
Operação contra milícia 
no Rio prende 33 pessoas
Dentre os detidos, cinco são policiais militares e três 
são policiais civis fluminenses, incluindo um com forte 
ligação com o suspeito de matar Marielle. Página 18

126 anos - PaTRIMÔnIo Da PaRaÍBa 
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Mobilização aconteceu ontem no Centro de João Pessoa. Grupo protestava contra reajuste e alegava que valor de R$ 4,15 no pagamento em dinheiro é injustificável. Página 7

Estudantes fazem ato contra aumento de passagens

Foto: Evandro Pereira

PB traça estratégia para 
tratar casos de coronavírus
Estado começa a se preparar para eventuais registros da doença. Ontem, ONU decretou emergência global. Páginas 5, 15 e 16

Porto registra aumento 
no movimento de janeiro
Crescimento já é de 9% com relação ao mesmo 
período do ano passado, mesmo faltando ainda 
dois navios a serem contabilizados. Página 4
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Companhia Boca de Cena inicia hoje uma série de eventos 
Paraíba afora com o objetivo de capacitar e formar novos 
mestres bonequeiros para manter tradição viva. Página 9

Djokovic detona Federer 
e avança para a final
Sérvio vence o suíço num jogo relativamente fácil, 
por 3 a 0, e deixa o caminho livre para conquistar o 
seu oitavo título do Aberto da Austrália. Página 22

Preços de gasolina 
e diesel vão cair 
nas refinarias 
Redução definida pela Petrobras é 
de 3%, mas ainda não se sabe se os 
novos valores vão refletir nas bombas 
dos postos de combustível.   Página 19

União libera R$ 892 mi para 
cidades afetadas pela chuva
Problema atinge várias cidades do Sudeste, mas 
Belo Horizonte é o caso mais grave. Verba será para 
obras de reconstrução da infraestrutura. Página 14



Emoção. Eis a palavra que melhor 
define o sentimento que tomou conta 
das pessoas – entre elas, o governador 
João Azevêdo - que assistiram, na noite 
de quarta-feira, o desfile da coleção #So-
mosTODOSParaíba, realizado na Praça 
do Povo do Espaço Cultural José Lins do 
Rego, em João Pessoa. Sem dúvida, uma 
noite histórica para o artesanato parai-
bano, especificamente da região do Cari-
ri, considerando-se as peculiaridades que 
envolveram o projeto.

A coleção apresentada por 25 modelos 
é o resultado de uma parceria inédita en-
volvendo o estilista mineiro Ronaldo Fraga, 
o artista plástico paraibano Flávio Tavares 
e 35 rendeiras dos municípios caririzeiros 
de São Sebastião do Umbuzeiro, Zabelê, 
Monteiro, Camalaú e São João do Tigre, no 
âmbito do Programa do Artesanato da Pa-
raíba (PAP), dentro da programação do 31ª 
Salão do Artesanato da Paraíba, que ora 
acontece na Praia do Cabo Branco. 

As peças que vestiram as jovens mo-
delos – todas inspiradas na obra pictórica 
de Flávio Tavares – encantaram o público 
(que aplaudiu todas as etapas do desfile) 
em virtude da beleza do corte e das estam-
pas, mas agregaram ainda mais valor em 
virtude do processo de produção. Isso por-
que Ronaldo Fraga deslocou-se até o Cariri, 
para ministrar pessoalmente a oficina de 
criação, mobilizando as rendeiras da re-
gião, tornando-as coautoras da coleção.   

Desse modo, houve uma perfeita jun-
ção de matrizes culturais das zonas rural 
e urbana; um diálogo, balizado pela har-
monia, por um sentido solidário, de estéti-
cas do campo popular e da esfera erudita. 
Uma união de forças cujo objetivo, ao que 
parece, não foi apenas de dar maior visi-
bilidade à beleza do trabalho produzido 
pelas rendeiras, mas colocar esse produto, 
com seu real valor, em plataformas mais 
avançadas de geração de emprego e renda.

Duas gerações de formações culturais 
diferentes – as modelos, as rendeiras, o 
estilista e o artista plástico - unidas pelo 
sentido maior da arte: promover a dig-
nidade humana. Mostrar que o poder da 
criação deve se manifestar em prol da 
vida, da evolução espiritual da humanida-
de, e nunca em função da morte, do deses-
tímulo, aprisionamento ou aniquilação da 
vontade de liberdade. Pessoas têm de ser 
o que na essência são, e não o que querem 
que elas sejam. 

Além da apresentação das peças em si, 
uma de cada vez, conforme o figurino, ou-
tro ponto alto do evento foi o desfile con-
junto das modelos com as rendeiras, destas 
com o estilista e, em seguida, todos juntos, 
em uma grande confraternização. Neste 
momento, percebeu-se com mais clareza a 
meta projetada (e alcançada): mostrar que 
a renda renascença tem valor imensurável, 
digna, portanto, de todas as passarelas, 
seja do Brasil, seja do exterior.
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Noite histórica

A arquitetura dos Po-
deres no Brasil apresenta 
fissuras, comprometendo 
os princípios de autono-
mia, harmonia e inde-
pendência definidos pela 
Constituição. Ora o Poder 
Executivo invade a seara 
do Legislativo com medi-
das provisórias sem cará-
ter de urgência, confor-
me se exige; ora o Poder 
Legislativo deixa imenso 
vácuo ao não aprovar a 
legislação infraconstitucional prevista 
pela CF de 1988.

Nesse vácuo, entra o Poder Judiciário, 
ao qual são submetidas questões não re-
solvidas por lei. E uma onda crítica passa 
a envolver a Suprema Corte, acusada de 
invadir a roça do Poder Legislativo, dando 
vazão ao conceito de judiocracia, demo-
cracia plasmada sob o jugo dos aplicado-
res da lei. Fosse só isso, os danos na ima-
gem do Judiciário não seriam tão graves.

Mas a artilharia pesada contra o STF 
deve-se, sobretudo, à suspeição sobre o 
comportamento de alguns componentes, 
identificados como soldados partidários 
ou simpatizantes de figuras que os esco-
lheram quando governavam o país. Em 
certos Estados, membros de instâncias 
judiciais são suspeitos de favorecimentos.

Nunca se viu o Judiciário tão critica-
do. Trata-se, afinal, do Poder mais identi-
ficado com as virtudes da moral, da ver-
dade e da justiça. As acusações maculam 
sua imagem. Compreende-se que parcela 
da indignação acumulada nesses tempos 
de polarização política se dirige ao Judi-
ciário. Mas o fato é que a imagem de uma 
Justiça apequenada fere a alma nacional.

Por isso, é oportuno rever os critérios 
de nomeação de ministros do Supremo e 
dos Tribunais de Justiça. O STF não tem 
juiz de carreira, seus membros são esco-

lhidos pelo presidente da Re-
pública e acabam jogados na 
vala do viés partidário, ape-
sar de seus méritos.

Projetos sobre a maté-
ria dormem nas gavetas do 
Congresso, entre eles o que 
sugere a nomeação por ins-
tituições como o próprio Po-
der Judiciário, o Congresso, a 
OAB, o MP e o presidente da 
República. Seria uma escolha 
por entidades sérias e Pode-
res constituídos, o que daria 

ao processo um caráter plural, legitimi-
dade e respeito da sociedade.

Tal visão valorizaria nossa democra-
cia participativa e serviria também aos 
Estados. Nenhuma autoridade pode se 
escudar no manto do cargo. O Judiciário é 
o mais respeitado dos Poderes pela iden-
tidade de seus integrantes e pela nobreza 
de suas funções.

Triste constatar que a figura do juiz 
em nosso país perdeu aquela aura sa-
grada da reverência, quando assumia 
traços nobres, como os descritos por 
Bacon: “Os juízes devem ser mais ins-
truídos do que sutis, mais reverendos 
do que aclamados, mais circunspetos 
do que audaciosos. Acima de todas as 
coisas, a integridade é a virtude que na 
função os caracteriza”.

Eles enfrentam calvário particular, 
a via crúcis da crise provocada pelo ca-
ráter dual do Estado brasileiro. De um 
lado, o Estado liberal, fincado na base do 
equilíbrio entre os Poderes, no império 
do direito e das garantias individuais. De 
outro, o Estado assistencial, voltado para 
a expansão dos direitos sociais, revigora-
dos pela Constituição. São enxurradas de 
demandas crescentes e repetitivas.

Chegou a hora da verdade. O juiz, 
por excelência, deve ser o protótipo 
das virtudes.

Judiciário sob tiroteio

Artigo Guadêncio Torquato 
Twitter@gaudtorquato

Os juízes devem ser 
mais instruídos do que 

sutis, mais reverendos do 
que aclamados, mais 
circunspetos do que 

audaciosos. Acima de 
todas as coisas, a 

integridade é a virtude 
que na função os 
caracteriza  

Editorial

HumorDomingos Sávio
savio_fel@hotmail.com

UN Informe

O Ministério Público Federal recomendou à 
Prefeitura Municipal de Guarabira (PB) que 
adote medidas preventivas e fiscalizatórias ne-
cessárias para concessões de permissão/autori-
zação de táxis. Segundo informações contidas 
no Procedimento no 1.24.005.000113/2019-96, 
o município concedeu licenças de táxis para um 
número elevado de interessados, nos últimos 
anos, de forma indiscriminada.

Para garantir o desconto de 
10% do IPVA (Imposto Sobre 
a Propriedade de Veículos Au-
tomotores), os proprietários de 
veículos de placa final 1 precisam 
efetuar o pagamento em cota 
única à vista até esta sexta-feira 
(31), o que evitará juros e multa.  
Os contribuintes têm ainda ou-
tras duas opções de pagamento 
para efetuar o tributo, mas desta 
vez sem o desconto: no parcela-
mento em três vezes, até hoje.

Como primeiro pré-candidato oficialmente 
lançado pelo DEM, Raoni Mendes já come-
çou a falar. Ele disse em entrevista a uma 
emissora de rádio da capital, que seu projeto 
é de teorizar menos e fazer mais, criticando 
a atual política do disse e me disse sem ação. 
“Meu projeto é de pouca teoria e muita prática.” 
Vamos aguardar até onde vai, né!

raoni, pouca teoria

ipVa 

precatórios

até hoje rachadinha

controLe de antiBióticos

Foi prorrogado até essa sexta-feira 
pelo Conselho Nacional de Justiça, 
prazo para que os tribunais enviem 
as sugestões à minuta de glossário 
que norteará os critérios para 
cumprimento das Metas Nacionais 
2020 pelos órgãos do Judiciário 
brasileiro. O TJPB, responsável  
para envio das sugestões da região 
Nordeste, já cumpriu o compromis-
so e aguarda o resultado final, se-
gundo informou Renata Grigório, 
gerente de Pesquisas Estatísticas.

O desembargador Joás de Brito 
Pereira Filho deferiu liminar e 
suspendeu o ato que afastou o 
vereador Ednaldo Barbosa da 
Silva (Ednaldo do Cell) do exer-
cício do mandato pelo municí-
pio de Conde. O vereador foi 
dado como um dos envolvidos 
no esquema de “rachadinha” 
(desvio de dinheiro público por 
meio de divisão de salários dos 
assessores) na Câmara de Ve-
readores da cidade. 

Com vistas a evitar qualquer tipo de contratempo aos credores que receberam precatórios em 2019 e tenham a 
obrigação de fazer declaração de ajuste anual (IRPF 2020), o TJPB convocou uma reunião com representantes do 
Banco do Brasil, ocasião em que trataram das mudanças na sistemática de pagamento de precatórios ocorrida no 
ano passado e a consequente incumbência da instituição financeira no preenchimento da Declaração do Imposto 
de Renda Retido na Fonte (Dirf) nos processos de precatórios. O banco afirmou que vai cumprir a instrução 
normativa da Receita Federal do Brasil no 1.915/2019, responsabilizando-se pelo preenchimento do documento. 

mpf está de oLho

Com a implantação de um 
simples procedimento, o Com-
plexo Hospitalar Regional 
Deputado Janduhy Carneiro 
de Patos (CHRDJC) conseguiu 
reduzir em 28,8% o uso de 
antibióticos, entre os meses 
de outubro do ano passado e 
janeiro deste ano. A adoção 
de uma ficha de controle de 
solicitação de antimicrobianos, 
monitorada pelas equipes que atuam nos setores da Farmácia e do Serviço de Controle de In-
fecções Hospitalares (SCIH), conseguiu aprimorar a terapêutica da unidade, tornando-a ainda 
mais segura, efetiva e eficaz com ganho de qualidade na assistência aos pacientes e no serviço 
prestado a eles. O médico responsável pelo Serviço de Controle de Infecções Hospitalares do 
Complexo, Diego Varela, explica que o sistema de controle de fichas é muito simples, mas 
bastante eficaz no que diz respeito à distribuição de medicamentos e que a sistemática foi 
introduzida para melhorar a rotina de prescrição de antibióticos para pacientes admitidos e 
que permanecem internados. “Implantamos as fichas de controle de solicitação de antimicro-
bianos visando melhorar essa dinâmica na unidade, a fim de garantir o completo tratamento 
das patologias dos pacientes, mas, ao mesmo tempo, restringindo o uso de antimicrobianos, 
especialmente aqueles que têm um espectro de atuação mais amplo, que são os antibióticos 
mais fortes que se forem utilizados de forma indevida podem selecionar algumas bactérias e 
fazer com que apareçam infecções multirresistentes”, disse o médico.
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Primeira etapa, que começa hoje e vai até o dia 10 de fevereiro, contará com 30 vagas para cada cidade 

O Programa Empreen-
der Paraíba reabre, nesta 
sexta-feira (31), a partir 
das 8h, inscrições para 
concessões de crédito 
para empreendedores de 
16 municípios que dese-
jam iniciar o seu próprio 
negócio ou a ampliação de 
um já existente. Na última 
quarta-feira (29), foram 
abertas 870 vagas para 29 
municípios do Estado e, 
devido a alta demanda de 
acessos no site, o programa 
interrompeu os cadastros 
e reagendou as inscrições 
em duas etapas. 

A primeira etapa ini-
cia nesta sexta-feira (31) e 
vai até o dia 10 de feverei-
ro próximo. Já na segunda 
etapa, os cadastros serão 
iniciados no dia 11 de feve-
reiro até o dia 20 do mes-
mo mês. Serão disponibili-
zadas 30 vagas para cada 
cidade ou até quando exis-
tirem vagas no prazo infor-
mado pelo programa. 

Os municípios que 
abrirão os cadastros nes-
ta sexta-feira (31) fazem 
parte das 7ª, 9ª, 10ª e 13ª 
Regiões do Estado. São 
eles: Bernardino Batista, 
Cajazeiras, Carrapateira, 
Condado, Coremas, Ibiara, 
Itaporanga, Marizópolis, 

Paulista, Piancó, Pombal, 
Santa Helena, São Domin-
gos, São Francisco, São José 
da Lagoa Tapada e Sousa.

Já a segunda etapa, 
que terá início no dia 11 
de fevereiro, abrange os 
municípios das 6ª, 8ª e 11ª 
Regiões do Estado: Água 
Branca, Brejo do Cruz, Ca-
cimba de Areia, Catolé do 
Rocha, Juru, Mato Grosso, 
Passagem, Patos, Quixabá, 
Santa Luzia, São José de 
Princesa, São José do Brejo 
do Cruz e Tavares.

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 inte-
ressados devem acessar o 
endereço eletrônico www.
empreender.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 cadas-
tro devem estar atentos à 
documentação exigida pelo 
Empreender no ato da ins-
crição. Essas informações 
podem ser encontradas no 
Edital do programa dis-
ponível no site www.em-
preender.pb.gov.br .

Empreender PB reabre as 
inscrições em 16 municípios 

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Marcos Pereira

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 319/2019

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, publi-
ca para conhecimento dos interessados, nos termos da Lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto nº 
24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial na sede deste 
Órgão, situado a Rua João da Mata S/N, Centro Administrativo Estadual - Jaguaribe, telefone (083) 
3208-9839, no dia 13/02/2020 às 09:00 horas para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUI-
NAS E EQUIPAMENTOS DE COSTURA, destinado ao COMPLEXO DE SAÚDE DE CRUZ DAS AR-
MAS - CSCA, 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 19-01446-5

João Pessoa, 30 de Janeiro de 2020.
João Cláudio Araújo Soares

Gerente Executivo de Licitação

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambiente, a emissão da Licença Prévia, em João Pessoa, em 23 de janeiro de 
2020. Para a atividade de: Construção de um Canal para Drenagem (macrodrenagem), no município de 
Várzeas/PB. Processo nº 2020-000470/TEC/LP-3317.

Oito socioeducandos 
da Fundação Desenvol-
vimento da Criança e do 
Adolescente “Alice de Al-
meida” (Fundac) foram 
aprovados no Exame Na-
cional para Certificação de 
Competências de Jovens 
e Adultos para jovens em 
privação de liberdade e 
sob medida socioeduca-
tiva – Encceja PPL 2019, 
sendo uma jovem da Uni-
dade Feminina Rita Gade-
lha, um jovem da Unidade 
CEA-JP, dois da Unidade 
CEA-Sousa, dois do CEJ, e 
dois do Lar do Garoto. A 
Unidade CEJ também teve 
cinco jovens preparados 
pela Unidade e aprovados 
no Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem).

O coordenador do 
Eixo Educação da Fundac, 
Rafael Honorato, enfatizou 
o empenho das equipes de 
professores que trabalha-
ram atividades prepara-
tórias com os jovens nas 
unidades. “Esperamos que 
esse ano tenhamos mais 
experiências exitosas. Que 
o trabalho conjunto com a 

escola dê muito mais fru-
tos e que tenhamos ainda 
mais aprovados no Encce-
ja”, afirmou o coordena-
dor.

Apesar de um número 
reduzido no Enem – ape-
nas quatro estão aptos a 
realizarem inscrição no 
Sistema de Seleção Unifi-
cada (Sisu) –, Rafael ob-
servou que, assim como 
no Encceja, houve um ín-
dice positivo de boas no-
tas, especialmente nas re-
dações. “Esperamos mais 
aprovações em 2020”, dis-
se ele. Das oito aprovações 
no Encceja, um foi do Ensi-
no Médio e sete do Ensino 
Fundamental.

O exame é destinado 
àqueles que não concluí-
ram os estudos na idade 
adequada e serve como 
oportunidade de obter 
os certificados do Ensino 
Fundamental e Médio. O 
participante deve ter, no 
mínimo, 15 anos de idade 
para certificação do fun-
damental e ter, no mínimo, 
18 anos no dia de aplica-
ção da prova.

