-
nuar no Flamengo para a temporada 
2020. A contratação de Marí parecia 
tão certa que o jogador já tinha até 
viajado para Londres para realizar 
exames médicos. As primeiras infor-
mações davam que o Flamengo ti-
nha aceitado proposta de 9 milhões 

de euros pelo atleta, mas o Arsenal 
teria mudado os termos da negocia-
ção para contar com o zagueiro por 
empréstimo, segundo informação do 
Daily Mail. Pablo Mari, inclusive, já 
se apresentou no Ninho de Urubu 
nesta segunda-feira (27) no início 
da pré-temporada depois das férias 
pós-Mundial de Clubes. A janela de 
transferências fecha somente na pró-
xima sexta-feira, dia 31.

O duelo dessa segunda-feira (27) entre 
Nick Kyrgios e Rafael Nadal no Austra-
lian Open foi marcado por homenagens 
dos dois tenistas a Kobe Bryant, morto 
nesse domingo (26). O australiano 
entrou em quadra para o aquecimento 
vestindo uma camiseta do Los Angeles 
Lakers com o nome de Bryant e o nú-
mero 8. Kyrgios é torcedor do Boston 
Celtics, maior rival da equipe que Kobe 
defendeu por 20 temporadas. Nadal 

também prestou sua homenagem ao 
norte-americano, utilizando um boné 
do Lakers.Antes do confronto com Kyr-
gios, ele já havia se manifestado nas 
redes sociais sobre a morte do ex-atleta. 
"Acordei esta manhã com a notícia hor-
rível da trágica morte de um dos maio-
res esportistas do mundo. Kobe Bryant, 
sua filha Gianna e outros passageiros. 
Minhas condolências à sua mulher e às 
famílias", escreveu Nadal no Twitter.

Se não tem sido tão popular entre tor-
cedores, o Pré-Olímpico na Colômbia é 
sucesso absoluto com observadores de 
times de todo o mundo. Em todas as 
partidas, tanto na cidade de Armênia 
quanto em Pereira, o espaço reservado 
para os "caça-talentos" está sempre 
lotado.
Até mesmo pela idade limite de ins-
crição, que é de até 23 anos, essa é 
considerada uma das últimas chances 
para boa parte dos atletas conseguir 
um grande contrato na Europa. 
Provenientes de todo o mundo, os 
profissionais trabalham muito mais em 
conjunto do que pode parecer. Normal-
mente custeados pelos empresários 
dos atletas que sonham com uma 
chance de brilhar em times grandes, os 
olheiros às vezes conseguem reservar 
um hotel só para eles. Quando não 
há gente o suficiente, eles conseguem 
pelo menos uma ala especial.

De olho no próximo adversário no Torneio Pré-Olímpico, a Seleção Brasileira Sub-23 foi até o estádio Centenário de Armênia 
na noite deste sábado (25) para acompanhar o duelo entre Bolívia e Uruguai, válido pela terceira rodada do grupo B. A Bolívia 
venceu por 3 a 2 e somou os primeiros três pontos na competição. “É importante para a gente analisar nosso adversário e ficar 
ligado de um modo geral no campeonato. Nós estamos focados no nosso próximo jogo e observar seus pontos fortes e fracos 
vai nos ajudar muito - avaliou Igor Gomes.  Brasil e Bolívia se enfrentam nesta terça-feira, às 22h30, pela fase de classificação, 
no no Estádio Centenário de Armênia, na Colômbia. O Brasil vem de duas vitórias e briga apena spelo primeiro lugar do grupo.

Curtas
Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Foto: Divulgação/Flamengo

Bruno Henrique é um dos 
jogadores cotados para 
integrar a seleção 
brasileira nas Eliminatórias

Neymar

Atacante do PSG supera adversidades
A cada partida que passa, 

Neymar só melhora. Vivendo 
seu melhor momento como 
jogador do PSG, o craque fez 
mais um grande jogo com a 
camisa dos parisienses: mar-
cou os dois gols da vitória do 
clube francês sobre o Lille e 
fez sua equipe disparar na 
tabela da Ligue 1, com dez 
pontos de vantagem sobre o 
segundo colocado, o Olym-
pique. Tal "metamorfose" de 
Neymar começou a cerca de 
um mês e meio: na partida do 
PSG diante do Galatasaray na 
Liga dos Campeões, no dia 11 
de dezembro. Naquele duelo, 
o treinador Thomas Tuchel 

mudou o esquema tático da 
equipe para um 4-4-2, e per-
mitiu que o brasileiro assu-
misse o protagonismo.

De lá pra cá, são nove 
gols e oito assistências em 
apenas oito jogos. Neymar 
aparenta estar mais maduro, 
tendo como prioridade nú-
mero um seu desempenho 
no clube francês. Os seus 
conflitos com a torcida fica-
ram no passado: o brasileiro 
está em paz com seu papel no 
PSG. Na temporada, já são 15 
tentos em 17 partidas, e se o 
atleta continuar neste ritmo, 
quebraria a maioria de seus 
recordes.

Foto: Gety Images

Depois das brigas com os dirigentes e a torcida, Neymar segue dando a volta por cima no time francês
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Aos 41 anos, lenda do basquete morre de forma precoce, mas deixa legado esportivo e humano poderoso  

Kobe Bryant é reverenciado 
mundialmente, após tragédia

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

A bola segue rolando no Campeonato Paraiba-
no e sem muitas surpresas, pelo menos até o último 
domingo. E não vejo como mudar esse quadro dian-
te do investimento feito pelas equipes. O Botafogo, 
cada vez mais soberano, por conta da diferença de 
qualidade técnica em relação aos demais adver-
sários, principalmente os de menor investimento. 
Com rodadas fracionadas por conta da participa-
ção do clube na Copa do Nordeste, o Estadual só vai 
aquecer na fase decisiva quando os quatro melho-
res forem definidos.

Até lá, jogos sem muito interesse com Treze e 
Campinense buscando se impor para evitar surpre-
sa ao longo desta primeira fase. A Raposa me chega 
a surpreender neste início com duas vitórias, uma 
delas contra a Perilima, equipe apontada como fa-
vorita a conseguir uma das duas vagas de seu gru-
po, mas derrotada pelo rubro-negro no domingo 
passado por 3 a 1.

Não vou entrar em detalhes sobre o Botafogo. 
É uma capítulo à parte, afinal o alvinegro da estrela 
vermelha está noutro patamar. O que a gente sabe 
de cor é que os rivais de Campina Grande atraves-
sam momentos difíceis e o ano não vai ser fácil na 
resolução de muitos problemas de ordem financei-
ra.

Sport Lagoa Seca, CSP e São Paulo Crystal são 
livres atiradores e entram na disputa apenas para 
competir e buscar a permanência na Série A do Pa-
raibano. Do Sertão, apenas Atlético promete boa 
campanha e já mostrou nos dois jogos realizados 
com aproveitamento de 100% e melhor campanha 
até agora. O Nacional não se planejou e logo na pri-
meira rodada trocou de treinador. Não dá para acre-
ditar. Resta saber se o Sousa vai recuperar o seu 
prestígio. O Paraibano, por enquanto, não empolga. 

O jornalista André 
Kfouri, dos canais ESPN, 
resumiu o legado esporti-
vo de Kobe Bryant, morto 
aos 41 anos de idade em 
uma frase precisa: “O Mi-
chael Jordan de quem não 

viu Jordan”. Contudo, o que 
o camisa 8 e 24 do Los An-
geles Lakers foi capaz de 
produzir fora das quadras 
é ainda mais impressio-
nante e se estenderá para 
a eternidade. O mundo es-
portivo ainda busca com-
preender o sentido e o que 
representa a perda de um 

dos maiores atletas de to-
dos os tempos, vitimado 
em um acidente de heli-
cóptero, no último domin-
go na cidade de Calabasas 
na Califórnia. Na tragédia 
ainda morreram mais sete 
pessoas, entre elas Gianna, 
filha do ex-jogador de ape-
nas 13 anos. Após a morte 

do atleta o mundo do es-
porte tem se mobilizado 
para reverenciá-lo como 
jogador e pessoa. Na NBA, 
jogadores tem ficado sem 
jogar as primeiras posses 
de bola nos jogos, cada 
uma com 24 segundos, 
número imortalizado por 
Bryant.

Botafogo sobra
no Paraibano

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

Houve um tempo em que o Campeo-
nato Carioca era o mais esperado 
do torcedor, mesmo considerando 
a participação de nossos clubes no 
Estadual. O futebol do Rio dominou 
o interesse por muito tempo no rádio 
e na tv até em outros estados, mas o 
tempo passou e hoje a história é com-
pletamente diferente. O torcedor até 
ainda se apega a um Vasco, Flamengo, 
Botafogo ou Fluminense, mas perdeu a 
magia devido a desorganização. Com a 
briga do Flamengo com a TV Globo e a 
utilização pela maioria das equipes de 
equipes sub-20, a competição simples-
mente está uma zorra e de baixo nível 
técnico. Quem te viu e quem te vê.

Futebol carioca

Copa do NE Thiago Neves
Mais uma vez a Copa 
do Nordeste acontece 
com rodadas fracio-
nadas, atrapalhando 
um pouco o interesse 
do torcedor. Coisas do 
calendário do futebol 
brasileiro que continua 
complicado para os 
clubes e a CBF ignora 
as soluções.

O Grêmio anunciou, 
ontem, a contratação 
do meia Thiago Ne-
ves, que tinha rescin-
dido contrato com o 
Cruzeiro. É mais um 
problema para Renato 
Gaúcho que vai ter 
de domar o jogador. 
Thiago vem de uma 
péssima temporada.

A morte do ex-jogador de basquete, o norte-a-
mericano Kobe Bryant, 41anos, no último domingo, 
chocou o mundo do esporte, depois de um acidente 
de helicóptero em Calabasas, na Califórnia. Ele 
conquistou cinco títulos da NBA e o ouro com a 
seleção americana de basquete nas Olimpíadas de 
Pequim-2008 e Londres-2012. Uma lenda.

Tragédia no esporte

Edição: Geraldo Varela Editoração: Lênin Braz

Como atleta, Kobe Br-
yant, também conhecido 
pelo apelido de “Mamba 
Negra”, foi campeão 5 vezes 
da NBA, jogador mais va-
lioso na temporada (MVP) 
de 2008, 18 vezes membro 
do All-Star Game (jogo das 
estrelas) sendo titular em 
17 ocasiões. Ainda foi 15 
vezes eleito como membro 
da equipe ideal da liga nor-
te-americana e bicampeão 
olímpico pelos EUA (2008 e 
2012). Ao lado do pivô Sha-
quille O’Neal, liderou o tri-
campeonato da NBA entre 
2000 e 2002, na chamada 

dinastia Lakers. Foi ces-
tinha nas temporadas de 
2005/2006 e 2006/2007 e 
ainda garantiu dois títulos 
de MVP das finais em 2009 
e 2010. Pelos Lakers, além 
do status de maior ídolo da 
franquia que conta com ou-
tra lendas do esporte como 
Magic Johnson, Kareem 
Abdul-Jabbar e Jerry West, 
Kobe Bryant eternizou seu 
nome em duas camisas 
aposentadas (8 e 24) pelo 
time – ele é o único atleta 
com esse feito – e se tor-
nou o maior pontuador da 
história da equipe. Fora do 

esporte, mas não sem levá
-lo consigo, Kobe venceu o 
Oscar de melhor curta-me-
tragem em 2018 pela ani-
mação “Dear Basketball”, 
da qual foi criador e narra-
dor, o filme foi baseado no 
poema que escreveu quan-
do anunciou sua aposenta-
doria.

Nos últimos anos após 
sua aposentadoria em 
2016, ele vinha se dedican-
do a Mamba School, entida-
de organizada por ele com 
foco no desenvolvimento 
de atletas através de uma 
metodologia focada em 

trabalhar a mentalidade 
dos jovens. Pai de quatro 
filhas, ele também havia 
se tornando um dos prin-
cipais incentivadores do 
basquetebol feminino, par-
ticipando de campanhas 
e se tornando treinador 
da equipe que Gianna, sua 
filha atuava. Sobre a esco-
la que levava seu apelido 
como nome, ele tinha um 
lema pelo qual, também 
poderia se resumir sua vi-
são sobre o mundo, o jogo e 
a vida: “não é sobre buscar 
o resultado, é sobre a jor-
nada e a abordagem”. 

Foto: Reuters

Kobe Bryant foi um dos maiores atletas de todos os tempos; após sua morte inesperada, milhões de fãs lamentaram a partida do gênio do basquete

Morte repercute nas diversas esferas do esporte
Por ter morado durante sua 

infância na Itália, quando seu 
pai jogava no país, Kobe se 
tornou amante do futebol e tor-
cedor do Milan. Por conta disso, 
sempre transitou pelo esporte, 
em 2014, por exemplo, esteve 
na Copa do Mundo no Brasil, 
país que ele sempre reverenciou, 
além de seus jogadores, muitos 
com os quais mantinha amizade 
e contatos frequentes como Ro-
naldinho Gaúcho e Pelé. Além 

disso, era fã de Oscar Schmidt, 
a quem chamava de “La Bom-
ba”. Em todo o mundo, atletas, 
artistas e milhões de pessoas 
seguem se manifestando sobre 
sua vida e obra. Na NBA, o 
Boston Celtics, rival do Lakers 
prestou condolências e o Dallas 
Mavericks aposentou a camisa 
24. Das homenagens da torcida  
no Staple Center, à abertura do 
Grammy, Kobe segue emanando 
seu legado agora eterno.

Uma grande perda 
para o mundo da bola 

laranja. Kobe nos 
deixa um grande 
legado. Um dos 

maiores da história, 
que hoje e sempre 

servirá de inspiração 
para todos os 

apaixonados por 
basquete. R.I.P  
Basquete Unifacisa

É uma tristeza das 
piores que já senti na 

vida. Sempre tive 
muito orgulho por tudo 
de bom que ele sempre 
falava sobre mim e o 

Brasil. Mais do que um 
atleta, um ser humano 
fora de série, que tinha 
força criativa fora do 

comum  
Oscar Schmidt

Não tenho 
palavras. Todo o 
meu amor pela 
família e pelos 

amigos de Kobe. Foi 
um prazer conhecê-

lo e compartilhar 
bons momentos 

juntos. Nós 
perdemos um gênio 

como poucos  
Lionel Messi

Estou muito triste 
pelo que aconteceu 

com Kobe Bryant, sua 
família e amigos. Ele 

era um grande jogador 
e um ser humano 

muito impressionante. 
Desejo muito amor 
para toda a família 
nesse momento de 

muita dificuldade
Paul McCartney 

Foto: Divulgação/NBA

Oscar e Kobe em jogo das estrelas da NBA
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George, ao lado de André Stein, conquistou o título no masculino; no naipe feminino, deu a dupla Patrícia/Rebecca

Paraíba ganha ouro e bronze
no Circuito de Vôlei de Praia

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

A 30ª edição do Circuito 
Brasileiro Open de Vôlei de 
Praia teve mais uma etapa 
concluída no último fim de 
semana com a edição mais 
tradicional do torneio acon-
tecendo na praia do Cabo 
Branco, em João Pessoa – 
única cidade a ser sede da 
disputa em toda a sua his-
tória. Ao fim do torneio, o 
resultado dentro e fora das 
quadras não poderia ser me-
lhor para a Paraíba, festa nas 
arquibancadas lotadas, além 
do ouro com George – que 
faz dupla com André Stein 
(ES) – e bronze com Ricardo 
– baiano de nascença, mas 
erradicado em João Pessoa - 
e Vitor Felipe.

A disputa que havia sido 
iniciada ainda na quarta-feira 
(22) ocorreu até o último do-
mingo, quando se deram as 
finais e disputas do terceiro 
lugar tanto no naipe femini-
no quanto no masculino. Pela 
manhã, os confrontos decisi-
vos ocorreram entre as mu-
lheres e não houve represen-
tantes da Paraíba no pódio. 

O título ficou com a du-
pla Ana Patrícia/Rebecca 
(MG/CE), atletas que irão 
representar o Brasil nos Jo-
gos Olímpicos de Tóquio 
este ano. A medalha de prata 
ficou com Talita/Carol Sol-
berg (AL/RJ), parceria que 
estreou na etapa e acabou 
sendo derrotada na final por 
2 sets a 1 (21/19, 19/21 e 
15/8), em 1h16. Já o bronze 
ficou com Fernanda Berti/
Tatiana (RJ/CE), dupla que 
reestreou a parceria em João 
Pessoa vencendo na decisão 
do terceiro lugar Josi/Juliana 
(SC/CE) por 2 sets a 0 (21/19 
e 21/17), em 44 minutos.

Se a Paraíba passou em 
branco no feminino, entre os 
homens a história foi bem di-
ferente. Líderes do ranking 
nacional e jogando em casa 

pela primeira vez com a ca-
misa dourada da Confede-
ração Brasileira de Voleibol 
(CBV) – honraria conferida 
à melhor dupla do país no 
momento da disputa -, Geor-
ge e André Stein dominaram 
o evento de ponta a ponta e 
ficaram com a medalha de 
ouro, mostrando que, de fato, 
estão prontos para avançar 
no cenário mundial, onde 
hoje possuem a terceira colo-
cação entre os brasileiros no 
ranking internacional – atrás 
apenas de Bruno Schimidt/
Evandro (DF/RJ) e Alison/
Álvaro Filho (ES/PB), repre-
sentantes do Brasil nos jogos 
olímpicos de 2020.

Na grande final, Geor-
ge/André Stein venceram 
por 2 sets a 1 (14/21, 21/15, 
15/11) o time Adrielson/Ar-
thur (PR/MS) em jogo que 
não começou fácil para o pa-
raibano George que, jogando 
em casa e vivendo um mo-
mento especial em sua carrei-
ra com apenas 23 anos, teve 
que segurar a emoção para se 
recuperar na partida e junto 
com seu companheiro vencer 
a segunda etapa na tempora-
da – a dupla venceu em Vila 
Velha, terra de André Stein e 
agora repetiu o feito jogando 
nas areias onde George des-
pontou para o Brasil -, com o 
título em João Pessoa eles so-

mam 1400 pontos no Circuito 
Brasileiro e lideram com certa 
tranquilidade, faltando agora 
apenas três etapas.

“Acho que estava mui-
to ansioso, o fato de vestir a 
camisa dourada de líder do 
ranking é uma coisa muito 
marcante, sonhava com isso. 
E ganhar na trigésima edição 
em João Pessoa, com toda 
minha família aqui, a famí-
lia do André, nossa equipe 
completa. Acho que isso fez 
eu me emocionar ali no final. 
Vieram muitas lembranças. 
Foi um jogo de superação, 
Adrielson e Arthur estão jo-
gando muito bem. Agora é 
manter o foco no título brasi-

leiro, ir o mais longe possível 
em cada torneio que resta 
e seguir melhorando nosso 
jogo”, comentou George.

Quem tenta alcançar a 
dupla Paraíba/Espírito San-
to é o conjunto formado por 
Ricardo e Vitor Felipe, que 
mais uma vez foi bem no tor-
neio e, jogando também em 
casa, fecharam o pódio com 
a medalha de bronze vencen-
do Hevaldo/Vinicius (CE/ES) 
por 2 sets a 1 (16/21, 21/18 
e 15/10). Com a vitória, eles 
somaram 1080 pontos no 
ranking nacional e seguem 
na briga para tentar vencer 
a disputa que Ricardo con-
quistou na última temporada 

quando jogava com Álvaro 
Filho, sendo campeão justa-
mente em João Pessoa. 

Um fato curioso, mas 
que em nada tem relação 
com o acaso, pelo contrário, 
é fruto de muito trabalho e 
competência, é que as duas 
duplas treinam no CT Can-
gaço em João Pessoa, centro 
de alto desempenho no vôlei 
de praia e conhecido como 
um dos melhores do Brasil. 
A próxima etapa do circuito 
será em Maceió (AL) entre os 
dias 12 e 16 de fevereiro. Em 
seguida a competição passa-
rá por Aracaju (SE) e terá seu 
encerramento em Arraial do 
Cabo (RJ).

Foto: CBV/Divulgação

No pódio de João Pessoa, os vencedores no masculino e feminino, George/André Stein e Ana Patrícia/Rebecca. Ricardo e Vítor Felipe - este último paraibano - ficaram com a medalha de bronze

CBV

Fora das quadras, ato de conscientização na doação sangue

O esporte, de forma geral, é si-
nônimo de saúde. Em João Pessoa 
(PB), durante a realização da quarta 
etapa Open do Circuito Brasileiro de 
Vôlei de Praia 19/20, esta afirma-
ção foi colocada em prática também 
fora das quadras, com a presença de 
equipes do Hemocentro da Paraíba e 
da Secretaria Municipal de Saúde da 
capital paraibana, que fizeram ações 
de conscientização e atendimento ao 
público presente na arena.

Nos três primeiros dias de evento, 
entre 22 e 24 de janeiro, uma unidade 
móvel do Hemocentro PB esteve em 
frente à arena, na Praia de Cabo Bran-
co, conscientizando a população sobre 
a importância da doação de sangue e 
de medula óssea. Quem passou por 
ali pôde tirar dúvidas e se cadastrar 
para o banco de doadores. Na sexta-
feira (24), foram realizadas coletas e 
ao todo nove bolsas de sangue foram 
arrecadadas, além de 25 cadastros 
efetivados de doadores de medula, 

um dos principais focos do programa.
A coordenadora do Núcleo de 

Ações Estratégicas do Hemocentro 
PB, Elaine de Santana, comemorou 
a oportunidade de ampliar o co-
nhecimento das pessoas da região 
em prol de um ato importante para 
salvar vidas.

“Fizemos uma ação nos primeiros 
dois dias de informação e conscienti-
zação da população sobre a doação 
e cadastro de doadores de sangue 
e medula. Foi um momento muito 
importante de visibilidade do nosso 
Hemocentro. E na sexta-feira fizemos 
a coleta efetivamente. E isso colabo-
rou de forma grandiosa. A área tem 
muito movimento de pessoas, inclusive 
de turistas, e conseguimos, com esse 
evento, alcançar um número bem 
interessante de pessoas, foi muito 
importante”, contou Elaine.

A atleta sergipana Tainá, campeã 
mundial Sub-19 de 2013 e que joga 
ao lado de Victoria, foi uma das que 
passou pela unidade móvel e incen-
tivou o público para se cadastrar. A 
jogadora acredita que o esporte é 

Foto: CBV/Divulgação

uma ferramenta importante para le-
var informação, além de servir como 
inspiração para o público seguir bons 
exemplos.

“Eu achei uma iniciativa muito 
bacana. Nós como atletas, treinamos 
muito e cuidamos de nossa saúde. E 

participar de ações como essa é muito 
bom, nós podemos participar, no caso 
da doação de sangue é algo altruísta, 
e, querendo ou não, as pessoas se 
espelham nos atletas, e se a gente 
participa, acaba motivando os outros 
a fazerem o mesmo”, disse Tainá.

Hemocentro comemora a oportunidade de ampliar o conhecimento das pessoas da região em prol de salvar vidas
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Diretoria do clube anuncia a contratação do atleta, que permanecerá no Botafogo até o final das disputas da Série C

Léo Moura é a aposta do Belo
para conseguir acesso à Série B 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O lateral direito Léo Mou-
ra, ex-Flamengo, Grêmio e 
Seleção Brasileira, é a grande 
aposta do Botafogo para au-
mentar o número de sócios e 
conseguir o acesso para a Sé-
rie B do próximo ano. O Clu-
be chegou a um acordo com 
o empresário e o jogador e 
anunciou oficialmente a con-
tratação ontem em entrevista 
coletiva à tarde, na Maravilha 
do Contorno. Léo assinará um 
contrato até o final do ano e 
sua remuneração estará vin-
culada ao aumento do número 
de sócios do clube.

Torcendo pela vinda do 
atleta o mais rápido possível, o 
técnico Evaristo Piza deixou o 
assunto para a diretoria e co-
mandou ontem o único treino 
visando o jogo desta quarta-
feira, contra o Nacional, em 
Patos, pela segunda rodada do 
Campeonato Paraibano. A de-
legação já viaja nesta terça fei-
ra para o Sertão e não haverá 
mais treino até a hora do jogo, 
amanhã, às 20h15, no Estádio 
José Cavalcanti. 