Socioeducandos são 
aprovados no Encceja 

Equipes da farmácia e do Serviço de Controle de Infecções Hospitalares monitoram ficha de controle de solicitação de antimicrobianos

Foto: Secom-PBDistribuição de medicamentos 

Hospital de Patos consegue reduzir 
em 28,8% a utilização de antibióticos 

Com a implantação de 
um simples procedimento, 
o Complexo Hospitalar Re-
gional Deputado Janduhy 
Carneiro de Patos (CHRD-
JC) conseguiu reduzir em 
28,8% o uso de antibióti-
cos, entre os meses de ou-
tubro do ano passado e ja-
neiro deste ano. A adoção 
de uma ficha de controle de 
solicitação de antimicrobia-
nos, monitorada pelas equi-
pes que atuam nos setores 
da Farmácia e do Serviço de 
Controle de Infecções Hos-
pitalares (SCIH), conseguiu 
aprimorar a terapêutica da 
unidade, tornando-a ainda 
mais segura, efetiva e eficaz 
com ganho de qualidade na 
assistência aos pacientes e 
no serviço prestado a eles.

O médico responsável 
pelo Serviço de Controle 

de Infecções Hospitalares 
do Complexo, Diego Vare-
la, explica que o sistema de 
controle de fichas é mui-
to simples, mas bastante 
eficaz no que diz respeito 
à distribuição de medica-
mentos e que a sistemá-
tica foi introduzida para 
melhorar a rotina de pres-
crição de antibióticos para 
pacientes admitidos e que 
permanecem internados. 

“Implantamos as fi-
chas de controle de solici-
tação de antimicrobianos 
visando melhorar essa di-
nâmica na unidade, a fim 
de garantir o completo tra-
tamento das patologias dos 
pacientes, mas, ao mesmo 
tempo, restringindo o uso 
de antimicrobianos, es-
pecialmente aqueles que 
têm um espectro de atua-

ção mais amplo, que são 
os antibióticos mais fortes 
que se forem utilizados de 
forma indevida podem se-
lecionar algumas bactérias 
e fazer com que apareçam 
infecções multiresisten-
tes”, disse o médico.

Ainda segundo Diego, 
esse risco de disseminação 
de infecções multiresisten-
tes pode ser minimizado 
com essa simples condu-
ta adotada pelo complexo, 
desde outubro do ano pas-
sado. “Atuando com mais 
controle, a gente busca, 
enquanto SUS, oferecer o 
melhor tratamento ao pa-
ciente, diminuindo o risco 
à saúde deste paciente, as-
segurando assim um trata-
mento ainda mais eficaz e 
completo”, reitera o médi-
co. Ele lembra que, apenas 

com a adoção da ficha de 
controle de solicitação de 
medicamentos, a unidade 
conseguiu reduzir não ape-
nas a utilização de antibió-
ticos em quase 30%, como 
diminuir a incidência de in-
fecções multiresistentes ga-
rantindo um ambiente com 
menos riscos aos pacientes.

A ideia, segundo Dr. 
Diego, é tornar a ficha de 
solicitação de antimicro-
bianos uma rotina automá-
tica, imprescindível e per-
manente na unidade. “Com 
essa rotina cotidiana vamos 
diminuir ainda mais o uso 
de medicamentos contro-
lados, as infecções multi-
resistentes, os riscos aos 
pacientes e melhorar, cada 
vez mais, a qualidade do 
atendimento no hospital de 
Patos”, reforçou o médico. 

Em um dia marcado por 
forte volatilidade no mercado 
financeiro, o dólar voltou a 
subir e fechou no maior valor 
nominal desde a criação do 
real. O dólar comercial en-
cerrou ontem (30) vendido a 
R$ 4,259, com alta de R$ 0,04 
(0,95%).

Foi a segunda sessão se-
guida de alta da moeda nor-
te-americana. Na máxima do 
dia, por volta das 13h, o dólar 
chegou a R$ 4,273. A divisa 
acumula alta de 6,13% em 
2020.

O desempenho não 
se repetiu no mercado de 
ações. Depois de passar a 
maior parte do dia em bai-
xa, o índice Ibovespa, da B3 
(antiga Bolsa de Valores de 
São Paulo), fechou o dia com 

pequena alta de 0,12%, aos 
115.528 pontos.

A sessão foi marcada 
pelo receio de que o novo ví-
rus descoberto na China tra-
ga impactos para a segunda 
maior economia do planeta. 
Ontem, a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) declarou 
estado de emergência global 
por causa da doença, que ma-
tou 170 chineses até agora e 
se espalhou por 19 países. A 
China e países próximos ado-
taram medidas para conter a 
disseminação da doença.

O confinamento dos habi-
tantes de diversas cidades afe-
tadas pela doença reduz a pro-
dução e o consumo da China. A 
expectativa de desaceleração 
da economia chinesa impac-
ta diretamente países como o 
Brasil, que exporta diversos 
produtos, principalmente com-
modities para o país asiático. 

Dólar tem maior valor 
desde criação do real

O Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) prorrogou 
até esta sexta-feira (31) o 
prazo para que os tribu-
nais enviem as sugestões 
à minuta de glossário que 
norteará os critérios para 
cumprimento das Metas 
Nacionais 2020 pelos ór-
gãos do Judiciário brasi-
leiro. O Tribunal de Justiça 
da Paraíba, responsável 
pela compilação e envio 
das sugestões da região 
Nordeste, já cumpriu o 
compromisso e aguarda 
o resultado final, segundo 
informou Renata Grigório, 
gerente de Pesquisas Esta-
tísticas do TJPB.

As Metas Nacionais 
2020 foram aprovadas du-
rante o XIII Encontro Na-
cional do Poder Judiciário e 
anunciadas pelo presidente 

do CNJ e do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), ministro 
Dias Toffoli, em novembro 
do ano passado. Foram indi-
cados 12 grandes compro-
missos dos tribunais com o 
aperfeiçoamento da presta-
ção jurisdicional. Conforme 
o CNJ, o objetivo principal 
das Metas é proporcionar 
à sociedade serviços mais 
ágeis, com maior eficiência e 
qualidade.

Metas
A partir das sugestões 

enviadas, o CNJ finaliza-
rá o glossário e o tornará 
disponível em fevereiro, 
a tempo de os tribunais 
adaptarem seus sistemas 
aos critérios que serão 
considerados pelo Conse-
lho na análise do cumpri-
mento das Metas.

TJ envia para o CNJ 
sugestões do Nordeste

Wellton Máximo
Repórter da Agência 
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Neste ano, o balanço operacional já registra 78.450 toneladas, resultado superior ao registrado no primeiro mês de 2019

O mês ainda nem termi-
nou e o Porto de Cabedelo já 
registra uma movimentação 
quase 10% maior quando com-
parada com o mesmo período 
em 2019. Neste ano, o balanço 
operacional já registra 78.450 
toneladas – o número é 9,46% 
maior do que o movimentado 
no primeiro mês de 2019.

No entanto, de acordo 
com o setor de operações, a 
diferença deve aumentar, pois 
dois navios ainda devem ser 
contabilizados. O graneleiro 
Marcos Dias está atracado no 
berço 105 para a descarga 
de 14 mil toneladas de trigo, 
e além dele há a previsão de 
mais 12 mil toneladas de trigo 
até esta sexta-feira (31), com 
mais uma embarcação. No to-
tal, se confirmado o último na-
vio, a movimentação deve ul-
trapassar a marca das 104 mil 
toneladas, um resultado 45,7% 
maior do que janeiro de 2019.

“Isso mostra que nossa 
perspectiva para 2020 está no 
rumo certo. O ano anterior foi 
de muita preparação e planeja-
mento, agora estamos prontos 
para colher vários frutos e um 
deles é esse aumento na mo-
vimentação de cargas”, avalia 
a presidente da Companhia 
Docas da Paraíba (Docas-PB), 
Gilmara Temóteo.

Porto de Cabedelo: movimento 
cresce mais de 9% em janeiro 

Editoração: Lênin BrazEdição: Marcos Pereira

Campanha contra assédio será 
lançada no dia 5 de fevereiro

IPVA de placa com final 1 
poderá ser pago até hoje 

A campanha Meu corpo 
não é sua folia - Ano II tem 
como objetivo informar as mu-
lheres e a população em geral, 
prevenir e coibir crimes de im-
portunação sexual e violência 
de gênero durante o Folia de 
Rua e o Carnaval 2020. O lança-
mento será no auditório do Es-
paço Cultural, no próximo dia 
5 de fevereiro, às 9h. A inicia-
tiva é da Rede de Proteção às 
Mulheres em Situação de Vio-
lência na Paraíba (Reamcav), 
coordenada pela Secretaria de 
Estado da Mulher e da Diver-
sidade Humana, Secretaria de 
Estado de Segurança Pública 
e Defesa Social e conta com a 

Associação Folia de Rua entre 
outras parcerias. 

O foco da campanha são 
os blocos pré-carnavalescos 
em todo o Estado, especial-
mente durante as prévias 
(como o Folia de Rua, Muri-
çocas do Miramar, em João 
Pessoa), que acontecem entre 
os dias 13 e 22 de fevereiro, 
assim como o período do Car-
naval, que se encerra na terça-
feira, 25 de fevereiro. O crime 
de importunação sexual (Lei 
13.718/18) é caracterizado 
por qualquer “ato libidinoso 
na presença de alguém e sem 
seu consentimento” e é bas-
tante comum em festas po-

pulares como o Carnaval. 
A proposta da campanha 

é estimular, especialmente as 
mulheres, a denunciarem as 
ocorrências à polícia. Na se-
gunda edição da campanha, o 
slogan “Meu corpo não é sua 
folia” significa que nenhuma 
mulher pode ter seu corpo 
tocado ou ser importunada 
de qualquer forma sem seu 
consentimento. O crime de 
importunação sexual prevê 
pena de um a cinco anos de 
prisão (Lei 13.718/18). Lan-
çada em 2019, a campanha 
ganhou adesão popular, cres-
ceu em parcerias e ultrapas-
sou as fronteiras da Paraíba.

Para garantir o desconto 
de 10% do IPVA (Imposto So-
bre a Propriedade de Veículos 
Automotores), os proprietá-
rios de veículos de placa final 1 
precisam efetuar o pagamento 
em cota única à vista até esta 
sexta-feira (31), o que evitará 
juros e multa. Os contribuintes 
têm ainda outras duas opções 
de pagamento para efetuar o 
tributo, mas desta vez sem o 
desconto: no parcelamento 
em três vezes, com a primeira 
parcela sendo paga também 
até esta sexta-feira (31); e a 
terceira opção é o pagamento 
total do IPVA no dia 31 de mar-
ço, também sem o desconto de 
10%. A Sefaz-PB contabiliza, 
em seus lançamentos, 72.393 
veículos, com final placa 1.

Impressão dos boletos 
Os boletos do IPVA deve-

rão ser impressos por meio 

da internet. A emissão está 
disponibilizada no portal da 
Sefaz-PB www.sefaz.pb.gov.br, 
mas também no do Detran-PB: 
http://www.detran.pb.gov.br/ 
O boleto poderá também ser 
impresso, preferencialmente, 
em uma repartição fiscal ou en-
tão nas unidades do Detran-PB.

Pagamento 
A Sefaz-PB ampliou os lo-

cais para pagamento do IPVA, 
caso o contribuinte escolha, no 
ato da impressão, a opção ‘Ficha 
de Compensação’. Com ela, o 
contribuinte poderá pagar o tri-
buto em casas lotéricas, corres-
pondentes bancários e em toda 
a rede bancária. Se a opção per-
manecer no Documento de Ar-
recadação (DAR), o pagamento 
fica restrito ao Banco do Brasil.

Isenção
Termina também nesta 

sexta-feira (31) o prazo para 
as categorias que pediram a 
isenção do IPVA como, por 
exemplo, taxistas, portadores 
de deficiência (física, visual, 
mental ou autista), veículos ca-
dastrados no Ministério do Tu-
rismo na qualidade de trans-
porte turístico; motofretistas 
e de motoboys até 150 cilin-
dradas, de placa final 1. Essas 
categorias precisam levar a 
documentação na repartição 
fiscal mais próxima do seu 
domicílio para comprovarem 
a isenção e gozarem do bene-
fício em 2020. Neste mesmo 
dia, essas categorias já podem 
requerer a isenção de 2021. 

É importante lembrar que 
esses veículos isentos deverão 
pagar as demais taxas que en-
volvem o emplacamento, como 
seguro obrigatório (DPVat), li-
cenciamento do Detran-PB e a 
Taxa de Bombeiro.

Foto: Ortilo Antônio

Pronta para estrear na edição do Jornal A União do próximo domingo, a coluna Marmitando, do chef Walter Ulysses, foi lançada ontem à noite em 
um restaurante localizado no bairro de Manaíra, em João Pessoa. Durante o evento, prestigiado pela diretora-presidente da Empresa Paraibana de 
Comunicação (EPC), Naná Garcez, pelo diretor de mídia impressa, William Costa, pela presidente da PBTur, Ruth Avelino, além de outros jornalistas 

e formadores de opinião, Walter Ulysses detalhou o conteúdo da coluna que irá trazer todos os domingos, com exclusividade nas páginas de A União: pratos, 
lançamentos, inaugurações e críticas gastronômicas. Walter Ulysses reafirmou o compromisso de enfatizar o mercado local em seus textos, apresentando recei-
tas preparadas com produtos da terra. Em sua fala, Naná Garcez deu as boas-vindas ao chef e aproveitou para anunciar as novidades que irão celebrar os 127 
anos do impresso mais antigo da Paraíba, destacando outras colunas que irão se somar ao noticiário do impresso, como uma voltada à música clássica, outra 
ao meio ambiente e o 60+, dedicado à terceira idade. William Costa também deu as boas-vindas ao novo colunista e afirmou que gastronomia é cultura, e que 
Marmitando chega para trazer mais informações com uma cobertura diferenciada, assinada por um dos mais renomados chefs de cozinha do Estado.
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Protesto na Lagoa
Grêmios estudantis e sindicatos fazem ato público no Centro 
de João Pessoa pedindo redução da tarifa de ônibus. 
Manifestação chegou a interromper o trânsito.  Página 7 Fo
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Na capital, as duas unidades de referência são o Hospital Clementino Fraga e o Hospital Universitário 

Um Centro de Opera-
ções Especiais para ações 
de contigenciamento do 
coronavírus foi montado 
pela Secretaria do Esta-
dual de Saúde (SES). A ini-
ciativa tem a participação 
de órgãos e serviços de 
saúde nas esferas muni-
cipal e federal. Apesar de 
não haver casos suspeitos 
registrados no Estado, o 
objetivo da força-tarefa é 
garantir o fluxo assisten-
cial e barrar as possibili-
dades de contaminação, 
ao seguir o protocolo do 
Ministério da Saúde e da 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS). Hoje, uma 
coletiva aberta à impren-
sa apresentará um plano 
de ação caso a doença 
chegue à Paraíba. A cole-
tiva acontecerá na sede 
da SES, às 11h.

Na capital, as duas uni-
dades de referência são o 
Hospital Clementino Fra-
ga, em Jaguaribe, e o Hos-
pital Universitário Lauro 
Wanderley, na UFPB. On-
tem, a Capitania dos Portos 
realizou uma reunião para 
discutir ações no Porto de 
Cabedelo, que é uma das 
principais portas de entra-
da de visitantes do territó-
rio paraibano. 

A gerente executiva 
de Vigilância Sanitária em 
Saúde, Talita Tavares, falou 
sobre as ações que estão 
sendo encaminhadas pelo 
Governo do Estado para 
evitar que o coronavírus 
entre na Paraíba. 

“O momento que esta-
mos hoje é de construir um 
plano de ação para conti-
genciamento de uma pos-
sível chegada da doença na 
Paraíba. Estamos alinhan-
do o fluxo de atendimento 
hospitalar, montando equi-
pe especializada, elencan-
do necessidades de mate-
riais especiais e definindo 
os atores para que esteja-
mos preparados para ten-
tar barrar a transmissão 
do vírus”, explicou.

O Centro
O Centro de Operações 

Especiais já está montado 
e é composto pela Secre-
taria Estadual de Saúde, 
Agevisa, Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de João 
Pessoa, Samu, Anvisa e os 
Hospitais de Referência em 
doenças infectocontagiosa

Cecília Noronha
cecilianoronha2@gmail.com

SES apresentará plano de 
ação contra o coronavírus

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

De acordo com a as-
sessoria de imprensa da 
SES, outros órgãos e ser-
viços estão envolvidos no 
processo de contingen-
ciamento, como o Hospi-
tal de Traumas de Cam-
pina Grande, as unidades 
de Pronto Atendimento 
(UPA), Capitania dos Por-
tos, além da secretaria da 
cidade portuária de Cabe-
delo. 

Em João Pessoa, caso 
venha a existir algum caso 
confirmado, o Clementino 
Fraga e o Hospital Univer-
sitário serão a referência 
do atendimento no fluxo 
assistencial.

Durante esta semana, 
a SES divulgou uma Nota 
Informativa a respeito do 
processo de construção do 
fluxo assistencial que está 
em desenvolvimento para 
evitar a chegada do coro-
navírus no Estado. 

O documento ressal-
ta que, de acordo com in-
formações do Centro de 
Controle de Doenças dos 
EUA (CDC), o período de 
incubação do coronavírus 
é de cerca de 2 a 7 dias, 
podendo chegar a 14 após 
a exposição.

No momento foram 
registrados casos da doen-
ça no Ceará.

Preocupação com o período do Carnaval
O médico infectologista do Com-

plexo de Doenças Infecto-Contagio-
sas Clementino Fraga, Fernando Cha-
gas, explicou que não há necessidade 
da população entrar em pânico. Ele 
afirmou ainda que a grande preocu-
pação é a transmissão em ambientes 

de aglomeração, como no Carnaval. 
Ao mesmo tempo, o especialista des-
tacou que o trabalho preventivo que 
está sendo desenvolvido na Paraíba 
pode evitar que isso aconteça.

“Por enquanto, não há motivo 
para pânico. A gente está em alerta. 

Como evitar

O fato de entender como é transmitido o coronavírus é importante para saber a maneira de evitar o contágio. O uso 
de máscara e a higienização das mãos é uma das prevenções. “E se a pessoa estiver em um quadro gripal, quando 
tossir não colocar as mãos, mas sim um lenço. E, em seguida, lavar as mãos. Porque a lavagem das mãos com AGU 
e sabão é a maior arma que a gente tem”, enfatizou Fernando. Com relação ao uso do álcool gel, essa é uma prática 
que também ajuda. Mas, a lavagem das mãos é suficiente, contanto que seja feita todas as vezes que a pessoa tossir 
ou espirrar; antes e depois das refeições; e quando estiver em ambientes de grandes aglomerados. 
A palavra coronavírus vem de “coroa”, pois o vírus parece a coroa solar ao ser observado pelo microscópio eletrônico. 
Faz parte de um grupo de vírus muito presente em animais e podem ser transmitidos para o ser humano. Até então 
havia seis tipos diferentes de coronavírus com histórico de infecção em seres humanos, sendo dois deles responsáveis 
por infecções gravíssimas, causando epidemias em 2002 e 2016. “E agora surgiu esse sétimo vírus, que a gente não 
sabe de qual animal foi transmitido. Como ele pode ser transmitido de pessoa a pessoa, então, é um risco de trans-
missão como se fosse uma gripe comum. O problema é que ele pode evoluir sim para uma pneumonia e pode evoluir 
para óbito”, esclareceu Fernando Chagas. 

Não foi confirmado caso nenhum 
nem na Paraíba nem no Brasil”. 
Fernando Chagas falou que os 
esforços também são para evitar a 
transmissão em ambientes de gran-
des aglomerados. “É importante ter 
cuidado com grandes aglomerados. 
Esse é o grande medo que a gente 
tem, do vírus entrar no período do 
Carnaval. Mas eu acho que com a 
prevenção, do jeito que a gente está 
fazendo, a gente consegue evitar que 
isso aconteça”, afirmou.

O especialista explicou que para 
a transmissão é preciso que haja 
pouca distância ou contato. “A trans-
missão é por gotícula, espirro, tosse, 
[a uma distância de] até um metro de 
uma pessoa para a outra pode pegar. 
E também pelo toque ou contato, 
principalmente das mãos levadas à 
boca e aos olhos”, explicou.

A gerente executiva de Vigilância Sanitária em Saúde, Talita Tavares, falou sobre as ações que estão sendo encaminhadas pelo Governo do Estado com relação à possível chegada da doença

O especialista Fernando Chagas afirma que, por enquanto, não há motivo para pânico

Fotos: Ortilo Antonio

O momento que 
estamos é de construir 
um plano de ação para 
uma possível chegada 
da doença na Paraíba. 

Estamos alinhando o fluxo 
de atendimento 

Leia mais nas Páginas 15 e 16
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Formações acontecerão na próxima terça e serão feitas pelo MPPB e MPT com representantes dos 223 municípios

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) e o Minis-
tério Público do Trabalho 
(MPT) iniciam, na próxima 
terça-feira (4), uma série de 
capacitações para os con-
selheiros tutelares dos 223 
municípios paraibanos, que 
foram escolhidos na eleição 
unificada realizada em ou-
tubro passado no país. Eles 
foram empossados no cargo 
este mês para um mandato de 
quatro anos. A primeira ocor-
rerá no auditório da Procu-
radoria-Geral de Justiça, em 
João Pessoa, envolvendo con-
selheiros de 23 municípios.

As capacitações ainda 
serão realizadas, até o dia 12, 
em Campina Grande, Guara-
bira, Cajazeiras e Patos, nos 
períodos da manhã e tarde, 
pela equipe do Centro de 
Apoio Operacional às Promo-
torias de Justiça de Defesa da 
Criança e do Adolescente e 
da Educação, com o apoio da 
equipe do MPT.

As capacitações abran-
gerão matérias relaciona-
das à proteção de crianças e 
adolescentes e ao papel do 
Conselho Tutelar no Sistema 
de Garantia de Direitos; ao 
trabalho infantil e ao direito 
à educação. Também serão 
analisados casos práticos, 
distribuídos modelos e de-
monstrados os fluxos de aten-

dimentos. “Os conselheiros 
tutelares se deparam, em sua 
rotina de trabalho, com reali-
dades de violações de direitos 
complexos, que demandam 
uma atuação concreta qua-
lificada. Assim, a formação 
continuada constitui-se em 
elemento fundamental para a 
qualidade dos atendimentos 
prestados à população por 
esses profissionais”, explicou 
a promotora de Justiça que 
coordena o Centro de Apoio, 
Juliana Couto.

De acordo com a coor-
denadora do Caop, os pro-
motores de Justiça que 
atuam na área da Infância 
e Juventude já expediram 
recomendação aos prefei-
tos dos municípios em que 
atuam para que, conforme 
estabelece o Estatuto da 
Criança e do Adolescente 
(ECA), a Prefeitura garan-
ta os recursos necessários 
para que os conselheiros 
participem de formações 
continuadas. No caso das 
capacitações que serão pro-
movidas pelos MPs, os pro-
motores já expediram ofí-
cio aos gestores municipais 
para que custeiem a alimen-
tação e o deslocamento dos 
conselheiros tutelares de 
seus municípios, garantindo 
desta forma a participação 
deles no evento.

Conselheiros tutelares vão 
participar de capacitações

Editoração:Joaquim IdeãoEdição: Rogéria Araújo

Em Mamanguape

Sefaz e PRF apreendem 32 toneladas de 
cabo de alumínio com notas irregulares

Uma operação conjun-
ta da Secretaria de Estado 
da Fazenda (Sefaz-PB) com 
a Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) apreendeu na 
BR-101, no município de 
Mamanguape, Litoral Nor-
te da Paraíba, uma carga de 
32 toneladas de cabos de 
alumínio, que estava sen-
do transportada oriunda 
do Ceará, com nota fiscal 
inidônea. A operação foi 
conduzida pelos auditores 
fiscais da Primeira Gerên-
cia Regional da Sefaz, com 
sede em João Pessoa. 

Após constatarem  na 
abordagem o documento 
irregular, os auditores fis-
cais conduziram o cami-
nhão com os dez rolos de 
cabos de alumínio de alta 
tensão para o depósito da 
Sefaz, no Distrito Indus-
trial de João Pessoa, para 
fazer o auto da infração, 
contabilizar e calcular o 
tributo e a multa que jun-
tas somadas chegaram a 
R$ 112.320,00.  O valor já 
foi pago e a carga libera-
da.

Os postos fiscais da 

Secretaria de Estado da 
Fazenda (Sefaz-PB) e as 
equipes de fiscalização 
em trânsito das cinco Ge-
rências Regionais (João 
Pessoa, Guarabira, Cam-
pina Grande, Patos e Sou-
sa) têm intensificado o 
trabalho de fiscalização 
de cargas nas rodovias, 
nas divisas e em pontos 
estratégicos das rodovias 
em ações fiscais móveis 
e inteligentes. O objetivo 
é combater a sonegação 
fiscal e coibir a circulação 
de mercadoria com do-

cumentação ou inscrição 
pendente de regularidade 
e sem o devido recolhi-
mento do ICMS.

Após constatarem na 
abordagem o docu-
mento irregular, os 
auditores fiscais condu-
ziram o caminhão com 
os dez rolos de cabos 
de alumínio de alta 
tensão para o depósito 
da Sefaz

Foto: Secom-PB

O crime de extorsão 
contra comerciantes da 
comunidade Padre Hilton 
Bandeira, da Avenida Beira 
Rio, dos bairros de Manaí-
ra e Cabo Branco, em João 
Pessoa foi descoberto pela 
Polícia Civil. Seis pessoas 
foram presas, entre elas 
três mulheres e ainda foram 
apreendidos produtos de 
roubos e ainda várias cartas 
que continham as deter-
minações para serem exe-
cutadas pela Organização 
Criminosa. O grupo ainda é 
suspeito de homicídios, trá-
fico de drogas e porte ilegal 
de armas de fogo.

A prisão das seis pes-
soas aconteceu na manhã 
de ontem, 30. Pelo menos 
setenta policiais partici-
param da Operação Letter, 
sob o comando dos delega-
dos Carlos Othon e Giovani 
Giacomelli que cumpriram 
os mandados de prisão, in-
clusive contra um detento 
recolhido à Penitenciária 
Romeu Abrantes (PB1), si-
tuada no bairro de Jacara-
pé, em João Pessoa, sendo 
considerado o comandante 
da organização.

Segundo o delegado 
Carlos Othon, as investiga-
ções se iniciaram no ano 
passado quando policiais ci-
vis realizaram uma ação na 
comunidade Padro Hilton 
Bandeira com o objetivo de 
desvendar um assassinato. 
Na ocasião foi apreendido 
um baú contendo cartas, 
onde existia determinações 

com nomes de pessoas que 
deveriam cumpri-las, entre 
as ordens estavam o recolhi-
mento de dinheiro junto a 
comerciantes da região para 
terem garantias de que não 
seriam importunados pela 
bandidagem.” Ou pagava, ou 
fechava o comércio”, disse 
o delegado, em relação as 
ameaças dos bandidos.

Cada membro da or-
ganização criminosa tinha 
uma missão e duas das mu-
lheres presas faziam, sema-
nalmente, o recolhimento 
do dinheiro “uma espécie de 
pedágio”, junto aos comer-
ciantes. “Realizamos minu-
ciosa investigação, identifi-
camos todos os envolvidos, 
solicitamos as prisões e con-
seguimos cumprir 100%  de 
todos os mandados”, come-
morou o delegado.

Entre as mulheres pre-
sas estão a mãe e esposa do 
homem que está preso, con-
siderado o chefe da organi-
zação criminosa. De acordo 
com o delegado, existia o 
grau de hierarquia na Or-
crim: uma mulher era desig-
nada para coletar o dinheiro 
das extorsões, outra fazia o 
recolhimento do dinheiro 
do tráfico de droga; outros 
observavam as vítimas e ti-
nha aqueles para a prática 
dos homicídios. 

O delegado acredita 
que a prisão de membros 
da organização vai dar um 
alivio aos comerciantes que 
eram vítimas de extorsão. 
Ele ainda não tem o número 
preciso daqueles que tive-
ram que pagar para perma-
necer negociando na área. 

Polícia prende grupo 
por extorsão na capital
Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

As capacitações abrangem matérias relacionadas à proteção de crianças e adolescentes e ao papel do Conselho Tutelar na garantia de direitos

Foto: MPPB

Operação ocorreu na 
BR-101, no município 

de Mamanguape, Litoral 
Norte da Paraíba. Carga 

de cabos vinha do 
Estado do Ceará
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Mobilização começou na Lagoa e percorreu algumas ruas da cidade até chegar ao Terminal de Integração

Protesto reivindican-
do a redução imediata da 
tarifa de ônibus, bem como 
transporte público de quali-
dade foi realizado na manhã 
de ontem no Parque Sólon 
de Lucena (Lagoa), por um 
grupo de aproximadamente 
50 estudantes. Liderado por 
representantes de grêmios 
estudantis, com o apoio de 
alguns professores da Uni-
versidade Federal da Paraíba 
e representantes de partidos 
políticos, os manifestantes 
formaram um paredão hu-
mano e interrompeu o trân-
sito de ônibus na Lagoa das 
8h30 às 9h. 

Em seguida, por volta 
das 9h, eles seguiram até a 
Avenida Padre Meira e inter-
ditaram o trânsito, causando 
revolta entre os motoristas 
que vinham do viaduto Da-
másio Franca em direção 
à Lagoa. A interrupção do 
trânsito na Padre Meira ir-
ritou os condutores de veí-
culos que acionavam as 
buzinas dos veículos cons-
tantemente. A Polícia Militar 
acompanhou toda a movi-
mentação dos estudantes, 
apenas observando. 

Depois de aproxima-
damente 30 minutos de 

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Estudantes protestam contra 
aumento da tarifa de ônibus

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

A Clínica-Escola de 
Odontologia do Centro 
Universitário de João Pes-
soa – Unipê abre, no dia 3 
de fevereiro, as inscrições 
para 500 novas vagas do 
processo de triagem para 
atendimentos odontológi-
cos sem custo destinados 
à comunidade em geral. Os 
agendamentos poderão ser 
realizados presencialmen-
te ou por telefone.

As vagas são voltadas 
para usuários do SUS com 
idade a partir de 12 anos, 
de ambos os sexos, e as 
inscrições estarão abertas 
até as vagas esgotarem. Os 
serviços são tanto para no-
vos pacientes quanto para 
quem já foi atendido no 
primeiro semestre de 2019 
e em anos anteriores.

“Os pacientes atendi-
dos no segundo semestre de 
2019, que iniciaram e não 
finalizaram os tratamentos, 
poderão marcar seu retorno 
a partir do dia 12 de feve-
reiro, não sendo necessário 
participar do processo de 
triagem”, afirma o Prof. 
Me. Marcos Vasconcelos, 
coordenador do curso de 

Odontologia do Unipê.
As crianças e os pacien-

tes com necessidades espe-
ciais (PNE) também pode-
rão entrar em contato para 
agendar uma triagem a par-
tir do dia 12 de fevereiro. Os 
atendimentos são realizados 
pelos alunos de graduação 
do curso de Odontologia do 
Centro Universitário, sob a 
supervisão de professores. 
Além disso, todas as despe-
sas com materiais são cus-
teadas pela instituição.

Os selecionados po-
derão ter acesso a aten-
dimentos odontológicos 
em geral, como: limpezas, 
restaurações, cirurgias, 
tratamento de canal e tra-
tamento das gengivas. O 
processo de triagem dos 
pacientes agendados ocor-
rerá entre os dias 11 a 14 
de fevereiro. Nestes dias, 
os novos pacientes deverão 
levar um documento oficial 
com fotografia, como o RG, 
e o cartão do SUS.

A comunidade Unipê, 
composta pelos colabora-
dores, estudantes e profes-
sores, também pode parti-
cipar das triagens.

Inscrições abertas para 
serviços odontológicos

SERVIÇO 

n Agendamentos: a partir do dia 03/02, na re-
cepção da Clínica-Escola de Odontologia do Uni-
pê, localizada no Campus da Instituição, ou por 
telefonema para (83) 2106-4810
n Triagens: de 11 a 14 de fevereiro
n Local: Unipê - BR 230 - Km 22, Água Fria - 
Cep 58053-000 - João Pessoa - PB - Brasil
n Mais informações sobre a Clínica-Escola: 
https://unipe.edu.br/clinicas-escola/odontologia/

protesto na Padre Meira, os 
manifestantes seguiram em 
direção ao Terminal de In-
tegração, deixando o trânsi-
to lento no centro da cida-
de. Chegando à Integração, 
eles invadiram o local en-

trando pelo espaço de saída 
dos ônibus e dispersaram o 
movimento. 

Para os participantes do 
protesto, o Conselho Tarifá-
rio do município é coman-
dado pelos empresários que 

continuam escondendo da 
população os lucros anuais 
deles. “O problema é que 
todos os anos as passagens 
aumentam e a qualidade dos 
transportes só piora, porque 
os empresários não se preo-

cupam com a população”, 
disse o professor universitá-
rio, Márcio Silva, enfatizando 
que o aumento deste ano foi 
abusivo, uma vez que os em-
presários já lucram muito. 

Segundo o estudante e 

militante do PSTU, Gabriel 
Beltrão, o transporte público 
deve ser um direito básico, 
assim como saúde, alimen-
tação e educação. “Por este 
motivo somos contra a esse 
aumento abusivo da passa-
gem de ônibus na cidade de 
João Pessoa que passou de 
R4 3,95 para R$ 4,15. O pior 
é que esse aumento foi acor-
dado entre os empresários 
e os membros do Sindicato 
dos Transportes Urbanos 
da capital, se aproveitando 
da desmobilização da classe 
trabalhadora e das férias dos 
estudantes”.  

Gabriel observou que a 
passagem de ônibus em João 
Pessoa é a mais cara das capi-
tais do Nordeste. “Queremos 
dialogar com a população, 
mostrar que esse aumento 
beneficia os empresários do 
setor, e ao mesmo tempo ab-
sorve 20% do salário do tra-
balhador. Queremos um po-
sicionamento da prefeitura e 
órgãos responsáveis porque 
esse aumento foi simples-
mente um abuso”, afirmou o 
estudante complementando 
que o movimento também 
reivindica uma auditoria nas 
contas da mobilidade urba-
na. O reajuste no preço da 
passagem de ônibus foi de 
20% e começou a vigorar 
domingo passado.

Foto: Evandro Pereira

Coletivo se reuniu no Parque Solon de Lucena pela manhã, alegou que aumento é abusivo e lembrou que passagem em João Pessoa é a mais cara do Nordeste

Em Santa Rita

Centro de Direitos Humanos realiza 
bazar solidário neste fim de semana

O Centro de Direitos 
Humanos Dom Oscar Ro-
mero (Cedhor), localizado 
em Santa Rita, na Região 
Metropolitana de João Pes-
soa, estará promovendo 
nos próximos dias 1 e 2 de 
fevereiro um bazar benefi-
cente que tem como objeti-
vo arrecadar recursos para 
a manutenção dos projetos 
desenvolvidos e mantidos 
pela instituição. 

Produtos como cos-
méticos, roupas, bolsas, ce-
lulares, perfumes e outros 
itens estão na lista do bazar 
organizado pela instituição. 
Todos os produtos foram 
apreendidos e doados pela 
Receita Federal. Para com-
prar, será necessário que a 
pessoa apresente o CPF.

O Cedhor começou a 
atuar na defesa dos Direitos 
Humanos dentro do Estado 
no ano de 2000, fazendo 
parte da pastoral dos Mis-
sionários Combonianos no 
município de Santa Rita e 
em 2003 foi fundado juridi-
camente. O Centro promo-
ve atividades de formação, 
como cursos, palestras e 
oficinas sobre cidadania e 
Direitos Humanos, com gru-

pos de jovens, adultos e lide-
ranças comunitárias.

O Projeto Legal, que foi 
criado em 2014 através do 
Centro trabalha com crian-
ças em situação de vulne-
rabilidade social dentro da 
cidade de Santa Rita, hoje 
o projeto atende cerca de 
160 crianças. Com o apoio 
da Pastoral do Menor, enti-
dades Italianas, Cooperativa 
de Catadores e Catadoras de 
Marcos Moura e outras par-
cerias o Centro de Direitos 
Humanos Dom Oscar Rome-
ro mantém as atividades do 
Projeto Legal.

“Tudo que for arreca-
dado será em função das 
atividades e ações desenvol-
vidas na instituição. Há dois 
núcleos de atuação, a sede 
administrativa que oferece 
acompanhamento socio-ju-
rídico a população dos bair-
ros a sua volta. Um outro 
núcleo situado em Marcos 
Moura que atende cerca de 
160 crianças e adolescentes 
no contra turno escolar, com 
oficinas de artes, formação 
humana e apoio pedagógi-
co”, ressaltou Edmar Silva, 
Assistente Administrativo 
do Cedhor.

Bazar Beneficiente

n Data: 01 e 02 de fevereiro
n Horário: 09h às 15h
n Local: CEDHOR – Rua Jornalista Roberto Marinho, 
530 - Tibiri II, Santa Rita. 