Diante do desgaste de jo-
gos seguidos e a segunda via-
gem que a equipe faz, é muito 
provável que o técnico Evaris-
to Piza faça algumas mudan-
ças na equipe. Alguns atletas 
também não foram muito bem 

no jogo em Natal, contra o 
América, pela Copa Nordeste, 
no último sábado. 

Entre os novatos, o ata-
cante Pimenta é o que tem 
mais chances de jogar nesta 
quarta-feira, em Patos. Ele já 
está melhor fisicamente e de-
verá ganhar uma oportunida-
de neste jogo. Já o argentino 
Lucas Simon ainda não está 
em condições de jogo. Ele está 
recuperando a forma física e a 
documentação do atleta tam-
bém ainda não está regulariza-
da. “Como ele ainda não jogou 
no futebol brasileiro, existe 
uma burocracia maior para o 
registro do jogador no BID da 
CBF.”, informou a fonte.

Mas o time amanhã con-
tra o Nacional não deverá ser 
muito diferente do que vinha 
jogando, primeiro porque o 
técnico já afirmou que não 
pretende escalar equipes to-
talmente reservas, e vai ape-
nas rodar o elenco para evitar 
contusões, mas sem perder 
o entrosamento e a forma da 
equipe jogar. 

Outra razão para escalar 
um grande time é o fato de que 
tem de vencer o Nacional para 
voltar à primeira colocação, 
que hoje está com o Atlético. 
O clube do Sertão venceu seus 
dois jogos e ainda fez um bom 
saldo de gols após a goleada 
sobre o CSP, por 4 a 1, no últi-
mo domingo, em João Pessoa. 

Editoração: Luciano HonoratoEdição: Geraldo Varela

Os favoritos não decepcionaram
Seja apenas pela tradição e peso da 

camisa, ou pelo investimento feito, os clu-
bes tidos como favoritos a disputar o título 
paraibano 2020 não estão decepcionando até 
agora. O Campinense é um bom exemplo do 
que a tradição fala mais alto às vezes. Todos 
sabem da situação financeira difícil que atra-
vessa a Raposa e do baixo investimento feito 
pelo clube para a competição. Após algumas 
decepções na pré-temporada, o Rubro-negro 
começou muito bem o campeonato, com duas 
vitórias convincentes e a primeira colocação 
disparada do grupo B, após 2 rodadas.

Na estreia, a Raposa venceu o Sport 
Lagoa Seca por 3 a 1 e repetiu a dose no final 
de semana, contra a Perilima que vinha de 
vitória sobre o Sousa. Aos poucos, o técnico 
Oliveira Canindé e seus comandados vão 
tirando o pessimismo que reinava entre os 
torcedores rubro-negros.

Um outro exemplo de favoritismo que 
vem se confirmando, após duas rodadas do 

Campeonato Paraibano, é o Atlético, muito mais 
pelo investimento feito nos últimos anos do que 
propriamente pelo peso da camisa. O Trovão 
Azul venceu na estreia o Nacional, em Cajazei-
ras, e no último domingo goleou o CSP por 4 a 1, 
em partida disputada em João Pessoa. Esperan-
do os resultados de São Paulo Crystal x Treze 
e Nacional x Botafogo, o time sertanejo dorme 
na liderança do grupo A, com 6 pontos, cem por 
cento de aproveitamento e 5 gols de saldo.

Aguardemos então os resultados do 
Treze e Botafogo, que jogam pressionados a 
vencer para seguir ao lado do Atlético. Porém, 
como já era esperado, o grupo A, mais forte, 
vem levando vantagem sobre o grupo B, bem 
mais fraco. Vamos ver se o Sousa se recupe-
rou ontem e conseguiu vencer o Sport Lagoa 
Seca, em Campina Grande, para melhorar um 
pouco a pontuação do grupo B.

Copa do Nordeste
A estreia do Botafogo na Copa Nordes-

te pode não ter sido aquela desejada pela 
maioria da torcida, que esperava uma vitória, 
mas também não foi ruim, principalmente 
considerando que jogou na casa do adversá-
rio e contra um time que já havia disputado 6 
partidas e tinha um ritmo de jogo bem mais 
forte do que o time paraibano. 

O placar foi 1 a 1 e o tricampeão paraiba-
no teve até chances de sair com uma vitória, 
apesar do time da casa ter pressionado mais. 
Com o resultado, o Belo ocupa agora a quinta 
colocação do grupo A, com 1 ponto. O pró-
ximo jogo será sábado, contra o Confiança, 
no Almeidão. Se vencer, pode até chegar à 
liderança.

Nos demais resultados, uma porção de 
empates e poucos gols. O que acontece é que 
a maioria dos grande clubes só começaram 
a temporada 2020 há poucos dias, e tiveram 
atuações bem abaixo do que se espera para 
os próximos jogos. O Ceará empatou em 2 a 2 
contra o modesto Frei Paulistano de Sergipe, 

dentro de Fortaleza. O Bahia, o Fortaleza e o 
Vitória sequer conseguiram fazer um golzi-
nho para animar seus torcedores. 

Apenas dois clubes conseguiram fazer o 
dever de casa, o Imperatriz, que venceu o CRB 
por 2 a 1, e o Confiança, que venceu o ABC por 
1 a 0. O resultado mais expressivo da rodada 
foi conseguido pelo Sport Recife, que jogando 
em Maceió, venceu o CSA por 1 a 0. 

Vamos aguardar a segunda rodada, que 
já começa neste terça-feira, com Bahia x 
Imperatriz, às 20 h, em Salvador. Amanhã 
também haverá apenas um jogo, CRB x 
Santa Cruz, às 19h30, em Maceió. As demais 
partidas serão no sábado, e no domingo o 
clássico do Rio Grande do Norte entre ABC 
x América fechará a segunda rodada. Vamos 
ver se agora teremos um melhor futebol e 
mais gols, porque a temporada começou 
muito devagar para os atacantes. A compe-
tição deverá esquentar para valer a partir 
da terceira ou quarta etapa.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O lateral Léo Moura aceitou a proposta do Botafogo e será o principal reforço do clube para as disputas da Série C do Campeonato Brasileiro deste ano

Bahia e Imperatriz abrem hoje a segunda rodada da Copa do Nordeste

Bahia e Imperatriz 
abrem, nesta terça-feira, a 
segunda rodada da Copa 
Nordeste 2020. A partida 
será disputada às 20 h, no 
estádio do Pituaçu, na gran-
de Salvador. O imperatriz 
vem de uma vitória sobre o 
CRB e lidera o grupo A da 
competição. Já o Tricolor 
da Boa Terra empatou sem 
gols na estreia com o San-
ta Cruz, em Recife. O trio 
de arbitragem para esta 
partida será de Sergipe. O 

árbitro central será  Fábio 
Augusto Santos Sá Junior, 
auxiliado por Rodrigo Gui-
marães Pereira e Wendel 
Augusto Lino de Jesus Melo.

A segunda rodada 
prossegue amanhã com 
CRB e Santa Cruz, às 
19h30, no Estádio Rei Pelé, 
em Maceió. A rodada pros-
segue no sábado com Sport 
x Vitória em Recife, River x 
CSA em Teresina, Fortaleza 
x Ceará em Fortaleza, Bota-
fogo x Confiança em João 
Pessoa e Frei Paulistano 
x Náutico em Sergipe. A 
rodada será fechada no do-

peratriz 1 x 0 CRB, Confian-
ça 1 x 0 ABC e CSA 0 x 1 
Sport Recife. As demais par-
tidas foram todas empates. 
Náutico 1 x 1 River, Santa 
Cruz 0 x 0 Bahia, Vitória 0 
x 0 Fortaleza, América 0 x 0 
Botafogo e Ceará 2 x 2 Frei 
Paulistano.

O Botafogo, único re-
presentante da Paraíba na 
Copa Nordeste, estreou 
fora de casa com um em-
pate sem gols contra o 
América em Natal. Como 
estava apenas no segundo 
jogo oficial, o Belo sentiu 
demais a falta de ritmo 

contra um adversário que 
já tinha feito 6 partidas 
este ano e ganho muitas 
de goleada.

O empate acabou ten-
do um gosto de vitória para 
o tricampeão paraibano, 
que agora vai em busca 
de fazer o dever de casa, 
no próximo sábado, contra 
o Confiança, no Almeidão. 
Com o resultado, o Belo 
está na quinta posição do 
grupo A, com 1 ponto. Se 
vencer na próxima rodada, 
poderá terminar como lí-
der, dependendo de outros 
resultados.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

mingo com ABC x América, 
em Natal.

Na primeira rodada, 
encerrada no último domin-

go, poucos gols e muitos 
empates. Dos 8 jogos dis-
putados apenas 3 equipes 
conseguiram vencer, o im-

Foto: Ascom/Botafogo

O Botafogo estreou 
com um empate sem 
gols contra o América



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 28 de janeiro de 2020

Editoração: Ada CarinaEdição: Jorge Rezende

Memorial
25

Sucesso da banda carioca Los Hermanos foi regravado por George Harrison a convite do “baiano-britânico” Jim Capaldi

Pouco antes da sua morte, 
ex-Beatle gravou ‘Anna Júlia’

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

Há 15 anos (28/1/2005) morria 
de câncer no estômago aos 60 anos, 
num hospital em Londres, o baterista 
britânico Jim Capaldi, que mantinha 
fortes laços culturais e afetivos com o 
Brasil. Além de ter sido casado com a 
brasileira Ana Campos em 1975, mu-
dou-se para a Bahia em 1977 e teve 
duas filhas, Tabitha (1977) e Tallulah 
(1979). Jim e Ana participavam da 
‘Jubilee Action’, uma instituição de 
caridade que ajudava crianças brasi-
leiras em risco de rua. Ele foi o ba-
terista da banda Traffic, que também 
tocou com Jimi Hendrix, Eric Clap-
ton, Alvin Lee, Mylon LeFevre e Steve 
Winwood.

Jim Capaldi, nascido como Nico-
la James Capaldi, em Evesham, na In-
glaterra, a 2 de agosto de 1944, sem-
pre enalteceu a produção musical 
brasileira e com o ex-Beatle George 
Harrison gravou, em 2001, uma ver-
são em inglês da canção ‘Anna Júlia’, 
da banda brasileira Los Hermanos. 
George Harrison morreu pouco de-
pois de gravar ‘Anna Júlia’ com Jim. 
Antes disso, em 1981, Jim Capaldi 
havia lançado o som ‘Old Photogra-
phs’, versão em inglês de ‘Casinha 
Branca’, do cantor, compositor e pro-
dutor musical potiguar Gilson Vieira 
da Silva, conhecido artisticamente 
por Gilson.

Para a regravação de ‘Anna Júlia’, 
Jim Capaldi reuniu uma turma de fe-
ras: George Harrison na guitarra; o 
ex-líder do The Jam, Paul Weller, no 
backing vocals; e Ian Paice, do Deep 
Purple, na bateria. Depois de explo-
dir nas paradas de sucesso de todo 
o Brasil, ‘Anna Júlia’ ganhou versões 
em espanhol e italiano.

Gravada originalmente no pri-
meiro álbum da banda carioca Los 
Hermanos, ‘Anna Júlia’ foi a primei-
ra música de trabalho e o primeiro 
grande sucesso do grupo. A canção 
foi escolhida como uma das ‘100 
Maiores Músicas Brasileiras de To-
dos os Tempos’ pela Revista Rolling 
Stone Brasil. A letra da música é de 
Marcelo Camelo, e fala sobre uma 
menina, Anna Júlia Werneck, estu-
dante de Jornalismo da PUC-Rio, por 
quem o então produtor da banda era 
apaixonado. Na época de seu lança-
mento, em 1999, a música fez um 
enorme sucesso e era escutada em 
todas as rádios do Brasil.

Aforismo
“O maior mistério da morte é que só 

o podemos saber quando já o não 
podemos saber.”