Foto: Divulgação

Produtos que estarão à venda no bazar foram doados pela Receita Federal
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Famoso por sua irreverência e originalidade, o bloco Raparigas 
de Chico terá sua prévia amanhã (1), no Bar do Baiano, localizado 
nos Bancários. O festejo vai contar com as presenças da Orquestra 

Sanhauá e Fábio Torres. A entrada é por meio de camisas, que serão 
vendidas no Bar do Baiano e no Sebo Cultural, na Avenida Tabajaras, 
por R$ 30. O bloco, com apoio da Funjope e do Sebo Cultural, vai sair 
nas ruas no sábado de Carnaval, dia 22 de fevereiro, no Ponto de Cem 

Reis. As Raparigas de Chico é uma homenagem ao cantor e compo-
sitor Chico Buarque. Este ano, foliões vão festejar ao som de várias 

interpretações das músicas do artista intercaladas com muito frevo, 
nas vozes do grupo de samba Ninho Evolução, Voz Ativa, a banda Ma-

fiota, a Orquestra Sanhauá e o cantor Yuri Carvalho.

Guarabira

As Raparigas de Chico 
MuRiçoCAs 

n O Bloco Muriçocas do 
Miramar, um dos maiores 
de arrasto do Estado, lança 
hoje a edição 2020 e o evento 
contará com integrantes da 
Rede Estadual de Atenção 
às Mulheres Vítimas de Vio-
lência da Paraíba (Reamcav), 
além de representantes da 
agremiação. O lançamento 
do bloco será às 10h, no Sho-
pping Pátio Altiplano, e trará 
novidades e a programação 
deste ano. O Bloco Muriçocas 
do Miramar é parceiro da 
campanha ‘Meu corpo não 
é sua folia’, que visa cons-
cientizar a população sobre 
os crimes de importunação 
sexual, sendo apoiada pela 
Coordenadoria da Mulher em 
Situação de Violência Domés-
tica e Familiar do TJPB, bem 
como o combate ao assédio e 
à violência contra a mulher.

PitiMbu

As belezas naturais do município de Pitumbu, localizado no Litoral 
Sul do Estado, são destaque do Caderno de Turismo da Folha de 
São Paulo, nas versões impressa e digital de ontem (30), no qual o 
jornalista Roberto de Oliveira revela as peculiaridades e novida-
des da cidade, que tem se tornado um roteiro obrigatório para os 
turistas que visitam o Estado. A reportagem, intitulada “Paraíba: 
Piscinas naturais, estuários e falésias formam cenário da intoca-
da Pitimbu”, traz um excelente roteiro para quem quer aproveitar 
bem as belezas naturais do município, destacando pontos como 
Branca do Curral e não esquecendo do serviço, com opções de pa-
cotes variados aos leitores.  

Desfile
nnn Os traços marcantes, a 
delicadeza da renda renas-
cença e o colorido da arte se 
misturaram na passarela e 
encantaram o público que 
acompanhou, na noite da 
última quarta-feira (29), o 
desfile da coleção #Somos-
TODOSParaíba, resultado 
de oficinas ministradas pelo 
estilista Ronaldo Fraga a 
rendeiras do Cariri paraiba-
no no ano passado. O evento 
foi realizado no Espaço 
Cultural José Lins do Rego, 
em João Pessoa, dentro da 
programação do 31° Salão do 
Artesanato da Paraíba, sendo 
prestigiado pelo governador 
João Azevêdo e pela primei-

Fotos: Teresa Duarte
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A tradicional Festa da Luz no município de Guarabira, que foi iniciada na última 
quarta-feira (29) no Parque do Poeta – Ronaldo Cunha Lima terá hoje a programação 
de destaque, quando acontecerão shows de louvor, com a presença de Rosa de Saron, 
Elison Júnior e Celione David. A Festa da Luz já é considerada como um grande evento 
que atrai riquezas ao município, proporcionando o crescimento da economia local, 
com grande destaque para a geração de emprego e renda. Os órgãos de segurança do 
Estado consideram o local do evento seguro para a realização de uma festa grandiosa 
como a realizada em Guarabira.

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

ra-dama e presidente de honra 
do Programa do Artesanato da 
Paraíba (PAP), Ana Maria Lins. 
Na ocasião, também aconteceu 
a assinatura do protocolo de 
intenções para a instalação do 
Centro de Referência do Artesa-
nato do Cariri, com sede no mu-
nicípio de Monteiro. Ao todo, 25 
modelos paraibanas apresen-
taram os 40 looks confeccio-

nados por 35 rendeiras dos 
municípios de São Sebastião do 
Umbuzeiro, Zabelê, Monteiro, 
Camalaú e São João do Tigre, 
todos inspirados na obra do 
artista plástico Flávio Tavares. 
A trilha sonora do evento ficou 
sob a responsabilidade da can-
tora Sandra Belê, que tem forte 
ligação com a renda renascença 
por ser filha de rendeira.

No período do Carnaval, estimativa é que ocupação hoteleira chegue a 95% dos 4 mil leitos disponíveis na cidade
Sara Gomes 
saragomesilva@gmail.com 

Eventos religiosos devem 
reunir 200 mil em Campina

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

O município de Campina 
Grande deve atrair cerca de 
200 mil pessoas para o Car-
naval da Paz 2020 que inclui 
outros eventos de diferentes 
grupos religiosos, entre os 
quais, a Consciência Cristã. 
A programação inicia dia 14 
de fevereiro e encerra no dia 
25 de fevereiro. A procura 
por passagem aérea tem sido 
tão expressiva no período 
que a companhia aérea Azul 
adicionou dois voos diários. 
A Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico (Sede) 
da Prefeitura Municipal de 
Campina Grande espera uma 
ocupação hoteleira de 96%, 
nos 4 mil leitos disponíveis 
na cidade.

Além da Consciência 
Cristã, os outros sete even-
tos religiosos são: Encontro 
Luminar de Espíritas Magne-
tizadores, Movimento de In-
tegração Espírita na Paraíba 
(MIEP), Nova Consciência, A 
Palavra Revelada e Acampa-
mento Verbo da Vida. Além 
dos retiros católicos: Cres-
cer - O encontro da Família 
Católica e o Renascer, Eu sou 
de Jesus.

De acordo com a secre-
tária da Sede, Rosália Lucas, 
a Prefeitura de Campina 
Grande patrocina estes even-

tos religiosos para fomentar 
o turismo e desenvolvimento 
econômico no local.  A Pre-
feitura de Campina Grande 
disponibiliza em média, R$ 
500 mil reais, distribuídos 
de acordo com a proporção 
do evento, apenas o Miep 
que não recebe recurso pú-
blico por opção própria. “Re-
cebemos 200 mil pessoas na 
cidade durante o Carnaval, 
entre excursionistas e turis-
tas. Existe um grande impul-
sionamento econômico, há 
uma mobilização de toda a 
cidade, restaurantes, hotéis, 
turismo. Uma excelente op-
ção para quem busca paz, 
silêncio e quem quer fugir 
da folia vem para Campina 
Grande no Carnaval pois es-
tes eventos são de altíssima 
qualidade”, enfatizou.

Ano passado, a taxa de 
ocupação da rede hotelei-
ra foi de 96% em Campina 
Grande, o que deverá se 
repetir em 2020. Já a Com-
panhia Azul confirmou dois 
novos voos durante o Car-
naval da Paz. “Recebemos 
quatro voos diários, sendo 
um da Gol. Devido o au-
mento da procura, a Azul 
comunicou que durante o 
Carnaval aumentará dois 
voos. Além disso, no final de 
2019 inauguramos quatro 
leitos e aumentamos para 
4 mil o número de leitos”, 

informou Rosália Lucas, se-
cretária da Sede

Consciência Cristã
A ‘Consciência Cristã’ 

será realizada de 20 a 25 
de fevereiro – considerada 
o evento que mais mobiliza 
pessoas, cerca de 100 mil por 
ano sendo 6 mil turistas, de 
600 cidades dos 27 estados 
brasileiros. De acordo com a 
pesquisa realizada em 2019 
pelo Instituto de Pesquisa 
Sigma, o evento Consciên-

cia Cristã representa 80% do 
impacto econômico gerado 
na cidade é proporcionado 
pelos participantes da Cons-
ciência Cristã.

Na programação, have-
rá 21 eventos paralelos, 19 
plenárias, entre manhã e a 
noite, 5 minicursos A aber-
tura será no dia 20 de feve-
reiro, no Parque do Povo, às 
19h30. A entrada é franca 
mas é preciso realizar a ins-
crição pelo site www.cons-
cienciacrista.org.br 

sERViço 
Eventos religiosos
n 14 a 24/2 – Encontro Luminar de Espíritas Magne-
tizadores
n 21 a 25/2 – Acampamento Verbo da Vida
n 21 a 25/2 – A Palavra Revelada
n 21 a 25/2 – Nova Consciência
n 20 a 25/2 – Consciência Cristã
n 22 a 25/2 – Miep – Movimento de Integração Espí-
rita na Paraíba
n 23 a 25/2 – Crescer- O Encontro da Família Cató-
lica
n 23 a 25/2 – Renascer
n 23 a 25/2 – Eu sou de Jesus

Além da Consciência Cristã, outros nove eventos de caráter religiosos e espirituais acontecerão em Campina Grande durante o período carnavalesco

Foto: Divulgação
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2o Caderno
Rádio Tabajara
Podcast narra a história da emissora, que celebra os 
seus mais de 80 anos de serviços prestados à cultura, 
ao esporte e ao jornalismo paraibano. Página 10
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Capacitar, formar e fo-
mentar os saberes dos mes-
tres bonequeiros, com o 
intuito de que esse tipo de 
manifestação de arte popu-
lar continue sendo transmi-
tido para as novas gerações. 
Esse é o objetivo do projeto 
de Salvaguarda do Babau 
da Paraíba promovido pelo 
Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacio-
nal (Iphan) no Estado e que 
será realizado pela Cia. de 
Teatro de Bonecos Boca de 
Cena a partir desta sexta-
feira, com um encontro en-
tre bonequeiros  no Teatro 
Municipal Jacob Soares Pe-
reira na cidade de Solânea, 
na região do Brejo.

No total, o projeto in-
clui quatro etapas, com 
ações que serão levadas 
até o próximo mês de maio, 
período durante no qual o 
grupo circulará por mais 
quatro municípios: Mari, 
Sapé, Lagoa de Dentro e Pe-
dras de Fogo.

“Nós sempre temos 
trabalhado com o objetivo 
de salvaguardar o babau e 
agora, com essa oportuni-
dade, a companhia está feliz 
da vida por poder partici-
par desse projeto do Iphan 
na Paraíba, pois isso traz o 
poder público para ajudar 
na manutenção do babau 
no Estado”, confessou Artur 
Leonardo, diretor da Cia. 
Boca de Cena e, também, do 

espetáculo autoral Tem Boi 
no Algodão, criação coleti-
va do próprio grupo, cuja 
estreia ocorreu em 2017 e 
que será apresentado du-
rante essa circulação pelos 
cinco municípios.

“A companhia foi sele-
cionada, por meio de edital 
do ano passado, para rea-
lizar as atividades nessas 
cidades. Em 2015, o teatro 
de bonecos 
popular do 
Nordeste foi 
oficialmen-
te reconhe-
cido pelo 
Iphan como 
Patrimônio 
Imaterial do 
Brasil, o que 
c o n t r i b u i u 
para levar as 
instituições, 
gestores e so-
ciedade civil a 
terem responsabilidade em 
promover ações que garan-
tissem proteção, manuten-
ção e sustentabilidade deste 
Bem para as futuras gera-
ções”, lembrou Leonardo.   

A primeira etapa come-
ça com um encontro entre 
bonequeiros da cidade de 
Solânea e de outros brincan-
tes, oriundos de municípios 
da região. A reunião começa 
às 8h,  se estendendo até a 
tarde, no Teatro Municipal 
Jacob Soares Pereira, e deve 
contar com as presenças 
dos bonequeiros Geraldo, 
Clóvis, Clébio, Nildo, Cravin, 
Manuel Campina e Nego. 

“Esse encontro entre 
bonequeiros será um mo-
mento para a troca de sa-
beres e experiências, um 
diálogo com o objetivo de 
promover um intercâmbio 
durante o qual os partici-
pantes falem sobre vários 
aspectos, a exemplo dos tra-
balhos que desenvolvem e as 
dificuldades que enfrentam 
no exercício do ofício”, co-

mentou o di-
retor.

Segundo 
ele, dentro 
da programa-
ção, mais um 
evento nos 
mesmos mol-
des também 
a c o n te c e rá 
em 7 de feve-
reiro, na Casa 
de Cultura 
em Mari.

A segun-
da etapa do projeto será de 
apresentações públicas de 
teatro de bonecos. Em Solâ-
nea será em duas datas, 15 e 
16 de fevereiro. No primeiro 
dia, o público assistirá gra-
tuitamente apresentações 
ao ar livre, na zona rural, do 
teatro de bonecos popular 
tradicional com os mestres 
Geraldo, Clébio e Nego. No 
segundo dia, a Cia. Boca de 
Cena apresentará o espe-
táculo Tem Boi no Algodão. 
“Inspirado na cultura popu-
lar nordestina, essa monta-
gem promove um encontro 
harmonioso entre o babau, 
teatro de boneco popular 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Editoração: Luciano HonoratoEdição: Audaci Junior

Mestres de 
mãos dadas 

Nesta sexta-feira, a Companhia Boca de Cena inicia 
ações para a salvaguarda do babau da Paraíba

da Paraíba, o forró e o coco 
de roda, num espetáculo di-
vertido e musical que conta 
as aventuras do negro Bene-
dito e seu boi nas terras do 
Capitão João Redondo”, disse 
Artur Leonardo.

As apresentações pú-
blicas de teatro de bonecos 
ainda serão realizadas em 
29 de fevereiro e 1o de mar-
ço, na cidade de Pedras de 
Fogo. No primeiro dia, o pú-
blico assistirá aos mestres 
bonequeiros Pedro e Seu Zé. 
No dia seguinte, a Boca de 
Cena encenará o espetáculo 
Tem Boi no Algodão. Depois, 
as atividades dessa etapa 
ocorrerão nos dias 7 e 8 de 
março, com apresentações 
do mestre Nildo e da Boca 
de Cena, respectivamente. 

Essa etapa da agenda ainda 
se cumprirá em mais duas 
cidades. Em Sapé, na Comu-
nidade de Inhauá, nos dias 
14, com apresentações dos 
mestres Toba e Seu Reis, e 
15 de março, com a Boca de 
Cena. Em 21 e 22 de março, 
em Mari, com o mestre Hélio 
Silva abrindo a programação 
e, na data seguinte, nova-
mente a Boca de Cena.

A terceira etapa con-
siste na capacitação de ges-
tores, que será realizada no 
dia 27 de março, na cidade 
de Lagoa de Dentro, e em 3 
de abril, em Pedras de Fogo. 
“Vai ser um seminário com 
o Iphan sobre o processo de 
patrimonalização dos Bens 
Culturais e a Salvaguarda de 
Patrimônios Imateriais”, dis-

se o diretor da companhia. 
“A ideia é que esse projeto 
passe a ter um caráter per-
manente, com o objetivo de 
se estender para as 10 cida-
des paraibanas onde existe 
a atuação de mestres bone-
queiros”, acrescentou.

O projeto se encerrará 
com a quarta etapa, que in-
clui a capacitação dos gesto-
res e oficinas. Começará por 
Lagoa de Dentro, em 27 de 
março. Depois, prosseguirá 
ao longo de abril pelas cida-
des de Pedras de Fogo, no 
dia 3, Sapé (8, 9 e 10), Pe-
dras de Fogo (15, 16 e 17), 
Lagoa de Dentro (22, 23 e 
24) e Solânea, onde ocorrerá 
dias 29, 30 e 1° de maio, mês 
no qual ainda vai acontecer 
em Mari (6, 7 e 8).

Criado em 1996, o Boca de Cena já 
produziu 30 montagens e ganhou 

vários prêmios pelo Brasil

Difundindo a arte bonequeira
Criada na cidade de João Pessoa 

no dia 16 de outubro de 1996 por Ar-
tur Leonardo e Eurismar Cavalcante, 
que depois deixou o grupo, a Cia. 
Boca de Cena é uma entidade cultu-
ral de direito privado cujo objetivo é 
o de pesquisar, documentar e difundir 
a arte bonequeira entre os segmentos 
da sociedade. Seus integrantes atuam 
por meio de investigação, produção e 
fomento de conhecimentos específi-
cos sobre esta linguagem artística no 
Brasil. Além da área artística, seus in-
tegrantes também atuam nos âmbitos 
patrimonial e educacional. Ao longo 
do tempo, o grupo já ultrapassou a 
produção de 30 montagens e ganhou 
vários prêmios, como o de Melhor 
Espetáculo na Festa Internacional de 
Teatro (Fita), realizado na cidade de 
Angra dos Reis (RJ), e Myriam Muniz 
de Teatro, ambos em 2008, além do 
Artes Cênicas na Rua (2012) e o Artes 
na Rua (2014), todos pela Funarte e 
Ministério da Cultura.

Foto: Divulgação

Além de Solânea, grupo 
de teatro de bonecos 

circulará por mais 
quatro municípios: Mari, 
Sapé, Lagoa de Dentro e 

Pedras de Fogo

Projeto do Iphan pretende capacitar, formar e fomentar os saberes dos bonequeiros para as novas gerações

Foto: Divulgação
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De olho nas inovações tecnológicas, ‘jovem senhora’ detém o maior acervo de podcasts entre as emissoras da PB

Neste mês de janeiro, a 
Rádio Tabajara, a pioneira 
da Paraíba e umas das mais 
antigas do país, está comple-
tando 83 anos de história. A 
celebração, de fato, se deu no 
último sábado (25). Oito dé-
cadas de serviços prestados 
à cultura, esporte e jornalis-
mo paraibano, a “santa trin-
dade” a que a emissora se 
devota desde sua fundação, 
lá no distante ano de 1937.

Embalada por esta rica 
história, a rádio de todos os 
paraibanos se aproxima do 
seu centenário esbanjando 
pujança e sendo vanguarda 
também nas novas tecnolo-
gias. Uma “jovem senhora” 
em pleno vigor e processo 
de transformação. Preparada 
para, ainda neste ano de 2020, 
sair das ondas da AM para FM 
e de visual inteiramente novo 
se repaginar na Parahyba FM 
103,9. O novo “batismo” assim 
como a trajetória da emissora 
remete a própria história do 
estado onde está localizada, a  
origem, começo de tudo nes-
tas terras.

Assim no mesmo espa-
ço físico a radiofonia oficial 
da Paraíba terá duas emis-
soras FMs, a Tabajara e a 
Parahyba. A primeira será a 
herdeira, continuadora do 
legado de notícias com jor-
nalismo focado na prestação 
de serviços, utilidade públi-
ca e pluralidade de vozes e 
cobertura esportiva focada 
eminentemente no local. 