(Vergílio Ferreira)

814 — Carlos Magno, rei dos francos
1547 — Henrique VIII, rei da Inglaterra
1997 — Antônio Calado, jornalista e
escritor brasileiro
2005 — Jim Capaldi, músico britânico
2013 — Rivaldo Medeiros da Nóbrega, 
agropecuarista, médico e político (Paraíba)
2013 — Ary Vidal, treinador brasileiro de 
basquetebol
2016 — Aldenor de Medeiros Batista,
promotor de Justiça (Paraíba)

Mortes na História

Obituário

Feminicídio

Tyler Gwozdz
23/1/2020 – Aos 29 anos, em 
Boca Raton, nos Estados Uni-
dos, por suicídio (“overdose 
médica”). Modelo internacional 
que se tornou muito conhecido 
após participação na mais re-
cente edição do ‘The Bachelorette’, famoso reality 
show de relacionamentos. Estava internado desde 
que foi encontrado desacordado em sua casa, no dia 
10 de janeiro.

Daniele Pereira de Morais
24/1/2020 – Aos 27 anos, em 
Patos (PB). Atingida por tiros 
pelo ex-companheiro que está 
foragido. Ela morreu ainda no 
local e o corpo foi encaminha-
do para o Núcleo de Medicina 
e Odontologia Legal. A polícia investiga o femini-
cídio. Daniele era mãe de três filhos pequenos, 
com 6, 9 e 12 anos. Foi sepultada no Cemitério 
São Judas Tadeu, em Patos.

Foto:  Instagram

Edwin Straver
24/1/2020 – Aos 48 anos, em 
Riade, Arábia Saudita. Piloto ho-
landês estava hospitalizado em 
estado crítico após ter sofrido, 
no dia 16 de janeiro, um aciden-
te de motocicleta na 11ª etapa 
do Rali Dakar, na Arábia Saudita. Da equipe KTM, ele 
caiu no quilómetro 120 e sofreu fratura de uma vér-
tebra cervical.

Sérgio Noronha
24/1/2020 – Aos 87 anos, no 
Rio de Janeiro (RJ), de parada 
cardíaca. Jornalista carioca, co-
mentarista esportivo que teve 
passagens por TV Globo, Rádio 
Globo, Jornal do Brasil e Rádio 
Tupi. Estava internado há dez dias em razão de uma 
pneumonia e já vinha enfrentando o mal de Alzhei-
mer. , sofreu uma parada cardíaca. Vivia no Retiro 
dos Artistas, ajudado pelo amigo e ex-colega de TV 
Globo, o comentarista de arbitragem Arnaldo Cezar 
Coelho, que o levou ao local em 2018. Nascido em 28 
de dezembro de 1932, estudou Letras na Faculdade 
Lafayete. Aos 22 anos, começou a trabalhar na revis-
ta O Cruzeiro. Passou pelo Diário Carioca, Correio da 
Manhã, Última Hora, TV Educativa, SporTV, TV Ban-
deirantes e Premiere.

Ibsen Pinheiro
24/1/2020 – Aos 84 anos, em 
Porto Alegre (RS), de parada 
cardiorrespiratória. Jornalis-
ta, advogado e político. Procu-
rador de Justiça aposentado, 
era conselheiro deliberativo 
do Internacional e filiado ao MDB. Nasceu em 
São Borja, em 5 de julho de 1935. Começou na 
política em 1976. Foi vereador por Porto Alegre 
e deputado estadual em 1978, deputado federal 
e presidiu a Câmara dos Deputados. Por duas 
vezes, exerceu o cargo de presidente da Repú-
blica e participou da elaboração da Constituição 
Brasileira. Conduziu o processo de impeachment 
do ex-presidente Fernando Collor de Mello. No 

Foto: Divulgação

Foto: Rádio Tupi

Foto: Folha

José Antônio de Freitas
Mucci (Tunai)
26/1/2020 – Aos 69 anos, no 
Rio de Janeiro (RJ), de parada 
cardíaca. Cantor e composi-
tor. Irmão do também cantor 
e compositor João Bosco, é 
autor de ‘Frisson’, entre outros sucessos. Enge-
nheiro civil de formação, brincava que Elis Regi-
na foi a responsável por ele deixar os canteiros 
de obras na década de 1970 para seguir a carrei-
ra artística. Suas canções foram gravadas ainda 
por Fafá de Belém, Jane Duboc, Gal Costa, Ney 
Matogrosso, Ivete Sangalo, Milton Nascimen-
to, Elba Ramalho, Fagner, Emílio Santiago, Zizi 
Possi, Beto Guedes, Joanna, Sandra de Sá, Sérgio 
Mendes, Belchior e Roupa Nova.

Foto: Divulgação

Felipe Souza da
Cruz (Jiraya)
25/1/2020 – Em Francisco Sá 
(MG), após sofrer uma parada 
cardíaca durante uma visita 
íntima no presídio. Um dos 
criminosos mais perigosos de 
Minas Gerais. Era traficante e homicida “podero-
so”, considerado líder do tráfico na região do Ci-
trolândia, em Betim, na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte. Conhecido como “Jiraya” por usar 
uma espada para torturar as vítimas. Teria ligação 
com a facção criminosa Primeiro Comando da Ca-
pital (PCC).

Michel Catty (Michou)
26/1/2020 – Aos 88 anos, em 
Paris, na França. Famoso di-
retor de um cabaré dedicado 
ao transformismo em Paris, 
que inspirou o famoso perso-
nagem Zazá no filme ‘A Gaiola 
das Loucas’. Abriu em 1956 seu famoso cabaré no 
bairro parisiense de Montmartre, onde duran-
te 60 anos recebeu diariamente celebridades e 
desconhecidos para seu show com artistas trans-
formistas. Muito antes da moda das drag queens, 
abriu o caminho ao transformismo, propondo o 
primeiro espetáculo do pós-guerra com travestis, 
caricaturando as grandes vedetes da época.

Júlio Paulo Neto
26/1/2020 – Aos 83 anos, 
em João Pessoa (PB), de in-
suficiência renal (sofria de 
um tumor no cérebro). De-
sembargador aposentado do 
Tribunal de Justiça da Paraí-
ba (TJPB), onde ocupou os cargos de presidente, 
vice-presidente e corregedor-geral. Formou-se 
em Direito pela Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB). Foi também promotor de Justiça, pro-
curador-geral de Justiça e corregedor-geral do 
Ministério Público da Paraíba (MPPB). Presidiu 
ainda o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB).

Elaine Patrícia
Braga dos Santos
24/1/2020 – Aos 44 anos, 
em Mococa (SP). Foi morta 
pelo ex-marido. Ela conviveu 
dois anos com o autor do cri-
me e, há três meses, o casal 
estava separado. Moacir dos Santos, de 56 anos, 
deu seis facadas em Elaine, morta na frente da 
mãe. Após o crime, Moacir foi preso pela Polícia 
Militar.

Bruna Lícia
25/1/2020 – Em São Luís 
(MA). Um policial assassinou 
a esposa e o namorado dela 
(de identidade não revelada). 
O assassino efetuou vários 
disparos de arma de fogo 
quando chegou em casa e encontrou o casal. O 
policial está preso.

Foto: Redes Sociais
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Foto: Diário da Paraíba

Foto: Diário da Paraíba

Foto: Arquivo Pessoal
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José Theodoro Mendes
24/1/2020 – Aos 78 anos, em 
Alumínio (SP), após sofrer aci-
dente de carro. Político, ex-pre-
feito de Sorocaba (SP) e ex-de-
putado constituinte. Detinha a 
concessão da Rádio Band FM, 
do qual Mendes detinha a concessão, anunciou sua 
morte. Iniciou a carreira política pelo MDB, em opo-
sição ao governo militar (ditadura), em 1972, quan-
do foi eleito à Câmara de Sorocaba. Foi promotor pú-
blico e atuou também como radialista e advogado.

Foto: Jornal Cruzeiro do Sul

Sean Reinert
24/1/2020 – Aos 48 anos, na 
Califórnia, Estados Unidos, de 
causa não revelada. Ex-bate-
rista e fundador da banda de 
progressive death metal Cynic, 
em 1987, junto com o guitarris-
ta e vocalista Paul Masvidal. Permaneceu no grupo 
até setembro de 2015. Também fez parte da banda 
Death, onde gravou o álbum ‘Human’ (1991).

Mário Juliatto
24/1/2020 – Aos 75 anos, em 
Valinhos (SP), de câncer. Ex-téc-
nico de futebol do Sport, Náu-
tico e Santa Cruz. Foi zagueiro 
do Valinhense e da Ponte Preta, 
mas a carreira acabou cedo, aos 
22 anos, por conta de uma lesão no joelho. Iniciou 
a caminhada como treinador nas categorias de base 
da Ponte Preta, onde passou mais de cinco anos. De-
pois, passou por vários clubes do país, como o São 
Paulo e Goiás.

Robert Rensenbrink (Rob)
25/1/2020 – Aos 72 anos. Ex-
jogador holandês sofria de uma 
atrofia muscular progressiva 
descoberta em 2012. A doença, 
considerada rara, é muito pa-
recida com a esclerose lateral 
amiotrófica (ELA). Disputou 46 jogos com a camisa 
da Laranja Mecânica e marcou 14 gols. Esteve nas 
Copas do Mundo de 1974 e 1978, quando a Holan-
da foi vice-campeã nas duas vezes. Na Bélgica, teve 
grande destaque atuando por Brugge e depois pelo 
Anderlecht (onde ficou por nove anos e marcou cer-
ca de 200 gols). Foi campeão do Campeonato Belga 
duas vezes e conquistou a Copa da Bélgica em cinco 
oportunidades.

Foto: Metal Sucks

Foto: Divulgação

Foto: Wikipédia

Kobe Bryant
26/1/2020 – Aos 41 anos, 
em Calabasas, na Califórnia, 
Estados Unidos, vítima de 
um acidente de helicópte-
ro. Ex-jogador de basquete, 
considerado um dos maiores 
atletas da NBA de todos os tempos, astro do Los 
Angeles Lakers. No acidente, morreram ainda 
outras quatro pessoas – entre elas, a filha de 13 
anos do ex-jogador, Gianna Maria. Começou a 
carreira em 1996 e foi campeão da NBA cinco 
vezes (2000, 2001, 2002, 2009 e 2010). Tam-
bém chegou a conquistar duas medalhas olím-
picas (2008 e 2012) e se aposentou das quadras 
em 2016.

Foto: Danny Moloshok

Jorge Rezende 
jorgerezende.imprensa@gmail.com

Aponte a câmara do seu smartphone 
para o QR Code acima e escute Jim 
Capaldi (na foto acima) e George 

Harrison interpretando ‘Anna Júlia’

Foto: Divulgação

procedimento contra Dilma Rousseff (PT), votou 
contra a cassação por não ver configurado com 
clareza o crime durante o mandato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 08:00 horas do dia 10 de Fevereiro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material Odontológico 
destinado a atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do Município de Areia-PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Fe-
deral nº. 10520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com. Edital: WWW.AREIA.
PB.GOV.BR ou www.tce.pb.gov.br. 

Areia - PB, 28 de Janeiro de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2020, que objetiva: Aquisição de oxigênio 
para uso no hospital municipal Dr. Hercilio Rodrigues e SAMU; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA (SOS - OXIGÊNIO) - R$ 
285.000,00.

Areia - PB, 28 de Janeiro de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2020, que objetiva: Aquisição de oxigênio 
para uso no hospital municipal Dr. Hercilio Rodrigues e SAMU; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA (SOS - OXIGÊNIO) - R$ 
285.000,00.