Já a nova Parahyba FM 
exponenciará o trabalho 
histórico de propagação da 
música e cultura paraibanas. 
Um espaço exclusivamente 
para exposição da arte com 
predominância das manifes-
tações locais e exibição dos 
sons que embalam nosso es-
tado. Se hoje, aqui na “rádio 
de todos os paraibanos” se 
executa cerca de 50% de mú-
sicas locais, imagine isso es-
palhado por quase 24 horas 
de programação direta, sem 
programas jornalísticos?  Um 
oásis para os artistas locais e 
um deleite para os ouvintes, 
que podem ter acesso a rica 
produção paraibana.

Mas, muito além do 
tradicional sinal sonoro da 
Tabajara, as mudanças e no-
vidades se expandem pelas 

Podcast conta a história da 
Tabajara, que faz 83 anos

Edição: Audaci Junior

Memória da MPB

Série documental relembra o Clube da Esquina

Há alguns anos, Mil-
ton Nascimento passou 
um período afastado dos 
palcos. “Naquela época, 
eu achava que não ia con-
seguir cantar mais”, diz 
o cantor, estrela da série 
documental Milton e o Clu-
be da Esquina, que estreia 
hoje, no Canal Brasil.

Segundo Bituca, o 
momento difícil que ele 
enfrentou não teve a ver 
com problemas de saú-
de. “Doença, essas coisas, 

graças a Deus não foi pra 
frente. Não foi por causa 
de doença, mas por coisas 
nas quais eu não acredita-
va mais.”

Em 2016, Milton dei-
xou o Rio de Janeiro e foi 
morar em Juiz de Fora 
com o filho adotivo, Au-
gusto, que participou da 
concepção de suas turnês 
mais recentes. Foi só em 
2017, com o show Semen-
te da Terra, que Bituca re-
tornou aos palcos.

“Foi com esse meu 
filho que a gente conse-
guiu [voltar a cantar]. 

Continuamos hoje, fomos 
a nove países da Europa, 
voltamos para o Brasil, 
e foi tudo lindo”, diz Mil-
ton. Ele se refere à turnê 
Clube da Esquina, iniciada 
em 2019, e com a qual ele 
estava na estrada até o co-
meço deste ano.

Antigos parceiros
O resgate do famoso 

“clube” mineiro é o tema 
da série do Canal Brasil, 
cujo primeiro episódio vai 
ao ar hoje, às 22h30.

Milton se reúne com 
os antigos parceiros -  Lô 

Borges, Márcio Borges, 
Ronaldo Basto - e convi-
dados - Samuel Rosa, Seu 
Jorge, Criolo, Iza, Gal Costa 
- em um estúdio para rein-
terpretar as músicas dos 
discos Clube da Esquina, 
dos anos 1970.

Em um dos episódios, 
Milton fala sobre a amiza-
de com Gal Costa. Bituca 
brinca que ele e a cantora 
chegaram a combinar que 
teriam um filho juntos.

“Mas não tivemos”, ri 
o cantor. “Ela sempre re-
clama disso - mas ela não 
pode reclamar não.” ‘Achava que não ia conseguir cantar mais’, confessa Milton Nascimento

Foto: Canal Brasil/Divulgação

Fotos: Acervo A União/Ortilo Antonio

Através dos QRs Codes acima, 
acesse a série de Cibelly Correia 

sobre a história da Rádio Tabajara

novas tendências tecnológi-
cas. Boa parte dos programas 
já são gerados ao vivo via 
streaming (Facebook, Insta-
gram, Youtube, etc.).

E a maior das inovações 
está na implantação do po-
dcast, novo fenômenos das 
novas tecnologias em rádio. 
A Tabajara já detêm o maior 
acervo de podcasts entre as 
emissoras da Paraíba e, recen-
temente iniciou um projeto 
de produção exclusiva para 
a ferramenta. Uma delas é a 
apresentação de bastidores 
de grandes matérias e séries.

Soma-se a isso tudo o 
conceito de “rádio viva”, foco 
da diretora-presidente da 
Empresa Paraibana de Co-
municação, Naná Garcez.  A 
proposta é levar a rádio para 
grandes eventos, perto do 
público, anunciantes e gran-
des idéias. Como programas 
gerados em Exposição Tec-
nológica, Fórum de Seguran-
ça, Feira de Empreendedoris-
mo e, claro, o “filho da casa”, 
Palco Tabajara, maior vetor 
de difusão da música autoral 
paraibana. 

Ainda nesta proposta de 
se “espalhar” pelo Estado, a 
Rádio Tabajara realiza o Fes-
tival de Música da Paraíba, 
uma grande iniciativa com 
três eliminatórias em cida-
des diferentes e centenas de 
artistas de todos os cantos do 
estado inscritos.

Iniciando um projeto de produção 
exclusiva para arquivo digital de 
áudio, rádio apresenta bastidores 
de grandes matérias e séries

Lucas Brêda
Folhapress



Usina da Música

Coringa, de Philip Todd, entrega ao público uma ex-
periência cinematográfica marcante de terror psicológi-
co. O sombrio, o nefasto e o infecto dominam a atmosfe-
ra sob a qual uma cidade em agonia articula o mal como 
forma preferencial de respiração. Há uma febre do rato 
por todo lado. 

Há no ar uma conspiração contra qualquer chance 
de harmonia biopsíquica. É como se a cidade sofresse os 
efeitos de um gás tóxico fugido dos botijões do mal-estar 
da civilização.

E aqui cabe recordar que o primeiro Coringa, nos 
gibis, 1940, ele e Batman estão completando 80 anos de 
vida este ano, matava suas vítimas com um gás hilarian-
te. No rosto das pessoas mortas restava um esgar que na 
maioria das vezes reproduzia a imagem deformada do 
riso satânico do palhaço mortal.    

No filme de Todd, ações sociais se integram num 
tsunami de neuroses, preconceitos, indiferença e escár-
nio para destruir totalmente a lucidez de alguém que é 
um cristal trincado. Coringa, para-raios na tormenta, é 
o mutilado psíquico, uma criança seviciada que cresce 
para desabrochar maduro a bordo de uma psicopatia 
entre outros transtornos mentais e comportamentais. 

O impulso à risada sem controle, e que explode nos 
momentos em que ele está sob grande estresse, é uma 
típica manifestação da Síndrome de Tourette.  

 As abusivas cenas de violência de uma crueza nau-
seante e a transfiguração do psicopata em plena posse 
de uma crueldade assassina, coloca a obra na galeria dos 
melhores do gênero. 

O gabinete do Doutor Caligari (Robert Wiene), clás-
sico expressionista que completa 100 anos em 2020 (fica 
a dica aos pauteiros da área), Psicose (Alfred Hitchcock) 
A noite dos mortos-vivos (George Romero), O iluminado 
(Stanley Kubrick), Louca obsessão (Rob Reiner), O silên-
cio dos inocentes (Jonathan Demme) são filmes com os 
quais Coringa dialoga, principalmente no quesito inten-
sidade dramática. 

O diretor, que conquistou plateias internacionais 
comandando comédias ( Se beber, não case), se expressa 
agora usando as tintas do suspense e do horror. Críti-
cos têm se referido a uma semelhança com Taxi driver 
(Martin Scorsese). Aludem ao comentário que ambos 
fazem sobre o contexto social de exclusão: em Scorsese 
o ex-combatente do Vietnam se torna homicida por for-
ça da vedação do establishment à sua plena recuperação 
depois de ter a mente moída pela máquina de guerra;  no 
caso de Todd, alguém com a alma fraturada pela guerra 
que é a violência doméstica sofre a crueldade do esta-
blishment que lhe nega os medicamentos impelindo-o 
à sanha assassina. Acho a comparação um tanto força-
da. Também posso dizer o mesmo de Drácula, a história 
nunca contada (Gary Shore), a partir do que é revelado:  
Vlad Tepes se torna o monstro sugador de sangue devi-
do ao efeito da guerra que lhe tirou a amada. O establish-
ment no caso de Tepes é o sistema religioso pois o drama 
acontece no século XV.  Talvez eu é quem esteja forçando 
a barra aqui...    

Não dá para escapar, no entanto, do fascínio hipnó-
tico do filme, com seu poder icônico em camadas densas 
de significação. Uma delas, remete a triunfo definitivo 
da cultura dos quadrinhos a emular outras artes, além 
da explicitação cinematográfica. Lembrando, no entan-
to, que historicamente é o cinema responsável pelos 
principais avanços estéticos dos quadrinhos.  

Coringa, a personagem originária dos gibis, antí-
poda de Batman, Nêmesis do Homem-Morcego, garante 
organicidade há 80 anos principalmente à crítica de cos-
tumes empreendida pelas HQs.

No caso de Coringa, a emulação com outras artes 
tanto acontece quanto ao efeito dramático das cores, 
eixo de parâmetros do realismo psicológico (no neoclás-
sico, no barroco, no expressionismo (Dr. Caligari), e quan-
to à técnica compositiva do palhaço. O palhaço, o bobo, o 
bufão, representam a tradição de uma prática psicológi-
ca eminentemente crítica de alcance social e uma técnica 
artística suportada pelo lúdico para promover reversões 
irônicas do discurso organizador do mundo. 

No caso do filme, o palhaço psicopata composto por 
Joaquin Phoenix com um nível de inteligência e sensibi-
lidade que faltam ao diretor, o ator é o filme (não ouvía-
mos uma risada tão impactante desde a de Tom Hulce 
para Mozart em Amadeus) , nos oferece uma visita ao 
que Freud escreveu em “Personagens psicóticos no pal-
co” a respeito do fascínio que figurinhas horripilantes a 
exemplo de Tom Ripley, Hannibal Lecter, Joffrey Bara-
theon e Alex DeLorge exercem sobre as plateias. Freud 
refere-se aos psicopatas de Shakespeare, é claro, não aos 
de Stephen King. Para o pai da psicanálise, a identifica-
ção com o psicopata decorre do fato de ele representar 
a liberação radical de tudo que é reprimido em nós pela 
religião, pela escola, pela família, e em questões sexuais, 
políticas e culturais.

A questão do palhaço nos remete, seguindo a trilha 
psicanalítica, ainda sob Freud, às fontes inconscientes da 
pilhéria, do chiste, como ataque frontal à moral repressi-
va.  O filme é repleto de clichês, as cenas da cidade con-
flagrada são as mesmas de Robocop, as mesma de Faça 
a coisa certa, de muitos outros, o maniqueísmo é o dos 
gibis, mas a intensidade dramática produzida por Joa-
quin Phoenix salva a obra. Com Oscar ou sem Oscar, uma 
interpretação histórica.

“Coringa”

em destaque
Cinema
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Unidade Móvel faz show em JP

A Usina Cultural Energi-
sa realiza hoje mais uma edi-
ção do Usina da Música. Desta 
vez, quem se apresenta é o 
trio Unidade Móvel com so-
noridade baseada no blues e 
no reggae. Com início às 21h 
no Café da Usina, os ingres-
sos podem ser adquiridos na 
hora por R$ 10.

Formada em 2002, mas 
longe dos palcos desde 2012, 
a banda retornou no ano pas-
sado e traz Igor Ayres (baixo, 
voz), Marcos Rosa (guitarra) e 
Pablo Ramires (bateria). Este 
será o primeiro show da ban-
da em 2020. “A gente está bem 
empolgado de estar produzin-
do coisas novas e estar fazen-
do os shows autorais, que é a 
parte que mais motiva a gen-
te”, conta Igor Ayres. “Estamos 
rebuscando algumas músicas 
antigas, que já não tocávamos 
há algum tempo”.

O repertório terá can-
ções do primeiro disco, Em 
Tempo Real (2009), do EP 
Todas as Pessoas e dos singles 
mais recentes: Noite Praieira 
e Na Minha Mão, que podem 
ser acessados nas platafor-
mas de streaming.

O show contará com a 
participação do violinista An-

Cairé Andrade 
caireandrade@gmail.com

Editoração: Luciano Honorato

Walter Galvão
galvaopvw@gmail.com
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Em cartaz
ESTREIAS DA SEMANA

Bad Boys para Sempre (Bad Boys For Life. EUA. Dir.: Adil El Arbi, Bilall Fallah. Ação. 
16 anos). Os policiais Mike Lowery e Marcus Burnett se juntam para derrubar o líder de um 
cartel de drogas em Miami. A recém-criada equipe de elite do departamento de polícia de 
Miami, ao lado de Mike e Marcus, enfrenta o implacável Armando Armas. MAG 3 Atmos 
(dub.): 18h45. Manaíra 3 (leg): 13h (sáb. e dom.) 15h45, 18h30, 21h15. Manaíra 9 
(dub.): 14h, 19h30; (leg.): 16h45, 22h15. Mangabeira 1 (dub.): 14h, 16h45, 19h30, 
22h15. Tambiá 3 (dub.): 14h10, 16h30, 18h50, 21h10. Tambiá 6 (dub.): 14h, 16h20, 
18h40, 21h. Partage 2 (dub.): 14h, 16h20, 21h; (leg.): 18h40.

Os Órfãos (The Turning. EUA. Dir.: Floria Sigismondi. Suspense. 14 anos). Uma jovem 
babá descobre segredos sombrios enquanto cuida de dois órfãos perturbados em uma man-
são mal-assombrada do Maine, nos Estados Unidos. MAG 2 (dub.): 14h30; (leg.) 21h50. 
Mangabeira 2 (dub.): 19h45, 22h.

Uma Mulher Alta (Dylda. Rússia. Dir.: Kantemir Balagov. Drama. 16 anos). Leninegrado, 
1945. A segunda guerra mundial devastou a cidade, deixando um rasto de destruição mani-
festa em edifícios demolidos e gentes arrasadas, tanto física como psicologicamente. Um dos 
cercos mais destrutivos da história moderna acaba de terminar, e os vivos devem reaprender a 
viver. Manaíra 8 (leg.): 15h20 (sáb. e dom.), 20h10 (seg. a sex.).

PRÉ-ESTREIA

Aves de Rapina - Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa (Birds of Prey 
(And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn). EUA. Dir.: Cathy Yan. Ação. 16 
anos). Depois de se aventurar com o Coringa, Arlequina se junta a Canário Negro, Caçadora e 
Renee Montoya para salvar a vida de uma garotinha do criminoso Máscara Negra em Gotham 
City. MAG 3 Atmos (leg.): qua. (5/2) 21h. Manaíra 2 (dub.): qua. (5/2) 21h. Manaíra 
4 (dub.): qua. (5/2) 20h30. Manaíra 5 (leg.): qua. (5/2) 20h, 22h30. Mangabeira 3 
(dub.): qua. (5/2) 20h, 22h30. Tambiá 4 (dub.): qua. (5/2) 20h30. Partage 3 (dub.): 
qua. (5/2) 20h30.

Jojo Rabbits (EUA. Dir.: Taika Waititi. Comédia. 14 anos). Jojo é um garoto alemão soli-
tário que descobre que sua mãe está escondendo uma garota judia no sótão. Ajudado apenas 
por seu amigo imaginário, Adolf Hitler, Jojo deve enfrentar seu nacionalismo cego enquanto 
a Segunda Guerra Mundial prossegue. Manaíra 4 (leg.): qua. (5/2) 20h45. Manaíra 7 
(leg.): qua. (5/2) 22h. 

CONTINUAÇÃO

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.): 16h45, 19h20. Manaíra 2 
(dub.): 19h15, 22h10 (exceto qua.). Manaíra 10 (leg.): 15h, 17h45, 20h40. Tambiá 1 
(dub.): 18h30, 20h45. Partage 5 (dub.): 18h30, 20h45.

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.): 13h30 (sáb. e dom.), 18h50.

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 3 (dub.): 21h (qui. a dom.). 

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 En-
genho Wanderley. Entre lembranças, criaturas fantásticas, contas a pagar e trabalhadores 
reivindicando seus direitos, Bethânia enfrenta a si mesma em um presente na qual passado 
e futuro são ambos ameaçadores. Cine Bangüe: 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. 

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: sáb. (1/2) 18h; ter. (4/2) 
18h30; seg. (10/2) 19h; qua. (12/2) 20h30; dom. (16/2) 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: dom. (2/2) 16h; qua. (5/2) 20h30; dom. (9/2) 18h; qui. (13/2) 20h30; 
sáb. (15/2) 18h.

Frozen 2 (Frozen 2. EUA. Dir.: Chris Buck, Jennifer Lee. Drama. 12 anos). Anna, Elsa, 
Kristoff e Olaf adentram as profundezas da floresta para aprender a verdade sobre os 
poderes de Elsa e um antigo mistério de seu reino. MAG 1 (dub.): 14h15. Manaíra 4 
(dub.): 13h45 (sáb e dom.), 16h, 18h30 (exceto qua.). Mangabeira 3 (dub.): 13h30 (sáb. 
e dom.), 16h (exceto seg. e ter.), 18h30 (qui. a dom.). Tambiá 4 (dub.): 14h30, 16h30, 
18h30, 20h30* (*) exceto qua. (5/2).  Partage 3 (dub.): 14h30, 16h30, 18h30, 20h30* 
(*) exceto qua. (5/2).

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 desco-
nhecidas e inexploradas, desde o árido deserto até as montanhas nevadas, para poderem 
escapar do jogo mais perigoso do mundo. MAG 3 Atmos (dub., 3D): 16h10. Manaíra 
5 (dub.): 14h30, 17h15, 20h (exceto qua.). Manaíra 6 (dub., 3D): 13h15 (sáb. e dom.), 
16h, 18h45, (leg., 3D) 21h30. Mangabeira 4 (dub., 3D): 13h (sáb. e dom.), 15h45 (exceto 
seg.), 18h45 (exceto seg.), 21h30 (exceto seg.). Tambiá 2 (dub.): 14h05, 16h25, 18h45, 
21h05. Partage 4 (dub.): 14h05, 16h25, 18h45, 21h05. 

Minha Mãe é uma Peça 3 (Brasil. Dir.: Susana Garcia. Comédia. 12 anos). Dona 
Hermínia (Paulo Gustavo) vai ter que se redescobrir e se reinventar porque seus filhos 
estão formando novas famílias. Essa supermãe vai ter que segurar a emoção para lidar 
com um novo cenário de vida: Marcelina está grávida e Juliano vai casar. Para completar, 
Carlos Alberto, seu ex-marido, que esteve sempre por perto, agora resolve ficar ainda 
mais próximo. MAG 1: 19h. Manaíra 3 Atmos: 21h45. Manaíra 7: 14h15, 16h50, 
19h20, 22h* (*) exceto qua. Manaíra 8: 17h40, 22h30* (*) exceto qua. Mangabeira 

5: 15h, 17h30, 20h15. Tambiá 5: 14h20, 16h30, 18h40, 20h50. Partage 1: 14h20, 
16h30, 18h40, 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 11 (leg.): 16h20.