Areia - PB, 28 de Janeiro de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de oxigênio para uso no hospital municipal Dr. Hercilio Rodrigues e SAMU.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00012/2020 - 28.01.20 - 

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA (SOS - OXIGÊNIO) - R$ 285.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO N° 00291/2019, referente a TOMA-
DA DE PREÇOS 00006/2019.PARTES: Prefeitura Municipal deAreia eOliveira Cunha Serviços e 
Construções Ltda - ME, CNPJ. n° 20.930.189/0001-29; OBJETO: PRORROGACÃO DE. PRAZO. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 57.I. §§ 1º E 2º DA LEI 8.665/93.SIGNATÁRIOS:João Francisco 
Batista de Albuquerque eOliveira Cunha Serviços e Construções Ltda - ME. DATA DA ASSINATU-
RA: 27/01/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo novo, Fabricação Nacional, tipo PICK-UP, FORD RANGER 
XL 2.2, cabine dupla, tração 4x4, diesel, para primeiro emplacamento, ano e modelo 2019/2020, 160 
CV, 05 lugares, ar condicionado, direção elétrica, câmbio manual, trio elétrico (trava, vidro, alarme), 
freios ABS e AIRBAG DUP, destinado ao transporte de equipes da UBS PSF III - CANAFISTINHA, de 
conformidade a PROPOSTA “MINISTÉRIO DA SAÚDE” nº 12431.299000/1190-02. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 40/2019. DOTAÇÃO: PROPOSTA “MINISTÉRIO DA SAÚDE” nº 
12431.299000/1190-02: 14.00 - 10.301.0017.1021 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI e: CT Nº 02/2020 - 13.01.20 - CAVALCANTI & PRIMO 
VEÍCULOS LTDA - R$ 124.500,00.

Araçagi, 13 de Janeiro de 2020.
MURÍLIO DA SILVA NUNES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES para as UBS PSF I - 
(SANTO AMARO) e UBS PSF II - (CENTRO), CONFORME “PROPOSTA Nº 12431.299000/1190-02, 
DO MINISTÉRIO DA SAÚDE”. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00041/2019. DOTA-
ÇÃO: PROPOSTA “MINISTÉRIO DA SAÚDE” nº 12431.299000/1190-02: 14.00 - 10.301.0017.1021 
- 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI e: CT Nº 
00003/2020 - 13.01.20 - ALDO F. D. DANTAS EIRELI - R$ 7.000,00; CT Nº 00004/2020 - 13.01.20 
- R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI - R$ 13.600,00; CT Nº 00005/2020 - 
13.01.20 - THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME - R$ 2.060,00.

Araçagi, 13 de Janeiro de 2020.
MURÍLIO DA SILVA NUNES

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de COMBUSTÍVEIS - (Gasolina Comum e Óleo Diesel B S 
10), destinados aos atendimentos das Frotas Veiculares pertencentes e/ou locadas a Edilidade e 
aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social, exercício 2020. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00042/2019. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / FUS / PAB FIXO / MAC 
/ BOLSA FAMÍLIA / SCFV / CRAS / IGD SUAS / MDE / FUNDEB 40 / QSE e PNATE: 02.00 - 
04.122.0002.2003 - 03.00 - 04.122.0002.2004 - 04.00 - 04.123.0002.2005 - 06.00 - 08.122.0004.2011 
- 08.243.0005.2012 - 08.243.0005.2013 - 08.244.0006.2016 - 08.244.0006.2018 - 07.00 - 
12.361.0007.2024 - 12.361.0007.2025 - 12.361.0007.2027 - 12.361.0009.2028 - 12.365.0008.2032 - 
08.00 - 04.122.0019.2033 - 09.00 - 20.122.0002.2034 - 14.00 - 10.301.0017.2046 - 10.301.0017.2050 
- 10.302.0017.2051 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI e: CT Nº 
01/2020 - 10.01.20 - JOAO DUARTE NETO VEICULOS - EPP - R$ 1.065.663,36.

Araçagi, 10 de Janeiro de 2020.
MURÍLIO DA SILVA NUNES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08h30min do dia 12 de Fevereiro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Materiais 
de Limpeza para atendimento da Administração Municipal para o exercício de 2020. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 031/2015. Informações: no horário das 07h00min as 13h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Email: licitacaopmb2@gmail.com

Belém - PB, 27 de Janeiro de 2020
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08h30min do dia 10 de Fevereiro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de fardamentos para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 031/2015. Informações: no horário 
das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacaopmb2@gmail.com

Belém - PB, 27 de Janeiro de 2020
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

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 08:00 horas do dia 07 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos 
diversos da tabela da ABC Farma de A a Z dos tipos ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILAR, destinados 
ao atendimento das unidades de saúde e demanda judicial, conforme especificações e quantidades 
estabelecidas abaixo. 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, 27 de Janeiro de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2020
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS nº. 003/2020, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é CONSTRUÇÃO DE QUA-
DRAS NO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO/PB - CR 1062.232-29/2018. Data de abertura: 12/02/2020 
às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário 
de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318. 

Boqueirão, 27/01/2020. 
Crystiane Gomes Bezerra

Presidente-CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00003/2020

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00003/2020, do tipo Menor Preço, objetivando: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE DE OBRAS E PINTOR, 
PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E SERVIÇOS NA 
ZONA RURAL, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU-
RA. Data de Abertura: 12 de fevereiro de 2020às 14h30min. O Edital pode ser obtido na sede da 
Prefeitura de Congo, situada à Rua Senador Rui Carneiro. s/n, Centro, Congo – Paraíba. Maiores 
informações através do telefone (83) 3359-1100, no horário das 08:00 às 12:00. Edital: www.congo.
pb.gov.br, ou www.tce.pb.gov.br.

Congo - PB, 27 de janeiro de 2020.
ELDER OLIVEIRA DE QUEIROZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2019
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Congo – PB, TORNA PÚBLICO, para 

os fins e efeitos do disposto no § 3º do Art. 109 da Lei nº 8.666/93, que a empresa ASSOCIAÇÃO 
DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA, CNPJ: 70.223.060/0001-59, interpôs recurso admi-
nistrativo em face a Tomada de Preços n°. 00004/2019, ficando as demais licitantes, devidamente 
intimadas, para, querendo, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, APRESENTAR IMPUGNAÇÃO 
AO RECURSO INTERPOSTO, conforme faculta o § 3º do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações, contados desta publicação, ficando os autos do recurso e do procedimento licitatório 
com vistas franqueadas aos interessados.

Congo – PB, 27 de janeiro de 2020.
JOSÉ IVANILSON PEREIRA GUENES

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2020

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2020, do tipo Menor Preço, objetivando: AQUISIÇÃO DE PNEUS, 
CÂMARAS DE AR E PROTETORES. Data de Abertura: 11 de fevereiro de 2020às 08h30min. O 
Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Congo, situada à Rua Senador Rui Carneiro. s/n, 
Centro, Congo – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3359-1100, no horário das 
08:00 às 12:00. Edital: www.congo.pb.gov.br, ou www.tce.pb.gov.br.

Congo - PB, 27 de janeiro de 2020.
ELDER OLIVEIRA DE QUEIROZ

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00002/2020

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00002/2020, do tipo Menor Preço, objetivando: FRETAMENTO DE 
VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDA-
DE. Data de Abertura: 11 de fevereiro de 2020às 14h00min. O Edital pode ser obtido na sede da 
Prefeitura de Congo, situada à Rua Senador Rui Carneiro. s/n, Centro, Congo – Paraíba. Maiores 
informações através do telefone (83) 3359-1100, no horário das 08:00 às 12:00. Edital: www.congo.
pb.gov.br, ou www.tce.pb.gov.br.

Congo - PB, 27 de janeiro de 2020.
ELDER OLIVEIRA DE QUEIROZ

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10001/2020
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10001/2020, do tipo Menor Preço, objetivando: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. Data de Abertura: 
10 de fevereiro de 2020às 14h30min. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Congo, 
situada à Rua Senador Rui Carneiro. s/n, Centro, Congo – Paraíba. Maiores informações através 
do telefone (83) 3359-1100, no horário das 08h00min às 12h00min. Edital: www.congo.pb.gov.br, 
ou www.tce.pb.gov.br.

Congo - PB, 27 de janeiro de 2020.
ELDER OLIVEIRA DE QUEIROZ

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10002/2020
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10002/2020, do tipo Menor Preço, objetivando: FRETAMENTO DE 
VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CON-
GO. Data de Abertura: 12 de fevereiro de 2020às 08h30min. O Edital pode ser obtido na sede da 
Prefeitura de Congo, situada à Rua Senador Rui Carneiro. s/n, Centro, Congo – Paraíba. Maiores 
informações através do telefone (83) 3359-1100, no horário das 08h00min às 12h00min. Edital: 
www.congo.pb.gov.br, ou www.tce.pb.gov.br.

Congo - PB, 27 de janeiro de 2020.
ELDER OLIVEIRA DE QUEIROZ

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10003/2020
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na moda-

lidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10003/2020, do tipo Menor Preço, objetivando: AQUISIÇÃO 
DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Data de 
Abertura: 12 de fevereiro de 2020às 11h00min. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de 
Congo, situada à Rua Senador Rui Carneiro. s/n, Centro, Congo – Paraíba. Maiores informações 
através do telefone (83) 3359-1100, no horário das 08h00min às 12h00min. Edital: www.congo.
pb.gov.br, ou www.tce.pb.gov.br.

Congo - PB, 27 de janeiro de 2020.
ELDER OLIVEIRA DE QUEIROZ

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 12 de 
Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à partici-
pação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição de materiais diversos para atender 
as necessidades do Cemitério Público Municipal, solicitado pela SEINFRA. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. 
E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 27 de Janeiro de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Batista Sobrinho, 20 - Centro - Curral Velho - PB, às 08:30 horas do dia 10 de Fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de merenda escolar e alimentos para as Secretarias: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - FUNDO MUNICI-
PAL DE AÇÃO SOCIAL e SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA do município 
de Curral Velho-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.curralvelho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Curral Velho - PB, 27 de Janeiro de 2020
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Batista Sobrinho, 20 - Centro - Curral Velho - PB, às 10:00 horas do dia 10 de Fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de cestas 
básicas para doação a famílias carentes através da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HU-
MANO E CIDADANIA - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL do município de Curral Velho-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.curralvelho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Curral Velho - PB, 27 de Janeiro de 2020
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, às 08:00 horas do dia 13 de Fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
PARALELEPÍPEDO. 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 11:00 horas e 
das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3306-1057. E-mail: 
cplcoxixola@gmail.com. Edital: http://www.coxixola.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Coxixola - PB, 27 de Janeiro de 2020
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, às 10:00 horas do dia 13 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREI-
RO, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REDES PLUVIAIS COM PASSA-
GENS MOLHADAS NA MALHA VIÁRIA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RESERVATÓRIOS NA 
ZONA RURAL, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO 
MUNICÍPIO DE COXIXOLA/PB. 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 11:00 
horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3306-
1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. Edital: http://www.coxixola.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Coxixola - PB, 27 de Janeiro de 2020
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 09:00 horas do dia 07 de 
Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS 
FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTA MUNICIPALIDADE. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 001/2018. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3307-
1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 27 de Janeiro de 2020
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DONA INÊS

AVISO DE CONVOCAÇÃO  PARA CONTINUIDADE DO CERTAME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2020

O Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês, através de sua Pregoeira Oficial, torna público a 
convocação dos licitantes participantes do Pregão Presencial nº 002/2020: ALUYLSON PESSOA 
DOS SANTOS EIRELI ME - CNPJ: 21.636.341/0001-28; DNA SERVIÇOS, ENTRETENIMENTOS, 
PROM. E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ: 26.143.332/0001-19; EVELYN DA PAZ - CPF: 054.154.264-
85; JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 028.166.174-08; WILSON SOARES DE LIMA 
05871626432 - CNPJ: 31.932.782/0001-20, para a continuidade do certame,  a sessão ocorrerá 
no dia 29.01.2020 às 14:00 horas, na sede da Prefeitura.

Dona Inês/PB, 27 de Janeiro de 2020.
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00006/2020, para o dia 07 de 
Fevereiro de 2020 às 07:40 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Major Augusto 
Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 27 de Janeiro de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PRO-
GRAMA “MAIS EDUCAÇÃO” E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; ADJUDICO 
o seu objeto a: ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA 09948634462 - R$ 53.854,50; FRUTAS NOR-
DESTE COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - R$ 61.840,00; JOSE VITORIO DE LIMA 
07133025426 - R$ 52.289,00.

Esperança - PB, 24 de Janeiro de 2020
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA “MAIS 
EDUCAÇÃO” E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA 09948634462 - R$ 
53.854,50; FRUTAS NORDESTE COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - R$ 61.840,00; 
JOSE VITORIO DE LIMA 07133025426 - R$ 52.289,00.