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 dis-
so, se desenvolve uma espécie de brainstorm sem sentido em que as sugestões se concretizam 
na tela. Cine Bangüe: 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. 
Manaíra 8: 15h20 (exceto sáb. e dom.), 20h10 (sáb.).

Parasita (Parasita. Coréia do Sul. Dir.: Bong Joon-ho. Drama. 16 anos). Toda a família de 
Ki-taek está desempregada, vivendo em um porão sujo e apertado, mas uma obra do acaso 
faz com que ele comece a dar aulas de inglês a uma garota de família rica. Fascinados com a 
vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe e filhos bolam um plano para se infiltrarem também na 
família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social 
custam caro a todos. Manaíra 11 (leg.): 21h45.

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 segre-
do 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 3 Atmos (dub., 3D): 14h. Manaíra 2 (dub.): 14h45, 17h. Mangabeira 2 
(dub.): 14h45, 17h15. Tambiá 1 (dub.): 14h30, 16h30. Partage 5 (dub.): 14h30, 16h30.

Martin Lawrence e Will Smith revisitam seus papéis de policiais durões em ‘Bad Boys para Sempre’

Foto: Divulgação

Power-trio apresenta sonoridade com base no blues e reggae, além de repaginadas em algumas músicas autorais

Foto: Renata Luna/Divulgação

dré Correia, em uma releitura 
do compositor Dave Max.

O próximo disco do po-
wer-trio paraibano se cha-
mará Depois do Mar. Segun-
do Igor Ayres, o CD, que traz 
um mergulhador no espaço, 
representa as novas conquis-
tas do ser humano. “As letras 
falam um pouco sobre a via-
gem ao mundo desconhecido 
e da aventura mesmo”, define 
o baixista.

SERVIÇO 
n Evento: Unidade Mó-
vel na Usina da Música 
n Data: hoje
n Hora: 21h
n Local: Usina Cultural 
Energisa, localizada 
na R. João Bernardo 
de Albuquerque, 243 - 
Tambiá, João Pessoa
n Ingressos: R$ 10

Através do QR Code acima, acesse 
um videoclipe da banda Unidade 

Móvel
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Pernambucano Carlos Newton Júnior lança o seu sétimo livro, que celebra o soneto e a temática do amor

Fosse Ressurreição – 
101 sonetos de amor, de Car-
los Newton Júnior, lançado 
numa época inflacionada 
pelas experimentações 
vanguardistas, certamente 
seria execrado pelos que 
se propunham à invenção a 
todo o custo. Por quê? Sim-
plesmente por se tratar de 
um livro que celebra o so-
neto, gênero poético posto 
em disponibilidade pelos 
modernistas, revitalizado 
pela Geração de 45 e, poste-
riormente, desprezado pelo 
concretismo e seus desdo-
bramentos.

Estou aqui a me lem-
brar do quanto A Rua dos 
Cataventos, livro de sonetos 
de Mario Quintana, suscitou 
conclusões imediatistas e 
preconceituosas a respeito 
do autor, inclusive a pecha 
de simbolista retardatário 
e a de epígono de António 
Nobre, quando a mim me 
parece que o autor gaúcho 
foi o sonetista que o mo-
dernismo não teve. E isso 
em função dos seus sonetos 
primarem pela ironia e pelo 
humor, diferentemente da 
dicção sisuda, empolada, da 
maioria dos de 45.

Ressurreição – 101 so-
netos de amor, de Carlos 
Newton Júnior, mescla o 
apolíneo com o dionisíaco, 
revelando um autor que lon-
ge de se submeter passiva-
mente ao espaço restrito e 
limitado dos dois quartetos 
e dos dois tercetos, domina 
– graças aos seus recursos 
estilísticos – este gênero 
poético em todas as suas 
dimensões e latitudes. E o 
domina por uma razão mui-
to simples: com algumas ex-
ceções, o sonetista torna-se 
prisioneiro do soneto, dei-
xa-se engessar, além de agir 
com sofreguidão para pôr 

‘Ressurreição’ faz a mescla 
do apolíneo com o dionisíaco

Editoração: Luciano HonoratoEdição: Audaci Junior

Sérgio de Castro Pinto
Especial para A União

termo à tarefa de concluí-lo 
sem mais delongas, assim 
como um pseudo jogador 
de futebol para quem a bola 
fosse um empecilho, uma 
excrescência, um corpo es-
tranho do qual ele quisesse 
se ver livre o quanto antes. 
Carlos Newton Júnior, não! 
Não tem “a pressa que ani-
quila o verso”. É um sone-
tista cheio de firulas, que 
esbanja habilidade, técnica, 
competência. 

E mais: explora um 
veio temático negligencia-
do durante muito tempo 
pela lírica brasileira a partir 
do advento das vanguardas: 
o amor. Para tanto, lança 
mão dos poetas clássicos e 
contemporâneos, dos quais 
se abebera para realizar 
“eventuais e magníficas 
paráfrases”, como bem o 
diz André Seffrin na orelha 
deste livro.

Em Ressurreição sone-
to e amor se complemen-
tam, um não pode viver sem 
o outro, assim como o eu 
lírico tampouco pode viver 
sem ambos: “O meu amor 
por ti eu exorcizo / no jogo 
do soneto. Se não escrevo / 
não sei como viver e não me 
atrevo / a contemplar nem 
mesmo o teu sorriso”.

E escreve movido por 
uma necessidade vital, ja-
mais pelo afã de obedecer 
aos ditames de breviários 
estéticos. 

Resurreição – 101 sone-
tos de amor é um lançamen-
to da Editora Nova Frontei-
ra. O posfácio – excelente 
– é do professor Peron Rios. 
Este é o sétimo livro de 
poesia de Carlos Newton 
Júnior, professor univer-
sitário, ensaísta, crítico e 
“responsável pela coorde-
nação editorial, fixação do 
texto e revisão final de toda 
a obra de Ariano Suassuna”. 
É pernambucano da cidade 
do Recife.

No Centro Histórico

Gracinha Telles é a atração do ‘Projeto Pôr do Sol’ 

Nesta sexta-feira, a 
cantora e compositora Gar-
cinha Telles se apresenta 
no jardim do Hotel Globo, 
localizado no Centro Histó-
rico da capital paraibana. O 
show gratuito - que faz par-
te da programação do Pro-
jeto Pôr do Sol - terá início a 
partir das 16h30, com clas-
sificação livre.

No repertório estão in-
cluídas canções autorais da 
artista, gravadas nos seus 
mais recentes discos: Ela 
é Música, Mulheres e Asas 
para Mim. 

Além das composições 
próprias, Gracinha Telles 
levará ao palco canções de 
Novos Baianos, Chico Scien-
se, Lenine, Alceu Valença, 
Morais Moreira, Zé Rama-
lho, dentre outros.

Audaci Junior
audaciauniao@gmail.com

No repertório do show gratuito, a cantora e compositora paraibana mistura rock com maracatu, frevo e as autorais presentes nos seus recentes discos

Foto: Divulgação

No resumo feito pela 
própria artista, o show mis-
tura rock com maracatu, 
frevo e as já citadas com-

posições de seus recentes 
projetos. Telles vai se apre-
sentar com a banda formada 
pelos músicos Igor Wendell 

(teclado), Sérgio Galo (bai-
xo), Lula Nicácio (bateria), 
Marcelo Farô (guitarra) e 
José Carlos Bicudo (guitar-

ra), além da participação es-
pecial de Ian Bandeira, filho 
dos artistas João Linhares e 
Soraia Bandeira.

Gracinha Telles está 
completando 30 anos 
atuando na cultura musical 
local. Para este ano, a artis-
ta pretende dar continui-
dade ao projeto que exis-
te há quase duas décadas 
intitulado Show Mulheres, 
elencando e valorizando 
sempre nas suas edições 
cantoras e compositoras fe-
mininas da Paraíba.

Responsável pela coordenação 
editorial da obra de Ariano 
Suassuna, Newton se revela 
um sonetista cheio de firulas, 
habilidade e técnica

Foto: Divulgação

SERVIÇO 
n Evento: Projeto Pôr 
do Sol - Show com 
Gracinha Telles
n Data: hoje
n Hora: a partir das 
16h30
n Local: Hotel Globo, 
no Largo São Frei Pe-
dro Bento Gonçalves, 
no Centro Histórico de 
João Pessoa
n Ingressos: gratuito
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Coronavírus
Cientistas norte-americanos trabalham para desenvolver a 
vacina que poderá barrar o coronavírus que, até o momento, 
já matou dezenas de pessoas na China.  Página 15 Fo
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Reunião está prevista para a próxima quarta-feira, em Brasília, também com o diretor do Dnit, general Antônio Leite
Admilson José  
ademilson2019jose@gmail.com  

Bancada da PB vai a Guedes 
pedir pelas obras da BR-230

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: José Napoleão Ângelo

Depois de esperar resposta 
dos requerimentos que foram 
encaminhados por parlamen-
tares paraibanos nos últimos 
15 dias, a bancada federal da 
Paraíba se reúne na próxima 
quarta-feira, em Brasília, com o 
diretor-geral do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit), general An-
tônio Leite dos Santos Filho, a fim 
de cobrar do Governo Federal a 
continuidade das obras de tri-
plicação da BR-230.

Depois do Dnit, os parla-
mentares também querem agen-
dar um encontro com o ministro 
Paulo Guedes, da Economia, so-
bre a mesma questão. Paralisa-
das desde o começo do mês em 
Cabedelo, além dos transtornos 
de mobilidade, as obras também 
começam a ameaçar o cronogra-
ma que foi projetado para con-
clusão da primeira parte ainda 
no decorrer deste ano. 

“Essa é uma situação que 
não podemos mais admitir e es-
tamos indo  cobrar também a 
recomposição dos recursos para 
que a empresa possa retomar as 
obras o mais depressa possível", 
afirmou, ontem, o coordenador 
da bancada federal da Paraíba, 

deputado Efraim Filho (DEM), 
ao explicar que o objetivo da reu-
nião é fazer com que o governo 
adote as medidas necessárias 
para que a empresa responsável 
pela obra retome os trabalhos o 
quanto antes.

O deputado revelou que 
nesses últimos quinze dias, 
todos ou quase todos os parla-
mentares paraibanos fizeram 
algum tipo de ação, alguma rei-
vindicação junto ao Dnit sobre 
essa questão,  sendo necessário 
que o governo se sensibilize e 
ofereça o quanto antes as con-
dições para que os trabalhos 
sejam retomados. 

Um dos primeiros a reagir 
a esse problema foi o senador 
Veneziano Vital do Rêgo (PSB) 
que, novamente consultado on-
tem, afirmou que está integrado 
à iniciativa da bancada e que um 
dos fatores mais negativos des-
sa paralisação são os problemas 
de mobilidade urbana para a po-
pulação. "Quero crer que nessa 
reunião o Dnit já nos apresente 
alguma solução", disse.

O projeto prevê a triplica-
ção de quase 27 quilômetros 
da rodovia federal, no trecho 
entre o município de Cabedelo 
e o viaduto de Oitizeiro, em João 
Pessoa, inclusive com a constru-
ção de viadutos. Efraim Filho (DEM) declarou que, nesses últimos quinze dias, quase todos os parlamentares paraibanos reivindicaram a continuidade das obras de triplicação da BR-230

Foto: Divulgação

O desembargador Ri-
cardo Vital de Almeida de-
terminou a baixa e o enca-
minhamento do processo 
contra o deputado estadual 
Cláudio Régis (PP) para 
a Comarca de Remígio. O 
parlamentar é acusado de, 
entre  2009 e 2012, ter feito 
contratações irregulares no 
período em que era prefei-
to daquele municipio. Régis 
está no exercício de deputa-
do desde o mês passado no 
lugar de Tovar Cunha Lima 
que se licenciou para ocupar 
a Secretaria de Planejamen-
to de Campina Grande.

Ricardo Vital entendeu 
que os fatos não guardam 
relação com o mandato 
atual de deputado esta-
dual, daí ter declinado da 
competência para julgar o 
caso a Justiça do 1º Grau. 
“A autoridade – qualquer 
que seja ela – só tem foro 
por prerrogativa de função, 
quando o crime for come-

tido durante o exercício da 
função pública e em razão 
dela. Nos demais casos, a 
competência é da primei-
ra instância judicial”, des-
tacou.

O desembargador to-
mou como base o entendi-
mento firmado pelo STF, 
STJ e pelo TJPB sobre o foro 
por prerrogativa de função. 
“Na hipótese subjacente, 
o crime imputado ao réu 
(admissão de pessoal sem 
comprovação da necessi-
dade temporária de excep-
cional interesse público foi 
em tese praticado entre os 
anos de 2009 e 2012, bem 
anterior à eleição do de-
nunciado como suplente de 
deputado estadual, e mais, 
não guarda relação alguma 
com a função desempenha-
da, razão pela qual, descabe 
cogitar de foro por prerro-
gativa de função perante 
este Tribunal de Justiça”, 
ressaltou Ricardo Vital.

Ex-prefeito de Remígio 
ganha ação judicial

Parlamentar se defende

Ludgério rebate denúncia 
feita pelo Ministério Público

O deputado estadu-
al Manoel Ludgério (PSD) 
emitiu nota à imprensa, 
ontem, afirmando que se 
sente aliviado, pois, agora, 
poderá exercer o direito à 
ampla defesa. Ele afirmou 
que a denúncia da contra-
tação de uma funcionária 
fantasma é “infundada” e “foi 
fruto de interesses escusos 
contrariados”.

A nota foi emitida após o 
Pleno do Tribunal de Justiça 
da Paraíba receber  denún-
cia oferecida pelo Ministério 
Público contra o deputado, 
sua esposa Ivonete Almeida 
de Andrade Ludgério e o as-
sessor parlamentar Carlos 
Alberto André Nunes.

Os três teriam incorri-
do no desvio de verbas pú-
blicas em proveito próprio, 
mediante a nomeação da em-

pregada doméstica Elizete de 
Moura para exercer função 
de confiança na Assembleia 
Legislativa, sem o conheci-
mento da mesma.

Segue, na íntegra, a 
nota do parlamentar: "Sin-
ceramente, sinto-me alivia-
do, pois deixo a condição de 
denunciado para exercer o 
direito a ampla defesa. Du-
rante mais de quatro anos 
este inquérito tramitou no 
Ministério Público do Esta-
do da Paraíba, neste período 
não foi arrolada uma única 
testemunha a não ser a nar-
rativa da denunciante.

Na fase do inquérito, 
sequer me foi dado o direi-
to de ser ouvido pelo Minis-
tério Público do Estado da 
Paraíba. Agora sim, terei a 
oportunidade de exercer o 
direito à ampla defesa. Toda 

a construção desta infundada 
denúncia, foi fruto de inte-
resses escusos contrariados.

Desde 2014, quando 
rompi com o Sr. Ricardo Cou-
tinho, eu e meus familiares 
passamos a ser perseguidos. 
Dois dossiês foram crimino-
samente produzidos, utili-
zados amplamente no guia 
eleitoral do então candidato a 
governador Ricardo Coutinho 
em 2014, ambos arquivados.

Dossiês não foram pro-
duzidos apenas contra mim 
e minha família, mas tam-
bém contra várias autori-
dades deste Estado. Não me 
submeti e não me submete-
rei jamais a chantagens de 
quem quer que seja. Estou 
tranquilo, pois agora sim te-
rei o direito de exercer a am-
pla defesa e o contraditório. 
Deus no comando!"

Partido abre
debate para
lançar seus 
candidatos

O Solidariedade ini-
ciou esta semana em Cam-
pina Grande, uma série de 
reuniões e encontros de 
pré-candidatos a prefeito e 
a vereador com vista às elei-
ções de outubro deste ano. A 
primeira reunião aconteceu 
na sede da Associação dos 
Professores em Licencia-
tura Plena da Paraíba e foi 
comandada pelo presidente 
estadual do partido, Manoel 
Junior, pelo vereador Saulo 
Noronha e pelo professor 
Odenilson Medeiros, presi-
dente do diretório municipal 
do SD naquele município.

“Nós vamos fazer es-
ses encontros com maior 
frequência, pois queremos 
ouvir os pré-candidatos e 
definir o nosso posiciona-
mento no pleito de 2020”, 
disse o presidente estadual 
da legenda, o vice-prefeito 
de João Pessoa, Manoel 
Junior. Ele ressaltou que 
o Solidariedade tem bons 
nomes que irão disputar as 
eleições e o objetivo é ocu-
par mais espaços nas casas 
legislativas. 

O encontro também 
serviu para repassar in-
formações e estratégias da 
direção nacional do partido. 
“O Solidariedade tem um 
projeto em defesa dos in-
teresses da população e nós 
queremos ampliar a nossa 
participação," disse Mano-
el Junior. Na oportunidade, 
Manoel Junior também ga-
rantiu apoio e autonomia 
aos diretórios municipais 
para deliberar sobre as 
candidaturas e políticas de 
alianças nos municípios.

CMJP retomará atividades com uma oficina
A Câmara Municipal de 

João Pessoa inicia o ano legis-
lativo na próxima terça-feira, 
4 de fevereiro e, juntamente 
com assessores técnicos, os 
vereadores vão participar de 
uma oficina promovida pelo In-
terlegis, programa do Senado 
Federal que tem como objetivo 
modernizar e integrar as casas 
legislativas de todo o país. 

Entre terça e quinta-feiras 
da próxima semana, os parla-
mentares e seus assessores 
participarão da "Oficina de Mar-

cos Jurídicos", ministrada por 
Luis Fernandes Pires Machado 
e equipe no auditório do Ane-
xo da Câmara. Os trabalhos de 
plenário, no entanto, só serão 
retomados na outra terça-feira, 
dia 11 de fevereiro.

O evento é destinado a 
vereadores e assessores que 
estejam discutindo alterações 
no Regimento Interno e na Lei 
Orgânica Municipal, além de 
pessoas da comunidade inte-
ressadas no tema. "A Lei Orgâ-
nica Municipal e o Regimento 

Interno vêm sendo atualizados 
por duas comissões especiais 
formadas na Câmara e como 
esse trabalho está bem avan-
çado, pode ser finalizado agora 
com a contribuição do Interle-
gis", expçlicou o vereador Lucas 
de Brito(PV). 

Ele disse que a oficina será 
o coroamento de um esforço 
dos parlamentares e servidores 
tendo em vista que isso possi-
bilitará o olhar de uma equipe 
altamente capacitada sobre o 
que foi realizado nessa área até 

agora. "Essa oficina é fruto de 
um termo de cooperação técni-
ca entre a Escola do Legislativo 
e o Senado Federal, coordenado 
pelo paraibano Leonardo Gade-
lha que deu uma valiosa contri-
buição para oferecer o Ensino à 
Distância pela Câmara e para a 
realização desta primeira ofici-
na do ano", disse.

O palestrante Luis Fernan-
des Pires Machado que coorde-
na a oficina é Doutor Honoris 
Causa em Gestão Pública, pós 
doutor em Direito Penal e ga-

rantias constitucionais, além 
de professor pesquisador da 
USP em SmartcitiesBR.

Durante o mês de janeiro, 
apesar do recesso, os gabinetes 
dos vereadores continuaram 
funcionando, assim como os se-
tores administrativos da Casa 
que recentemente aprovou 
uma reforma administrativa e 
se dedicou durante todo o mês 
a implementar as mudanças 
que foram decididas em ple-
nário, onde as sessões serão 
retomadas no dia 11.
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Recursos serão destinados, por meio de MP, a ações de reconstrução da infraestrutura em municípios do Sudeste
Pedro Rafael Vilela
Da Agência Brasil

Governo libera R$ 892 mi para 
cidades atingidas pelas chuvas
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COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
Edital deINTIMAÇÃO nº 03

A Comissão Permanente de Inquérito no uso das atribuições que lhe foram conferidas por 
meio da portaria nº 926 de 04 de julho de 2019,publicada no Diário Oficial do Estado em 10 
de julho de 2019, INTIMAo Sr. Roque Sérgio Vitorino Soledade, matrícula nº 96.034-9,a com-
parecer perante esta Comissão no dia 04de fevereiro de 2020, às 13:30h, a fim de participar 
de AUDIÊNCIA na condição deINVESTIGADOno Processo de nº0016976-2/2019,Instrução nº 
0016263-0/2018,que tem o objetivo de apurar supostas irregularidades cometidas no âmbito 
da EEEF DR. JOÃO NAVARRO FILHO, localizada no município de João Pessoa, pertencente 
na circunscrição da 1º GRE.

João Pessoa, 28de janeirode 2020
Bel. Claudio Roberto Toledo de Santana

Presidente da CPI – SEECT/PB

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
Edital deINTIMAÇÃO nº 04

A Comissão Permanente de Inquérito no uso das atribuições que lhe foram conferidas por meio 
da portaria nº 1260de 11de novembro de 2019,publicada no Diário Oficial do Estado em 14 de 
novembrode 2019, INTIMAo Sra.Adeilma Carneiro Bastos, matrícula nº 175.138-7,a comparecer 
perante esta Comissão no dia 06de fevereiro de 2020, às 13:30h, a fim de participar de AUDIÊNCIA 
na condição deINVESTIGADOno Processo de nº0024579-0/2019,Instrução nº 0027711-0/2018,que 
tem o objetivo de apurar a constatação de aquisição superfaturada de gênero alimentício pela 
EEEFM COMPOSITOR LUIS RAMALHO, localizada no município de João Pessoa, pertencente 
na circunscrição da 1º GRE.

João Pessoa, 29de janeirode 2020
Bel. Claudio Roberto Toledo de Santana

Presidente da CPI – SEECT/PB

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

EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A – PBTUR
Chamamento Público

A Diretora Presidente da Empresa Paraibana de Turismo S/A, no uso das atribuições que lhe 
confere o Estatuto Social em vigor e em conformidade com a Cláusula Décima Primeira, na alínea 
b e alínea c do Convênio, notifica ao convenente para no prazo de 30 (trinta) dias, a contar a partir 
desta publicação, improrrogável, regularizar pendências da Prestação de Contas do Convênio, 
conforme abaixo discriminado. O não cumprimento desta Notificação no prazo estabelecido impli-
cará no prosseguimento dos trâmites previstos na legislação vigente que rege a matéria, além de 
encaminhamentos de requerimentos aos órgãos competentes para que sejam adotadas medidas 
complementares:

Nº Convênio Convenente Valor Situação

015/2010 Cia de Teatro e Circo 
Lua Crescente 40.700,00 Pendências constantes no Ofício nº 

389/2011/PRESI (c/ Relatório anexo)

RUTH AVELINO CAVALCANTI
Diretora -Presidente

FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO
CNPJ 09.112.236/0001-94

Cotação Prévia de Preços-Divulgação Eletrônica
Nº 003/2020 – SICONV

O Hospital Napoleão Laureano, através de seu Pregoeiro e sua Comissão Permanente de 
Licitação, torna público, a quem possa interessar, realizará no dia 31/01/2020 a 10/02/2020, CO-
TAÇÃO ELETRÕNICA DE PREÇOS Nº 003/2020, pelo portal SICONV, referente ao Convênio n.º 
895511/2019, destinado a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANATE, para o 
Hospital Napoleão Laureano, de acordo com as especificações contidas no respectivo edital e seus 
anexos, onde os mesmos encontram-se no portal do SICONV.

João Pessoa, 31/01/2020.
Tadeu Bandeira Arnaud

Presidente da Comissão de Licitação
Pregoeiro

FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO
CNPJ 09.112.236/0001-94

Cotação Prévia de Preços-Divulgação Eletrônica
Nº 002/2020 – SICONV

O Hospital Napoleão Laureano, através de seu Pregoeiro e sua Comissão Permanente de 
Licitação, torna público, a quem possa interessar, realizará no dia 31/01/2020 a 10/02/2020, CO-
TAÇÃO ELETRÕNICA DE PREÇOS Nº 002/2020, pelo portal SICONV, referente ao Convênio n.º 
888131/2019, destinado a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANATE, para o 
Hospital Napoleão Laureano, de acordo com as especificações contidas no respectivo edital e seus 
anexos, onde os mesmos encontram-se no portal do SICONV.

João Pessoa, 31/01/2020.
Tadeu Bandeira Arnaud

Presidente da Comissão de Licitação

Pregoeiro

FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO
CNPJ 09.112.236/0001-94

Cotação Prévia de Preços-Divulgação Eletrônica
Nº 001/2020 – SICONV

O Hospital Napoleão Laureano, através de seu Pregoeiro e sua Comissão Permanente de 
Licitação, torna público, a quem possa interessar, realizará no dia 31/01/2020 a 10/02/2020, CO-
TAÇÃO ELETRÕNICA DE PREÇOS Nº 001/2020, pelo portal SICONV, referente ao Convênio n.º 
888126/2020, destinado a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANATE, para o 
Hospital Napoleão Laureano, de acordo com as especificações contidas no respectivo edital e seus 
anexos, onde os mesmos encontram-se no portal do SICONV.

João Pessoa, 31/01/2020.
Tadeu Bandeira Arnaud

Presidente da Comissão de Licitação
Pregoeiro

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente –emitiu a Autorização Ambiental Nº 170/2020, em 
João Pessoa, 22 de janeiro de 2020.Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Limpeza e recuperação 
de taludes, desobstrução e limpeza de calhas, recuperação do sistema de drenagem, plantio de 
gramíneas no talude, daBarragem Timbaúba. MUNICÍPIO: Juru/PB. Processo: 2019-006884/
TEC/AA-6080.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente –emitiu a Autorização Ambiental Nº 171/2020, em 
João Pessoa, 22 de janeiro de 2020.Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Limpeza e recuperação 
de taludes, desobstrução e limpeza de calhas, recuperação do sistema de drenagem, plantio de 
gramíneas no talude, daBarragem Bartolomeu. MUNICÍPIO: Bonito de Santa Fé/PB. Processo: 
2019-006858/TEC/AA-6073.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente –emitiu a Autorização Ambiental Nº 159/2020, em 
João Pessoa, 22 de janeiro de 2020.Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Limpeza e recuperação 
de taludes, desobstrução e limpeza de calhas, recuperação do sistema de drenagem, plantio de 
gramíneas no talude, daBarragem Catolé II. MUNICÍPIO: Manaíra/PB. Processo: 2019-006860/
TEC/AA-6074.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIEN-
TE– CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente - a Renovação da Licença de Instalação, em João Pessoa, 
29 de janeiro de 2020.  Para atividade de: CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-
ESPÍRITO SANTO. IT:436.938,46 AC:68,00m² – NE: 50 –MUNICÍPIO: MONTEIRO/PB- Processo: 
2020-000703/TEC/LI-7201.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIEN-
TE– CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente - a Renovação da Licença de Instalação, em João Pessoa, 29 
de janeiro de 2020.  Para atividade de: CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOBO-
QUEIRÃO. IT:23.981.750,91 AC:63.100m² – NE:90 –MUNICÍPIO: RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/
BARRA DE SÃO MIGUEL E ALCANTIL/PB- Processo: 2020-000702/TEC/LI-7200.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIEN-
TE– CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente - a Renovação da Licença de Instalação, em João Pessoa, 
29 de janeiro de 2020.  Para atividade de: CONSTRUÇÃO DO SISTEMAADUTOR DECAMALAÚ. 
IT:33.548.665,34 AC:84.000m² – NE:100 –MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO TIGRE/S.S DO UMBUZEIRO/
CAMALAÚ/ZABELÊ/CACIMBINHA-PB. Processo: 2020-000699/TEC/LI-7199

O presidente Jair Bolso-
naro anunciou ontem a libe-
ração de R$ 892 milhões em 
recursos federais para ações 
de reconstrução da infraes-
trutura em municípios atin-
gidos pelas fortes chuvas que 
ocorrem na região Sudeste há 
mais de uma semana, princi-
palmente em Minas Gerais, 
no Espírito Santo e no Rio de 
Janeiro.

O anúncio foi feito em 
Belo Horizonte, após o pre-
sidente se reunir com minis-
tros e o governador do Estado, 
Romeu Zema. Eles fizeram um 
sobrevoo sobre algumas das 
áreas mais atingidas pelas 
chuvas. Os recursos serão li-
berados por meio de Medida 
Provisória, que abre um cré-
dito extraordinário em favor 
do Ministério do Desenvolvi-
mento Regional (MDR).

“Estamos trabalhando om-
bro a ombro para buscar miti-
gar os problemas ocorridos com 
essa catástrofe, que aconteceu 

nos último dias”, afirmou Bolso-
naro, em um breve pronuncia-
mento à imprensa. O presidente 
retorna a Brasília ainda na tarde 
desta quinta-feira.

Segundo o governo de Mi-
nas Gerais, até agora 55 pes-
soas morreram no Estado em 
decorrência das chuvas e cerca 
de 30 mil estão desabrigadas. 
Nos três estados mais atingi-
dos pelas chuvas, um total de 
123 municípios teve situação 
de emergência reconhecida 
pelo Governo federal.

“Parece-me que o pior já 
ficou para trás, mas o Estado 
estará atento a tudo”, disse o 
governador Romeu Zema.

O ministro Gustavo Canu-
to, do Desenvolvimento Re-
gional, afirmou que pasta vai 
montar uma força-tarefa para 
receber e processar os pedi-
dos solicitados pelas prefei-
turas o mais rápido possível. 

“O sistema nacional de 
proteção e defesa civil fun-
cionou em suas três esferas, 
municipal, estadual e federal. 
Aqui, o presidente Jair Bol-
sonaro, numa demonstração 

clara da preocupação com os 
estados de Minas Gerais, Es-
pírito Santo e Rio de Janeiro, 
disponibilizando R$ 1 bilhão 
para as ações de restabeleci-
mento de serviços essenciais, 
reconstrução de todas as es-
truturas danificadas. Os muni-

cípios devem apresentar essas 
demandas ao Ministério do 
Desenvolvimento Regional”.

Além da liberação de 
recursos extras, o Governo 
federal informou que tem 
atuado, por meio do Ministé-
rio da Saúde, na distribuição 

de mais de duas toneladas de 
medicamentos paras a regiões 
mais atingidas. O pagamento 
do Bolsa família e o saque do 
fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (fGTS) para as víti-
mas das chuvas também serão 
antecipados.

Rombo da 
Previdência 
registra  
recorde 

O rombo nas contas da 
Previdência atingiu R$ 318,4 
bilhões no ano passado. O 
número é o maior registrado 
na série histórica.

Em 2019, o déficit pre-
videnciário da União cresceu 
cerca de 10% em relação ao 
ano anterior, apontam dados 
do Tesouro Nacional.

A diferença entre o 
que o governo arrecada 
e o que gasta nessa área 
havia ficado negativa em 
R$ 289 bilhões em 2018 e 
R$ 270,3 bilhões em 2017. 
Para corrigir distorções no 
sistema de aposentadorias 
e reduzir o rombo, o gover-
no apresentou e conseguiu 
aprovar uma proposta de 
reforma da Previdência no 
ano passado.

O impacto para 2019, 
porém, foi nulo e o efeito nas 
contas deste ano ainda serão 
pequenos.

Os dados divulgados 
pelo Tesouro incluem os 
resultados do Regime Geral 
de Previdência Social, que 
atende ao setor privado, e 
os regimes de servidores 
públicos e militares, além 
do fundo Constitucional do 
Distrito federal.

O déficit da Previdência 
foi o principal alvo da equi-
pe do ministro Paulo Guedes 
(Economia) em seu primeiro 
ano de gestão.

Apresentada com uma 
economia aos cofres públi-
cos estimada em mais de 
R$ 1 trilhão em dez anos, a 
proposta para mudar regras 
de aposentadoria do setor 
privado e de servidores pú-
blicos acabou aprovada pelo 
Congresso com um impac-
to de aproximadamente R$ 
800 bilhões.

Bernardo Caram
Da Folhapress

Em duas semanas

Reforma administrativa vai ao Congresso

A proposta do governo 
Bolsonaro para a reforma 
administrativa será envia-
da ao Congresso em duas 
semanas, disse nessa quin-
ta-feira o ministro Paulo 
Guedes, da Economia.

O projeto não deve 
afetar direitos dos atuais 
funcionários públicos, mas, 
segundo ele, é possível in-
cluir algum tipo de avalia-
ção de desempenho que dê 
elementos ao desligamento 
de servidores, ainda que 
isso possa aumentar a re-
sistência ao texto.

Previsto na Consti-

tuição federal, os meca-
nismos de avaliação de 
servidores nunca foram 
implantados. Para Guedes, 
porém, essa decisão cabe à 
classe política.

Direitos
“A reforma adminis-

trativa, acho que é a mais 
simples de aprovar. Nós de-
sidratamos para não atin-
gir os direitos dos atuais 
serviddores. Ela está muito 
simples de aprovar. Agora, 
se a gente começar a ouvir 
a opinião pública e turbi-
nar um pouco a proposta, e 
incluir a meritocracia para 
os atuais, aí pode ser que 
tenha oposição, mas de 

novo eu delego isso para 
a classe política”, disse.

Guedes participou 
nesta quinta-feira de um 
debate sobre a agenda eco-
nômica, promovido pelo 
CLP - Liderança Política, 
em São Paulo. Inicialmen-
te, ele debateria o assunto 
com o deputado federal Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), pre-
sidente da Câmara, mas 
as apresentações dos dois 
acabaram sendo separadas 
porque o parlamentar se 
atrasou.

Segundo o ministro 
da Economia, o presidente 
Jair Bolsonaro se compro-
meteu em enviar o texto da 
reforma administrativa tão 

logo o Congresso retorne 
do recesso. Guedes disse 
que entre junho e julho do 
ano passado, as condições 
para a aprovação das refor-
mas viviam um “momento 
mágico” e que o avanço 
“quase engatou”, mas que a 
preocupação com a reação 
popular freou esse ensaio.

Para o ministro, esse 
tipo de recuo “é da políti-
ca”. Diante dos protestos 
registrados no Chile no ano 
passado, o presidente Jair 
Bolsonaro teria optado por 
“não dar pretexto” para re-
voltas similares no Brasil.

“O presidente nunca 
foi contra a reforma admi-
nistrativa, o que ele fez foi 

uma questão de timing, de 
estratégia. E ele agora quer 
atender o pedido do presi-
dente da Câmara de enviar 
logo a proposta”, disse.

Na quarta-feira (29), o 
presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), afirmou estar 
otimista com o ritmo da 
tramitação das reformas 
administrativas e tribu-
tárias, mas disse não ter 
“culpa se o governo ainda 
não enviou a reforma”.

Na discussão das alte-
rações no sistema tributá-
rio, Maia apoia o projeto 
que tem relatoria do de-
putado Aguinaldo Ribeiro 
(PP-PB).

Foto: Alan Santos/PR

Bolsonaro sobrevoou regiões atingidas pelas chuvas em Minas Gerais, onde anunciou a liberação dos recursos

Fernanda Brigatti
Da Folhapress
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Expectativa dos cientistas americanos é que dentro de seis meses o produto deve ser testado contra a doença

Cientistas norte-ame-
ricanos trabalham para 
desenvolver a vacina que 
poderá barrar o corona-
vírus que, até o momen-
to, já infectou quase 8 mil 
pessoas em vários países e 
matou quase duas centenas 
de pessoas. Se tudo correr 
bem, dentro de poucos me-
ses a vacina poderá come-
çar a ser testada.

O laboratório da far-
macêutica Inovio, na cida-
de de San Diego, na Califór-
nia, é neste momento um 
dos locais onde a vacina 
está sendo desenvolvida. 
Os cientistas da Inovio es-
peram ter o produto pron-
to para ser testado em hu-
manos no início do verão 
e já lhe deram um nome: 
“INO-4800”.

O fato de as autorida-
des chinesas terem sido rá-
pidas ao divulgar o código 
genético do vírus ajudou 
os cientistas a determinar 
a origem, as mutações que 
pode sofrer à medida que 
o surto se desenvolve e a 
perceber a melhor forma 
de proteger a população 
mundial do contágio.

“Assim que a China for-
neceu a sequência do DNA 
do vírus, conseguimos co-
locá-lo na tecnologia dos 
nossos computadores e 
desenvolver o protótipo de 
uma vacina em apenas três 
horas”, explicou à BBC Kate 
Broderick, vice-presidente 
de Pesquisa e Desenvolvi-
mento da Inovio.

Da Agência Brasil 

EUA desenvolvem vacina que
pode controlar o coronavírus

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Carlos Vieira

Cientistas utilizam nova tecnologia de DNA

Governo japonês confirma casos de infecção 

A equipe responsável pelo 
desenvolvimento da vacina utiliza 
uma nova tecnologia de DNA e 
trabalha com uma empresa de 
biotecnologia de Pequim.

“As nossas vacinas são inova-
doras pois utilizam as sequências 
de DNA do vírus para atingir 
partes específicas do agente 
patogênico”, organismo capaz 
de produzir doenças infecciosas 
aos seus hospedeiros, explicou a 
responsável pela empresa norte
-americana.

“Depois, utilizamos as células 
do próprio paciente como uma 
fábrica para a vacina, fortalecen-

do os mecanismos de resposta 
naturais do corpo”.