Esperança - PB, 27 de Janeiro de 2020
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 AVISO DE ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 00006/2020, onde 
se lê: “8.12. Declaração de Adimplência Junto ao Município de Esperança, expedido pelo órgão 
competente, que deverá ser requerida em até 48 horas antes do certame.”; leia-se: “O item 8.12 
deverá ser desconsiderado para efeito de habilitação.”. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, 
no horário das 08h00min Às 12h00min dos dias úteis. Telefone: (83) 3361-3801. E-mail: esperanca.
cpl2017@gmail.com. 

Esperança - PB, 27 de Janeiro de 2020. 
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00003/2020. OBJETO: Aquisição Parcelada de Hortifrutigran-

jeiros Destinados a Merenda Escolar, Programa “mais Educação” e Secretaria de Educação Deste 
Municipio. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente 
de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação 
prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Antonio Pimenta de 
Oliveira 09948634462 - CNPJ 30.170.516/0001-45. Frutas Nordeste Comércio de Hortifrutigranjei-
ros - CNPJ 07.272.309/0001-80. Jose Vitorio de Lima 07133025426 - CNPJ 29.996.415/0001-49. 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, no horário 
das 08h00min Às 12h00min dos dias úteis. Telefone: (083) 3361-3801.

Esperança - PB, 27 de Janeiro de 2020
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00002/2020, que objetiva: Aquisição parcelada de medicamentos para atender as necessidades do 
Hospital Municipal, Farmácia Básica e SAMU deste município; RATIFICO o correspondente procedi-
mento em favor de: A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 
- R$ 732.909,00.Esperança - PB, 27 de Janeiro de 2020. NOBSON PEDRO DE ALMEIDA - Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020
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 14h15min, do dia 10 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica junto as Unidades Básicas de Saúde, 
CAPS’S, CAP’S AD, SAMU e a Farmácia Básica do Município de Guarabira/PB, exercício 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. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 15 de Janeiro de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de consultoria e Assessoria Técnica especializada de apoio administra-

tivo para análise e acompanhamento dos projetos deste município, junto aos Órgãos Federais e 
estaduais e caixa econômica federal, cadastro de proposta. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade 
de Licitação nº IN00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy: 02.000 
GABINETE DO PREFEITO, 04 122 1002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 
DA PREFEITO, 019 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 
03.000 SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 04 122 1002 2006 MANUTENÇÃO 
DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 032 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS, 04 123 1002 2010 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, 054 3390.39 00 001 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 05.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 
15 452 1002 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 
073 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 06.001 FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 301 1011 2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, 
092 3390.39 00 211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 07.000 SECRE-
TARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 20 606 1002 2037 MANUT. DA 
SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 189 3390.39 00 001 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 08 
244 1013 2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 212 3390.39 00 001 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, 08 244 1013 2050 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS, 260 3390.39 
00 311 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 09.000 SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, 12 368 1016 2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, 323 3390.39 00 111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, 
10.000 SECRETARIA DE CULTURA, 13 392 1002 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE CULTURA, 364 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00001/2020 - 27.01.20 - SME SERVICOS ESPECIALI-
ZADOS LTDA’ - R$ 18.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 11 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de material e 
instrumentais odontológicos destinados a atender as demandas operacionais do Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº. 004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (083) 3398-1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 27 de Janeiro de 2020
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56, torna   

público   que   requereu a  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, LICENÇA PRÉVIA 
PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA EUCLIDES DE ALCÂNTARA LIRA, localizada no 
Bairro Mangabeira, no Município de  João Pessoa - PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56, torna   

público   que   foi concedida pela  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, LICENÇA 
PRÉVIA 010/2020 PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA JOSÉ GERALDO BASTOS 
CRUZ, localizada no Município de  João Pessoa - PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56, torna   

público   que   foi concedida pela  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, LICEN-
ÇA PRÉVIA 009/2020 PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MARIA CÉLIA FEITOSA, localizada no 
Município de  João Pessoa - PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56, torna   
público   que   foi concedida pela  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, LICENÇA 
PRÉVIA 011/2020 PARA REFORMA DA PRAÇA ANTÔNIO GOMES DE SOUZA, localizada no 
Município de  João Pessoa - PB. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33020/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 
DOS SEIXAS – II, PONTA DO SEIXAS EM JOÃO PESSOA.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, 
constituída pelo Decreto nº 9.309/19, datado de 25 de junho de 2019, comunica aos interessados, 
que, fica determinado que a reunião para abertura dos envelopes contendo as propostas comer-
ciais, dar-se-á no dia 29/01/2020, às 09h00min, no mesmo local indicado no preâmbulo do Edital.

João Pessoa, 27 de janeiro de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação – SEPLAN/PMJP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL         
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.015/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2019/137785 da 

SEINFRA. DATA DA SESSÃO: 28/01/2020  
HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08H - Horário de Brasília
SESSÃO DE DISPUTA: 09 H - Horário de Brasília
OBJETO: Contratação de Empresa especializada de engenharia para a elaboração dos Serviços 

de Manutenção corretiva, Reparação, Adaptação e Modernização de instalações, estruturas e am-
bientes nos Mercados Públicos, em João Pessoa – PB, a saber: Mercado Público do Rangel, Mercado 
Público Sindolpho Freire, Mercado Público Tancredo Neves, Mercado Público da Torre, Mercado 
Público do Bessa, Mercado Público do Geisel e Mercado Público do Jardim Veneza – LOTE 01.

A Pregoeira Oficial da SEINFRA, torna público  que a empresa NSEG CONSTRUÇÕES EIRELI 
– CNPJ Nº 16.715.147/0001-06 impugnou o Edital da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, 
no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 799524 (Banco do Brasil) que o mesmo 
foi julgado PROCEDENTE ficando, portanto adiada a presente licitação que teria sua abertura 
marcada para o dia 28 de janeiro de 2020 às 8h. A nova data da referida licitação será publicada 
posteriormente através dos mesmos veículos de comunicação utilizados anteriormente nos termos 
da Lei Federal 8.666/93.

João Pessoa, 27 de janeiro de 2020
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09004/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09047/2019 PROCESSO ADM. Nº. 2019/113810
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IMPRESSORAS 3D E SEUS INSUMOS, PARA AS 

ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.
A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 

lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09047/2019, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011,  
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: SET- SOLUÇÕES EDUCACIONAIS E TECNOLÓGICAS CNPJ: 16.841.931/0001-52 
FONE/FAX: (83)3065-4440 (83) 99971-7274 END.: RUA PADRE ARISTIDES FERREIRA DA CRUZ, 
2040-A E 240-B, CATOLÉ-CAMPINA GRANDE/PB.

CEP: 58.410-238 EMAIL: licitação.setpb@gmail.com

ITEM UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TORAL MARCA

1 Unid.
                                  
IMPRESSORA 3D 30

R$ 
4.085,00
(Quatro 

mil, oitenta 
e cinco 
reais).

R$ 122.550,00
Cento e 

vinte e dois mil, 
quinhentos e cin-

quenta reais).

DA VINCI 1.0
PRO

VALOR TOTAL: R$ 122.550,00 (Cento e vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta reais).

               João Pessoa, 24 de janeiro de 2020.
Edilma da Costa Freire 

Secretária de Educação e Cultura
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09002/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09050/2019 PROCESSO ADM. Nº. 2019/021892
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENS MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ELE-

TRODOMÉSTICOS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE ESCOLAS, CREIS, SETORES 
ADMINISTRATIVOS E ANEXOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO 
DE JOÃO PESSOA.

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09050/2019, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011,  
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: ELETROPEÇAS TI CNPJ: 16.501.916/0001-65 FONE/FAX: (83)2106-2716/(83)3035-
1717 – END.: RUA FERNANDO LUIZ HENRIQUES DOS SANTOS, Nº 420, SL 203, BESSA-JOÃO 
PESSOA/PB. CEP: 58.037-051 EMAIL: comercial@eletropecas.com.br

ITEM UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR 

TOTAL MARCA

2 Unid.

MÁQUINA DE 
LAVAR ROUPA 
CAPACIDADE DE 
13 KG

100

R$ 1.787,94
(Um mil, sete-
centos e oiten-
ta e sete reais 
e noventa e 
quatro centa-
vos).

R$ 
178.794,00
(Cento e se-
tenta e oito 
mil, setecen-
tos e noven-
ta e quatro 
reais).

ELECTROLUX

VALOR TOTAL: R$ 178.794,00 (Cento e setenta e oito mil, setecentos e noventa e quatro 
reais).

               João Pessoa, 22 de janeiro de 2020.
Edilma da Costa Freire 

Secretária de Educação e Cultura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09003/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09047/2019  PROCESSO ADM. Nº. 2019/113810

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IMPRESSORAS 3D E SEUS INSUMOS, PARA AS 
ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09047/2019, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011,  
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: R C ROMANO IMPORTAÇÕES DE ELETRO ME. CNPJ: 22.617.444/0001-03 FONE/
FAX: (44)3023-6973/99941-1341 END.: RUA NÉO ALVES MARTINS, 1334 SL 33, MARINGÁ/PR. 
CEP: 87.050-110 EMAIL: contato@bestbraz.com.br

ITEM UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR 

TORAL MARCA

2 Unid.

FILAMENTO ABS
01 (um) carretel com 1 kg 
(um quilograma) de fila-
mento de ABS (Acriloni-
trila Butadieno Estireno). 
Este filamento deve ter 
diâmetro de 1,75 mm e 
ser da cor branca.

100

R$ 97,00
(Noventa 

e sete 
reais).

R$ 9.700,00
(Nove mil e 
setecentos 

reais).

FILAMENTO 
ABS

3DPROCER 
– 1,75mm

3 Unid.

FILAMENTO PLA
01 (um) carretel com 1 kg 
(um quilograma) de fila-
mento de PLA (Poliácido 
Lático) e Polímero Biode-
gradável. Este filamento 
deve ter diâmetro de 1,75 
mm e ser da cor branca.

100

R$ 95,00
(Noventa 
e cinco 
reais).

R$ 9.500,00
(Nove mil e 
quinhentos 

reais).

FILAMENTO 
PLA

3DPROCER 
– 1,75mm

VALOR TOTAL: R$ 19.200,00 (Dezenove mil e duzentos reais).

               João Pessoa, 24 de janeiro de 2020.
Edilma da Costa Freire 

Secretária de Educação e Cultura 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00003/2020, para o dia 03 
de Fevereiro de 2020 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Praça Presidente 
João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 3382-1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. 

Juazeirinho - PB, 27 de Janeiro de 2020
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Ananias dos Anjos, 41 - Centro - Olivedos - PB, às 10:00 horas do dia 07 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: prestação de serviços de 
implantação e manutenção do Prontuário Eletrônico do Cidadão-PEC da Estratégia e-SUS AB do 
Ministério da Saúde, assim como, do e-SUS AB Território para uso dos Agentes Comunitários de 
Saúde do Município de Olivedos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 7892. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 991052133. E-mail: molivedos@gmail.com. 
Edital: www.olivedos.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Olivedos - PB, 27 de Janeiro de 2020
CLAUDIO ASSIS RAMOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 09:00 horas do dia 10 de Fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição parcelada de Material de Construção 
diversos, destinado a esta Prefeitura e ao Fundo Municipal de Saúde deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 
130/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 99167-0794. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Pedro Régis - PB, 27 de Janeiro de 2020
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do 
dia 13 de Fevereiro de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PROJETO BÁSICO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alte-
rações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3371-2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.
br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 24 de Janeiro de 2020
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020
O Município de Picuí torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação 

na modalidade Pregão Eletrônica, objetivando: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE 
FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 
CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, no dia 17/02/2020, 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, 27 de Janeiro de 2020.
OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 
21 de Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DESCARTÁVEIS, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINIS-
TRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº. 005/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Telefone: (083) 3371-2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.
br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 24 de Janeiro de 2020
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do 
dia 14 de Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTORES PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO 
DE REFERENCIA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº. 005/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371-2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. 
Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 24 de Janeiro de 2020
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 
20 de Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE HIGIENE E LIMPEZA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº. 005/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no ende-
reço supracitado. Telefone: (083) 3371-2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.
pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 27 de Janeiro de 2020
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 18 
de Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMO-
TIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL (VEÍCULOS 
DE LINHA PESADA E LEVE), DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº. 005/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no ende-
reço supracitado. Telefone: (083) 3371-2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.
pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 27 de Janeiro de 2020
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 
11 de Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE GÁS DE 
COZINHA, DE FORMA PARCELADA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINIS-
TRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº. 005/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Telefone: (083) 3371-2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.
br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 27 de Janeiro de 2020
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

Prefeitura municipal de Piancó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00013/2020, - 
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 ONDA PRODUÇÕES GRAVAÇÕES E EDI-
ÇÕES MUSICAIS LTDA - ME, CNPJ sob o nº 04.408.207/0001-50,com o VALOR GLOBAL de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais)e tendo como objeto a Contratação da Banda FORRO 3X4 para animar 
as festividades carnavalescas, com apresentação a ser realizada no dia 23 de fevereiro de 2020 e 
com duração de 02 (duas) horas, em praça pública no município de Piancó-PB.

Piancó-PB,27 de janeiro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 08:00 horas do dia 11 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de pães, 
bolachas, bolo, torta e salgados diversos - pronta entrega. Recursos: previstos no orçamento vi-
gente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 2051/05; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 8146-1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. 
Edital: www.sape.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 27 de Janeiro de 2020
ELAINE CUNHA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 11:00 horas do dia 11 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
poda de árvores em diversas áreas públicas da cidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 2051/05; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 8146-1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. 
Edital: www.sape.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 27 de Janeiro de 2020
ELAINE CUNHA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de fardamento es-
colar - conjunto camiseta em malha e bermuda em helanca - e camisetas juvenis em malha para 
atendimento dos alunos da rede municipal de ensino, e camisetas em malha - mediante requisição 
periódica - para atender a realização de campanhas e eventos diversos. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 2051/05; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 8146-1430. E-mail: cplsape1@
gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 27 de Janeiro de 2020
ELAINE CUNHA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2019

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de pães, 
bolacha, bolo e salgados diversos - pronta entrega - Secretaria de Saúde. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 2051/05; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 8146-1430. E-mail: cplsape1@
gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 27 de Janeiro de 2020
ELAINE CUNHA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2019

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 14:00 horas do dia 11 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de frutas 
e verduras diversas - pronta entrega - Secretaria de Saúde. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 2051/05; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 8146-1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. 
Edital: www.sape.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 27 de Janeiro de 2020
ELAINE CUNHA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Gonçalo José Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 10:00 horas do dia 11 de Fe-
vereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
SANTA HELENA-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº. 0037/2005. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 35421055. E-mail: CPLSANTAHELENA.
PB@GMAIL.COM. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Helena - PB, 27 de Janeiro de 2020
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gonçalo José Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 08:30 horas do dia 12 de Fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU 
DESTE MUNICIPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº. 0037/2005. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 35421055. E-mail: CPLSANTAHELENA.
PB@GMAIL.COM. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Helena - PB, 27 de Janeiro de 2020
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gonçalo José Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA-PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº. 0037/2005. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 35421055. E-mail: CPLSANTAHELENA.PB@GMAIL.COM. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Helena - PB, 27 de Janeiro de 2020
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2019

OBJETO: Contratação de empresa para a execução das obras de reforma do Centro de Espe-
cialidades Médicas e do Laboratório de Análises Clínicas de Santa Helena-PB. LICITANTES HABI-
LITADOS: ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA; ANGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI; ENGEFRANCE; PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. . LICITANTE INABILI-
TADO: A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos 
envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 11/02/2020, às 08:30 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Gonçalo José Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, no horário das 08:00 as 
13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 35421055. E-mail: CPLSANTAHELENA.PB@GMAIL.COM. 

Santa Helena - PB, 27 de janeiro de 2020
JOSE MERICIANO MUNIZ DE LIMA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através de sua CPL e Equipe de Apoio, sediada na Rua Gonçalo 
Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 08:30 horas do dia 19 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Chamada Publica, do tipo menor preço, para: Chamada Pública para aquisi-
ção de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado 
ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e Programa Nacional de 
Alimentação de Creches- PNAC.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 0037/2005. Informações: no horário das 08:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 35421055. E-mail: http://
santahelena.pb.gov.br/. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Helena - PB, 27 de Janeiro de 2020
JOSE MERICIANO MUNIZ DE LIMA

Presidente CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 08:30 horas do dia 13 de Fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DOS  
MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BENS PERMANENTES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SERVIÇOS 
E INSUMOS PARA AS OFICINAS DO PROJETO VIVÊNCIAS EDUCATIVAS, APOIADO PELA 
FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL E REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº. 0037/2005. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 35421055. E-mail: http://santahelena.pb.gov.br/. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Helena - PB, 27 de Janeiro de 2020
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dom Adauto, 11 - Centro - Serra Redonda - PB, às 10:00 horas do dia 07 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, com objetivo para:Aquisição 
de pedras paralelepípedo e meio-fio para pavimentação de diversos vias municipais.Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02e Decreto Municipal 
nº. 004/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (83) 33994081. E-mail: cpl@serraredonda.pb.gov.br. Edital: www.serraredonda.
pb.gov.brou www.tce.pb.gov.br

Serra Redonda. - PB, 27 de Janeirode 2020
ADRIANO DE MACENA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO RESCISÃO CONTRATO 

Pregão presencial nº 51/2019
Contrato nº 343/2019

Objeto Processo original - Pregão: Aquisição parcelada de materiais de limpeza e higiene, 
para atender as necessidades das Secretarias/Órgãos demandantes da Prefeitura de Sousa-PB. 
A empresaLC MAGALHÃES COMERCIO, SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO, ASSESSORIA E LOGIS-
TICA EIRELI-ME, CNPJ 26.369.568/0001-78, embora convocada NÃO apresentou entrega de 
mercadoria, como também não ingressou defesa quanto a sua inexecução contratual, assim, fica 
neste ato informado a Rescisão do Contrato, do processo em tela. O processo esta a disposição 
dos interessados em todos os dias úteis, das 08:00 ás 12:00, sala da CPL, na Rua Cel. José gomes 
de Sá, 27, Centro , Sousa, PB.

Sousa-PB, 27 de janeiro de 2020.
FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
AVISO DE DESCISÃO DE RECURSO DE PROPOSTAS DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS N° 00007/2019
A Presidente Suplente da Comissão Permanente de Licitação do município de Santa Luzia/PB, 

torna público para conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada 
de Preço Nº 00007/2019, que o recurso impetrado pela empresa SETHA CONSTRUÇÕES E SER-
VIÇOS LTDA EPP, CNPJ  nº 24.064.804/0001-12, foi julgado IMPROCEDENTE, mantendo como 
Classificada em 1º Lugar a empresa COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 
11.170.603/0001-58  e em 2º Lugar a empresa SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, 
CNPJ  nº 24.064.804/0001-12. Maiores Informações na sala da comissão de licitação situada na Rua 
Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB – CEP 58.600-000.

Santa Luzia/PB, 27 de Janeiro de 2020.
Nilsamara de Souza Avelino

Presidente da CPL/PMSL/Suplente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Material Hospitalar diversos 
destinados as Unidades de Saúde, no atendimento às necessidades da Secretaria de Saúde do 
Município de Santa Luzia - PB.

TIPO: MENOR PREÇO
DATA DA ABERTURA: 10/02/2020 – HORÁRIO: 09:30 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, 27 de janeiro de 2020.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO

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

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2020, que objetiva: Aquisição de 
materiais didáticos e de expediente; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: Eliane do Nascimento Campos - R$ 317.162,80 e LEIA COMERCIAL DE LIVROS E 
MAGAZINE LTDA - R$ 220.164,05.Convocamos os representantes das referidas empresas para 
num prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, assinarem 
seus respectivos contratos.

São José de Piranhas - PB, 27 de Janeiro de 2020.
FRANCISCO MENDES CAMPOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Fevereiro de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para: Contratação de empresa do 
ramo da construção civil destinada a execução da obra de pavimentação em paralelepípedos em 
ruas do Município de Solânea/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 27 de Janeiro de 2020
MARA JOSÉ DA COSTA MARANHÃO

Presidente da Comissão

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 28 de  janeiro de 2020  27
Publicidade



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 28 de  janeiro de 2020      28
Geral

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO        
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 313/2019

                    O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da 
Administração, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 
e alterações, e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder 
Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial na sede deste Órgão, situada à Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos 
- Jaguaribe, telefone (083) 3208-9839, no dia 10/02/2020, às 09:00 horas para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (DRENO 
E COLETOR), destinado à DIVERSOS HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, conforme 
Anexo I do Edital.

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

CADASTRO CGE Nº 20-00042-5                                                  
 João Pessoa, 27 de janeiro de 2020.

JOÃO CLÁUDIO ARAÚJO SOARES
Gerente Executivo de Licitação

        

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO  
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 317/2019                    

            O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administra-
ção, pública, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Central de Compras- Centro 
Administrativo Estadual - Jaguaribe, telefone (083) 3208-9839, no dia 10/02/2020, às 09h (nove 
horas) para:

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA, des-
tinado à Secretaria do Estado da Saúde - SES, 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 19-01589-3
  João Pessoa, 27 de janeiro de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020

REGISTRO Nº 20-00076-5
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO (MODULO 3) E MANUTENÇÃO DA ESCOLA 

E.E.F.M PROFESSORA MARIA CECÍLIA, EM ALCANTIL - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 13 de fevereiro 
de 2020 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 27 de janeiro de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL        

SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAISDO ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A DIRETORIA DO SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO ESTADO DA PARAÍBA, 

no uso de suas atribuições e de conformidade com o Estatuto Social da Entidade e demais disposições 
legais aplicáveis, convoca todos os jornalistas do Estadopara participar de ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA, acerca dos encaminhamentosda CAMPANHA SALARIAL 2020/2021, a se realizar no 
auditório dasede do Sindicato, situadona Rua da Areia, nº 735, Centro, nesta Capital, no dia 29 de 
janeiro de 2020, quarta-feira, às 18h30, em primeira convocação, com a presença de 1/4 (um quarto) 

dos associados ou, em segunda convocação, às 19h00, com qualquer número de associados, para 
discutir e deliberar, com a maioria simples dos presentes, sobre a seguinte pauta:

1.Informes gerais;
2. Proposta de Pauta de Reivindicações para Campanha Salarial 2020/2021;
3. Autorização para que o Sindicato promova negociação direta ou com a intervenção de mediador, 

prevista na forma da lei, com as empresasjornalísticas de meio impresso, televisão, radiodifusão, 
internet, assessorias de comunicação e/ou com o Sindicato desua representação econômica, 
podendo assinar ACORDOS COLETIVOS ouCONVENÇÃO COLETIVA;

4. Autorização para que o Sindicato instaure movimento paredista (greve) ou DISSÍDIO COLE-
TIVO, na hipótese de malograrem as negociações;

5. Fixação do valor da Contribuição Assistencial;
João Pessoa- PB,  26 de janeiro de 2020

LAND SEIXAS DE CARVALHO
Presidente  

FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO
CNPJ 09.112.236/0001-94

Aviso de Licitação 
Tomada de Preço n°001/2020

A Fundação Napoleão Laureano, através de seu Pregoeiro e sua Comissão Permanente de 
Licitação, torna público, a quem possa interessar, regido pela Lei n°8.666/93 e suas alterações, 
realizará no dia 28/02/2020, às 10h00 (horário local), na sala do Centro de Estudos do Hospital 
Napoleão Laureano, localizado à Av. Cap. José Pessoa, n°1140, bairro Jaguaribe, João Pessoa PB, 
tel.(83)3015.6303, a licitação na modalidade Tomada de preço, empreitada por preço unitário tipo 
“menor preço”, n°001/2020, referente ao Convênio n.º 863539/2017, destinado a REFORMA DA 
UNIDADE DE SAÚDE no Hospital Napoleão Laureano, de acordo com as especificações contidas 
no respectivo edital e seus anexos.

João Pessoa, 27/01/2020.
Tadeu Bandeira Arnaud

Presidente da Comissão de Licitação
Pregoeiro

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA
CNPJ 09.123.654/0001- 87

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020
A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA  –  CAGEPA, com sede nesta Capital, em 

atendimento à Lei Estadual Nº 8.767 de 15/04/2009, comunica aos usuários e demais interessados, 
que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, com o objetivo de dar conhecimento e fundamentar proposta 
de realinhamento tarifário dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário 
nos municípios do Estado da Paraíba em que é responsável pela operação dos sistemas, a vigorar 
a partir da sua aprovação pela Agência de Regulação do Estado da Paraíba – ARPB.

Local: Auditório da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba – CINEP
Endereço: Feliciano Cirne, nº 50 – Bairro de Jaguaribe – João Pessoa (PB).
Data e horário: 04 de fevereiro de 2020 – às 14 h 00min.
Os interessados em participar deste debate na referida Audiência Pública, deverão se inscrever 

até 48 horas antes do seu início, através de uma das seguintes alternativas:
• Endereço eletrônico audienciapublica@cagepa.pb.gov.br, informando: nome, telefone de 

contato, nº do RG e empresa /órgão ao qual pertence, se for o caso;
• Telefone (83) 3218.1309 no horário das 08h00min as 11h00min e das 14h00min as 17h00min 

de segunda a sexta-feira.
A Diretoria

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019
Registro CGE Nº 19-01270-8

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS
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, 
comunica aos participantes habilitados da TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019, que após análise 
detalhada nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe e 
consulta ao setor técnico, considera classificadas as Empresas: JBR ENGENHARIA LTDA; MAIA 
MELO ENGENHARIA LTDA e PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA todas com as 
pontuações máximas – 100 pontos. 

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, e que a reunião 

para dar continuidade ao processo licitatório – abertura das Propostas de Preços ou vista(s) ao(s) 
recurso(s) - conforme o caso, fica marcada para o dia 05/02/2020, às 10:00 horas.                                  

João Pessoa, 27 de janeiro de 2020.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2019
Registro CGE Nº 19-01267-6

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS
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, 
comunica aos participantes habilitados da TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2019, que após análise 
detalhada nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe e 
consulta ao setor técnico, considera classificadas as Empresas: JBR ENGENHARIA LTDA; MAIA 
MELO ENGENHARIA LTDA e PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA todas com as 
pontuações máximas – 100 pontos. 

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, e que a reunião 
para dar continuidade ao processo licitatório – abertura das Propostas de Preços ou vista(s) ao(s) 
recurso(s) - conforme o caso, fica marcada para o dia 05/02/2020, às 15:00 horas.                                  

João Pessoa, 27 de janeiro de 2020.
 Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 04/2019
Registro CGE Nº 19-01000-0

COMUNICADO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
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, comunica 
aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 04/2019, que no decorrer do prazo recursal, impetraram, 
tempestivamente, recursos contra a decisão da Comissão as Empresas: CERQUEIRA CORREIA EN-
GENHARIA LTDA, através do processo nº 002049/2020 e CONSTRUTORA DE OBRAS PROGRESSO 
LTDA, através do processo nº 002068/2020. Desta forma, em atendimento aos parágrafos 3º e 5º do 
artigo 109 da Lei de Licitações e Contratos, os autos dos processos ficarão com vistas franqueadas aos 
interessados na sala desta comissão.

A CPL informa, ainda, que fica aberto o prazo para impugnação aos recursos a partir da data 
desta publicação.

João Pessoa, 27 de janeiro de 2020.
 Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

LEONILDO SANTOS DO NASCIMENTO, CPF: 251.381.704-49, torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Operação 
paraRegularização de Imóvel Comercial, situado noLoteamento Jardim Jericó II, Quadra S, Lote 
03, Camboinha– Cabedelo/PB.

KAMILA SOARES NEVES GUERRA – ME, CNPJ: 27.193.079/0001-70 torna público que requereu 
SEMAPA –Secretária de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Ocupação 
para Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente CNAE 61.90-6-99, 
situado à Rua Nilo Montenegro, 278, sala 01, Jardim Camboinha, CEP: 58.103.676 Cabedelo PB.

ARTHUR HEINSTEIN APOLINARIO DE ALBUQUERQUE SOUTO, CPF: 028.210.154-37, torna 
público que REQUEREU da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de 
Cabedelo - PB LICENÇA DE INSTALAÇÃO para CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR 
situado à BR. 230 KM 9 CONDOMINIO BOSQUE DE INTERMARES QD ‘G’ LT 194, AMAZONA 
PARK – CABEDELO – PB.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ nº 09.012.493/0001-54, por meio da Secretaria 
Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, torna público que requereu da SEMAPA Secretaria 
de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação para obra do Campo 
de Futebol, situado à Rua Sólon de Lucena, S/N, Ponta de Mato, CEP: 58310-000, Cabedelo - PB. 
(Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986).

Edital de INTIMAÇÃO nº 02
A Comissão Permanente de Inquérito no uso das atribuições que lhe foram conferidas por 

meio da portaria nº 1242 de 04 de novembro de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado em 
09 de novembro de 2019, INTIMA o responsável pela Empresa ADRIANA SILVA RODRIGUES, a 
comparecer perante esta Comissão no dia 12 de fevereiro de 2020, às 13:30h, a fim de participar 
de AUDIÊNCIA  na condição de INVESTIGADO no Processo de nº 0024684-6/2019 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, 27 de janeiro de 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 N 318/2019
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade Pregão 
Presencial na sede deste Órgão, situada à Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos - Ja-
guaribe, telefone (083) 3208-9839, no dia 10/02/2020, às 13:30 horas para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E OUTROS ITENS PARA INFRAESTRUTURA DE EVENTOS , destinado à 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLAG, con-
forme 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 19-01478-8                                                   João Pessoa, 27 de janeiro de 2020.
 

JOÃO CLÁUDIO ARAÚJO SOARES
Gerente Executivo de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO: PRAZO ENTREGA MERCADORIA SOB PENA RESCISÃO CONTRATUAL

Pregão Presencial nº 76/2019 – Contrato 486/2019
Convoca-se a empresa: L & J TRANSFER  LTDA – ME, CNPJ 07.046.164/0001-07, para en-

trega de mercadoria (fardamento escolar) já solicitada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
desta publicação, sob pena de rescisão contratual unilateral. Caso deseje, a convocada poderá 
utilizar o mesmo prazo acima fornecido para realizar sua defesa diante da inexecução contratual. 
Passado o prazo neste ofertado, não atendendo a esta convocação, ocorrerá rescisão unilateral 
do contrato e abertura de procedimento de penalidade. O processo está a disposição dos interes-
sados nos dias úteis, das 08:00 ás 12:00, sala da CPL, na Rua Cel. José Gomes de Sá, Centro, 
Sousa-PB, Paço Municipal.

Sousa-PB, 27 de janeiro de 2020.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira

Depois de ser derrotado no Tribunal Regional Federal da 3a Região, governo deve ir agora ao STF ou ao STJ, segundo Mourão

AGU deve recorrer de decisão
que suspende resultado do Sisu

O presidente interino, 
general Hamilton Mourão, 
disse ontem (27) que a AGU 
(Advocacia-Geral da União) 
deve recorrer ao STF (Su-
premo Tribunal Federal) ou 
ao STJ (Superior Tribunal 
de Justiça) para que sejam 
divulgados os resultados 
do Sisu (Sistema de Seleção 
Unificada).

Na noite de domingo 
(26), o Tribunal Regional Fe-
deral da 3ª Região (TRF-3) 
rejeitou recurso do Governo 
Federal e manteve a suspen-
são. O argumento do Minis-
tério da Educação era que a 
não divulgação apresentava 
“graves prejuízos à política 
pública de ensino superior”.

“Vai, vai recorrer. Pelo 
que eu sei, a AGU deve im-
por ao STJ ou ao STF”, disse 
o vice-presidente na manhã 
de ontem (27).

Na decisão de domingo, 

a presidente do TRF-3, de-
sembargadora Therezinha 
Astolphi Cazerta, conside-
rou que não foram apresen-
tados “elementos seguros 
de que candidatos não te-
riam sido impactados” pelos 
erros no cálculo da nota do 
Enem (Exame Nacional do 
Ensino Médio). O Governo 
Federal identificou falhas 
nas notas de cerca de 6.000 
candidatos.

Cazerta afirmou que é 
papel da União garantir que 
os candidatos obtenham a 
nota correta, de forma cla-
ra e transparente. “Esse é 
um direito individual, parte 
do compromisso assumido 
pelo Estado na estrutura-
ção de um exame de escala 
nacional, e que não pode ser 
ignorado pela União Fede-
ral”, disse.

A suspensão inicial ha-
via sido determinada pelo 
Tribunal de Justiça de São 
Paulo, acatando pedido da 
Defensoria da União. A AGU, 

Gustavo Uribe 
Folhapress

então, recorreu ao TRF-3, 
que manteve a decisão de 
não permitir a divulgação 
das notas.

A AGU afirmou nes-
sa segunda que “qualquer 
nova medida não alterará 
o resultado das notas” e 
que “o eventual adiamento 
ou suspensão de prazos do 
Sisu causará prejuízos in-
calculáveis às instituições 
de ensino e aos candidatos 
interessados em acessar a 
educação superior por meio 
dos processos seletivos rea-
lizados pelo Governo Fede-
ral, bem como ao início do 
calendário universitário”.

O órgão disse que rece-
berá dados e notas técnicas 
complementares do Minis-

tério da Educação para pe-
dir a reforma da decisão do 
TRF da 3ª Região. “De pos-
se das informações, a AGU 
apresentará pedido de sus-
pensão perante o Superior 
Tribunal de Justiça”.

No Palácio do Planal-
to, Mourão disse ainda que 
iria discutir com a equipe 
econômica a viabilidade 
de repassar mais recursos 
federais para os governos 
de Minas Gerais e Espírito 
Santo, que enfrentam es-
tragos causados pelas for-
tes chuvas.

No domingo (26), o mi-
nistro do Desenvolvimento 
Regional, Gustavo Canuto, 
anunciou um aporte de R$ 
90 milhões.

Os resgates de 
recursos do Tesouro 
Direto, programa de 
negociação de títulos 
públicos para pessoas 
físicas, registraram 
um salto de 83,6% em 
2019 e superaram o 
valor das emissões no 
ano. A informação foi 
divulgada ontem (27) 
pelo Tesouro Nacional.

O aumento do fluxo 
de saída de investidores 
ocorre em meio à redu-
ção da taxa Selic, hoje 
em 4,5%, o que derru-
bou a rentabilidade dos 
títulos públicos.

No ano passado, o 
volume das emissões 
de papéis foi de R$ 
30,88 bilhões, uma alta 
de 72% em relação a 
2018. A elevação, po-
rém, não foi suficiente 
para compensar a dis-
parada nas retiradas 
de recursos.

No período, os 
resgates somaram R$ 
30,91 bilhões. Com isso, 
o resultado consolida-
do do ano foi um resga-
te líquido de R$ 33,28 
milhões.

O número contras-
ta com o saldo do ano 
anterior, quando foi 
observada uma emis-
são líquida de R$ 1,1 
bilhão. A maior par-
te das retiradas foi de 
resgates antecipados, 

quando o investidor 
devolve os títulos ao 
Tesouro antes da data 
de vencimento.

Em 2019, essas re-
compras totalizaram 
R$ 21,32 bilhões, en-
quanto os pagamentos 
no vencimento ficaram 
em R$ 9,59 bilhões.

Na avaliação de 
técnicos do Ministé-
rio da Economia, o au-
mento das retiradas de 
recursos pode ser ex-
plicado por fatores re-
lacionados à queda na 
taxa básica de juros.

A redução da Selic 
levou a uma queda na 
rentabilidade dos títu-
los do governo. De um 
lado, donos de papéis 
emitidos no passado 
com rendimentos mais 
altos podem ter apro-
veitado o momento 
para vender esses títu-
los e ter lucro.

De outro, há um 
movimento de investi-
dores que migram das 
aplicações no Tesouro 
para outras modalida-
des de investimento 
em busca de maior ren-
tabilidade.

De acordo com o 
Tesouro, o número de 
investidores ativos no 
programa atingiu a 
marca de 1,2 milhão de 
pessoas em 2019. No 
ano, foram 414 mil no-
vos aplicadores ativos, 
maior crescimento já 
registrado pelo órgão.

Resgates do Tesouro 
Direto aumentam 84%
Bernardo Caram
Folhapress

General Hamilton Mourão substitui Bolsonaro, que está em viagem à Índia

Foto: Pedro Ladeira/Folhapress
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