O trabalho desse e de outros 
laboratórios é financiado pela 
Coligação para Inovações de Pre-
paração para Epidemias (CEPI, na 
sigla original), uma organização 
não governamental que apoia o 
desenvolvimento de vacinas que 
previnam surtos.

“A nossa missão é garantir 
que os surtos não sejam uma 
ameaça para a humanidade”, 
explicou Melanie Saville, uma das 
diretoras da organização, que foi 
criada depois do surto de ébola 
na África Ocidental.

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS), uma das entidades 
que participam da procura global 
por uma vacina que combata o 
coronavírus, diz que não existem 
garantias de que qualquer um 
dos projetos em desenvolvimento 
seja suficientemente seguro e 
eficaz para que possa vir a ser 
utilizado.

“Os especialistas vão consi-
derar vários critérios, incluindo a 
segurança da vacina, as respostas 
imunológicas e a disponibilidade 
dos laboratórios para fabricarem 
doses suficientes no tempo neces-
sário”, explicou a OMS.

Funcionários do Ministério da 
Saúde, Trabalho e Bem-Estar do 
Japão confirmaram a existência 
dos primeiros dois casos de infec-
ção por coronavírus sem sintomas 
no país. Acrescentaram que os 
casos sem sinais de infecção são 
os primeiros de conhecimento 
público fora da China.

A pasta confirmou que três 
indivíduos repatriados da cidade 
chinesa de Wuhan são portadores 
do novo tipo de coronavírus. Os 
três estão entre os 206 passagei-
ros que retornaram quarta-feira 

ao Japão em um avião fretado 
pelo governo.

Um homem na faixa dos 40 
anos e uma mulher na casa dos 
50 não têm sinais de infecção, 
mas apresentaram resultado 
positivo no exame viral. Outro 
homem na faixa dos 50 anos que 
disse sentir dor de garganta teve 
febre antes de testar positivo.

O vírus não foi detectado 
em 201 outros passageiros do 
mesmo voo. Dois dos passageiros 
recusaram-se a fazer o exame. 
Funcionários da saúde afirmam 

que vão continuar a tentar con-
vencê-los da necessidade de se 
submeter ao teste.

Já chega a 11 o número de 
pessoas infectadas no Japão.

O ministério explica que a 
confirmação da infecção de dois 
indivíduos que não viajaram para 
Wuhan comprova a ocorrência de 
contágio pessoal no Japão. No en-
tanto, a pasta pede ao público que 
não se preocupe excessivamente, 
pois não houve disseminação do 
coronavírus por uma ampla área. 
Mais coronavírus na página 16.

Caso os testes iniciais 
sejam bem-sucedidos, se-
rão feitos testes em maior 
escala, principalmente na 
China, o que pode ocor-
rer até o fim deste ano. Se 
a cronologia prevista pela 

Inovio se confirmar, esta 
será a vacina desenvolvida 
e testada mais rapidamente 
em um cenário de surto.

Da última vez que um 
vírus semelhante surgiu, 
em 2002 – a Síndrome 

Respiratória Aguda Grave 
(Sars) -, a China demorou a 
partilhar informações com 
o mundo e, por isso, a epi-
demia já estava perto do 
fim quando uma vacina foi 
desenvolvida.

O laboratório da farmacêutica Inovio, localizado na cidade de San Diego, na Califórnia, é um dos locais onde a vacina está sendo desenvolvida para combater o avanço do caronavírus

O presidente americano 
Donald Trump assinou na 
quarta-feira (29) o acordo 
Estados Unidos-México-Ca-
nadá (USMCA, a sigla em em 
inglês), que substitui o Tra-
tado de Livre Comércio da 
América do Norte (Nafta).

A renegociação do Nafta 
era uma das promessas-cha-
ve da campanha de Trump. 
Ele afirma que o acordo pri-
vava trabalhadores america-
nos de empregos.

Trump disse: “Esta é 
uma vitória colossal de nos-
sos agricultores, pecuaristas, 
funcionários de companhias 
de energia e de fábricas, e de 

todos os trabalhadores ame-
ricanos nos 50 estados.”

O novo acordo estabe-
lece padrões mais rígidos 
para os benefícios do pacto 
sem impostos. Isso inclui a 
obrigatoriedade de que uma 
proporção maior das partes 
seja fabricada na América do 
Norte e em fábricas onde os 
trabalhadores ganhem pelo 
menos US$ 16 por hora.

O novo pacto USMCA 
deve entrar em vigor em 
meados de 2020. E prova-
velmente terá efeitos sobre 
montadoras de automóveis 
japonesas, já que muitas 
delas construíram fábricas 
no México para se benefi-
ciar do Nafta.

Donald Trump assina
novo acordo comercial

Promotores de Tóquio 
obtiveram novo mandado de 
prisão contra o ex-presidente 
do Conselho de Administração 
da Nissan Motor, Carlos Ghosn, 
por suspeita de violação da lei 
de controle de imigração.

Os promotores dizem que 
Ghosn deixou ilegalmente o 
Japão em um jato particular, 
na noite de 29 de dezembro, 
sem passar pelos procedimen-
tos de saída do país. Ele voou 
do Aeroporto Internacional 
de Kansai, no oeste do Japão, 
para o Líbano, passando pela 
Turquia.

O ex-executivo da indús-
tria automobilística estava 

solto sob fiança, após ter sido 
denunciado por suspeita de 
irregularidades financeiras. 
Ele foi proibido de viajar para 
o exterior como condição para 
a concessão da fiança.

Os promotores também 
obtiveram mandados contra 
mais três pessoas, incluindo 
um homem que acredita-se 
ser um ex-membro das forças 
especiais dos Estados Unidos, 
sob suspeita de terem ajudado 
Ghosn a fugir.

Fontes afirmam que 
Ghosn se encontrou com os 
três em um hotel em Tóquio no 
dia 29 de dezembro, antes de 
viajar para Osaka de trem-ba-
la. Dois dos homens o teriam 
acompanhado. 

Ghosn enfrenta novo 
mandado de prisão 

Da Agência Brasil

Da Agência Brasil

Foto: Agência Brasil
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Organização reconheceu que o vírus representa risco não só à China, onde surgiu em 2019, mas também a outros países

A Organização Mundial de 
Saúde (OMS) declarou na tarde 
de ontem que a disseminação 
do novo coronavírus é uma 
emergência de saúde interna-
cional. A entidade reconheceu 
que o vírus representa um ris-
co não só na China, onde ele 
surgiu no fim de 2019.

A declaração serve como 
um aviso para todos os Esta-
dos membros das Nações Uni-
das de que o órgão máximo de 
saúde no mundo considera a 
situação séria.

“Nós precisamos agir ago-
ra para ajudar outros países a 
se preparar para a possibilida-
de [da entrada do vírus]”, disse 
Tedros Adhanom, diretor-geral 
da OMS. “A razão para a decla-
ração não é pelo que está acon-
tecendo na China, mas pelo que 
acontece nos outros países.”

Segundo Adhanom, a ação 
visa evitar a expansão da doen-
ça, considerando que não se 
sabe como países com menos 
condições financeiras vão lidar 
com casos do vírus.

Os países podem então 
decidir se fecham as fronteiras, 
cancelam voos, fazem scree-

ning de pessoas que chegam 
aos aeroportos ou se tomam 
outras medidas.

A decisão foi tomada de-
pois do aparecimento de ca-
sos de infecções em pessoas 
que não viajaram para a Chi-
na, como nos EUA, na Alema-
nha e no Japão.

Segundo o diretor da 
OMS, não há necessidade de 
medidas adicionais que res-
trinjam movimentação e co-
mércio internacional.

O coronavírus chinês 
surgiu pela primeira vez 
no fim do ano passado em 
Wuhan, na China. A OMS (Or-
ganização Mundial da Saúde) 
foi notificada no dia 31 de de-
zembro 2019 sobre um surto 
de pneumonia de causa então 
desconhecida.

Até essa quinta-feira, 
mais de 8.200 pessoas já fo-
ram infectadas em pelo me-
nos 15 países e 171 morre-
ram, todas na China.

Não há registros de pes-
soas infectadas no Brasil, 
embora o Ministério da Saú-
de esteja investigando nove 
casos suspeitos, segundo 
informações divulgadas na 
quarta -feira (29).

OMS declara o coronavírus 
emergência de saúde global

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Carlos Vieira

Da Folhapress

A propagação do coronavírus, que já atinge vários países, levou a Organização Mundial de Saúde a declarar emergência mundial devido ao risco da doença

Foto: Folhapress
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Redução no preço
Petrobras vai reduzir hoje o preço da gasolina e do diesel nas 
refinarias. Queda será de 3%, mas o repasse ao consumidor 
final depende dos postos e distribuidoras  Página 19
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Secretaria disponibiliza serviço à população para receber e apurar denúncias de crimes contra a natureza

A Secretaria de Estado 
da Infraestrutura, dos Re-
cursos Hídricos e do Meio 
Ambiente (Seirhma) está 
disponibilizando mais um 
serviço na Ouvidoria do ór-
gão para a população. Trata-
se de um canal para receber 
denúncias de agressão ao 
meio ambiente, instituído 
neste mês de janeiro. O aces-
so para registro de reclama-
ções pode ser feito pelo site: 

cidadão.ouvidoria.pb.gov.
br/cadastro/60, bem como 
pelo portal do Governo: ou-
vidoria.pb.gov.br, clicando 
no órgão correspondente à 
denúncia.

Ao acessar o sistema, o 
demandante vai encontrar 
um formulário para o regis-
tro da denúncia, não sendo 
obrigatório o preenchimen-
to dos dados pessoais so-
licitados. Após o envio da 

demanda, a Ouvidoria terá 
até 20 dias para responder, 
já com as providências a 
serem tomadas pelo órgão. 
Além deste serviço, a Seirh-
ma também recebe denún-
cias relacionadas a infraes-
trutura e recursos hídricos, 
desde a instalação do setor 
há seis anos. 

Segundo a ouvidora 
Andaluzia Maria Medeiros, 
neste primeiro mês de fun-

cionamento, a Ouvidoria do 
Meio Ambiente já recebeu 
denúncias de extração inde-
vida de vegetação, de solo e 
de despejo de resíduos em 
trilhas da Mata Atlântica. 
“As denúncias foram da Ca-
pital e do interior do Estado 
e já foram encaminhadas à 
equipe de fiscalização para 
coibir a ação”, afirmou.

A ouvidora solicita a 
utilização do serviço por ser 

o meio mais fácil e rápido 
entre o público e o órgão. 
A fiscalização da equipe da 
Seirhma ocorre em parceria 
com a Polícia Ambiental e a 
Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente 
(Sudema).

Função da Ouvidoria
Receber reclamação, 

denúncia, elogio, sugestão 
e identificação. A Ouvidoria 

foi regulamentada no âm-
bito do Executivo Estadual 
pelo Decreto nº 38.309 de 
21 de maio de 2018 e pela 
Lei nº 13.460, de 26 de ju-
nho de 2017, que dispõe 
sobre a participação, prote-
ção e defesa dos direitos do 
usuário de serviços públi-
cos da administração públi-
ca de que trata o parágrafo 
3º do art. 37 da Constitui-
ção Federal.

Agressão ao meio ambiente: 
saiba onde e como denunciar

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Nara Valusca

Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com

Belezas naturais

Litoral da Paraíba ganha destaque na mídia nacional
As belezas naturais do 

município de Pitumbu, lo-
calizado no Litoral Sul do 
Estado, são destaque do Ca-
derno de Turismo da  Folha 
de São Paulo, nas versões 
impressa e digital de ontem, 
no qual o jornalista Roberto 
de Oliveira revela as pecu-
liaridades e novidades da 
cidade, que tem se tornado 
um roteiro obrigatório para 
os turistas que visitam o Es-
tado (veja página do jornal 
ao lado). 

Logo no começo do tex-
to, Oliveira escreve: “Dona 
de uma das menores faixas 
de areia do litoral brasileiro, 
com pouco mais de 130 km 
de extensão, a Paraíba sur-
preende com a diversidade 
de paisagens à beira-mar.” E 
indica que “os viajantes de 
verão devem prestar aten-
ção a este nome: Pitimbu 
(a 60 km de João Pessoa). A 
cidade, afirma, com pouco 
mais de 19 mil habitantes, 
“sofre uma transformação 
na alta temporada, quando 
recebe grupos de visitantes 
do Estado fronteiriço (Per-
nambuco).”

 A reportagem, intitu-
lada “Paraíba: Piscinas na-

turais, estuários e falésias 
formam cenário da into-
cada Pitimbu”, traz um ex-
celente roteiro para quem 
quer aproveitar bem as 
belezas naturais do muni-
cípio, destacando pontos 
como Branca do Curral e 
não esquecendo do serviço, 
com opções de pacotes va-
riadas aos leitores.  

Preservação
Roberto de Oliveira 

aborda detalhadamente 
as riquezas naturais de Pi-
timbu: “Num mergulho de 
snorkel, é possível avistar 
na barreira de corais peixes 
de diferentes espécies. Com 
sorte, uma lagosta e até o 
peixe-boi (este cada vez 
mais raro) podem cruzar 
seu caminho”.

 Na reportagem, Oli-
veira narra também algu-
mas peculiaridades de Pi-
timbu, detentor de quatro 
estuários que formam as 
praias mais preservadas da 
cidade “em meio a uma pai-
sagem talhada pelo movi-
mento dos ventos, dos rios 
e das marés. praticamente 
desertos à beira-mar. Ca-
talogadas pela Secretaria 

de Turismo de Pitimbu, as 
falésias revelaram 90 to-
nalidades de cor - a exube-
rância da paleta pode ser 
contemplada dos mirantes 
Árvores Tortas e Som das 
Falésias.” 

Oliveira cita ainda a 
Praia Bela, onde, revela, 
encontram-se as melhores 
opções de hospedagem da 
cidade. “Outra possibilida-
de é buscar um lugar entre 
as praias do município vi-
zinho, Conde. Quem pre-
ferir ficar em João Pessoa, 
distante dali 60 km, terá a 
vantagem de desfrutar da 
infraestrutura da capital 
paraibana e fazer um rotei-
ro de passeios bate-volta 
pela orla. De João Pessoa 
a Pitimbu, é só seguir pela 
BR-101 em direção ao lito-
ral Sul do Estado.”

“[...] Nesse ínterim, 
como o povo de lá se orgu-
lha de avisar aos forastei-
ros, ‘sempre há uma Paraíba 
a ser descoberta”’, finaliza a 
reportagem assinada por 
Roberto de Oliveira.

Mídia especializada
De acordo com a pre-

sidente da PBTur (Empre-

sa Paraibana de Turismo), 
Ruth Avelino, o jornalista 
Roberto de Oliveira, além 
de ser um grande amigo 
dela, reforça, nessa repor-
tagem, a estratégia da esta-
tal de trazer para a Paraíba 
a imprensa especializada 
para produzir mídia espon-
tânea.

“Esse trabalho tem sido 
bastante positivo e divulga 
a Paraíba pelo mundo com 
um investimento pequeno. 
Muitos jornalistas que já 
vieram para cá acabam pro-
duzindo reportagens em 
série, tornando a Paraíba 
em pauta permanente para 
os veículos de comunica-
ção”, afirma. 

A reportagem com-
pleta pode ser lida em: 
https://www1.folha.uol.
com.br/turismo/2020/01/
p i s c i n a s - n a t u r a i s - e s -
t u a r i o s - e - f a l e s i a s - f o r -
mam-cenario-da-intoca-
da-pit imbu-na-paraiba.
s h t m l ? u t m _ s o u r c e = f o -
lha&utm_medium=site&utm_
c a m p a i g n = t o p i c o s & f b -
c l i d = I w A R 2 i K Lw V 3 d E -
j9EiuorsqH6U5afbF5YLK-
WNQ5x3Q8HuM9a43MBS-
Jq2VLfY7c  

gora é digital o retrato do artista quan-
do jovem, numa lembrança do grande 
escritor James Joyce (ilustração).

 As mais avançadas câmaras di-
gitais, japonesas, alemãs, americanas, 
ou não, compõem e formatam cons-
truções e descontruções das pessoas e 
suas interatividades com amplas pai-
sagens e fechados cenários.
 Não imagino como Joyce escreve-
ria nesta Babel de imagens e sons, entre 
escadas rolantes, motos possantes e PCs 
de interferências incessantes. Como se-
ria o dia descrito em “Ulisses”.
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              A Irlanda - que gerou o romancis-
ta mais revolucionário do planeta - faria 
nascer, entre seus conflitos religiosos, 
Bono  Vox e sua banda, mais larga que na 
grande rede. 
           Por signo e sinal, um dos shows 
do U2 foi transmitido em tempo real pelo 
You Tube. Revolução musical numa in-
dústria que busca reinvenções para não 
morrer: a fonográfica.
 O retrato do artista quando jo-
vem pode passar pelo Photoshop.
 Tem barba? Tira. O rosto é muito 

O mais revolucionário dos romancistas
liso? Põe barba. Olhos castanho-esver-
deados? Deixem-nos azuis. Muito gordo? 
Fica magro. Tem quatro dedos na mão di-
reita? Coloca mais um. As sobrancelhas 
são espessas? Que fiquem discretas. Ru-
gas em excesso? Trocar por dois ou três 
sinais charmosos. Boca aberta? Feche-a. 
Cabelos curtos? Fiquem longos. O artista 
está excessivamente jovem? Coloca uns 
dez anos mais. Está velho? Formate um 
retrato do artista quando jovem.
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 A evolução de nossa civilização 
segue a tecnologia de ponta que hoje é 
um troca-troca interessante entre con-
tinentes. 
              Oriente e Ocidente se entendem e 
fixam-se quando acontecem as exclusões 
digitais.
 A elite da inclusão quer crescer 
como se seus donos fossem faraós do 
mundo virtual. O único problema: ain-
da é pequena a quantidade de seus sa-
cerdotes.
 As pirâmides do Egito - de onde 
cada vez mais sabe-se quantos séculos 
e segundos podem ser contemplados 
- poderão ser hologramas de nossas 

A estranhas formas de (des)amar como 
numa torre de Babel.
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 Que tal um trecho do “Retrato do 
artista quando jovem”, escrito por James 
Joyce? Segue-se.
 “A noite da festa de Pentecostes ti-
nha chegado. E Stephen, da janela do quarto 
de vestir, olhava fora para as pequenas tinas 
de folhagem por entre as quais linhas de 
lanternas chinesas estavam esticadas. Ob-
servava os visitantes descerem os degraus 
da casa e passar para dentro do teatro. 
               “Atendentes em roupas de etiqueta, 
antigos belvederianos, vagavam em grupos 
pelas imediações da entrada do teatro e 
introduziam os visitantes com cerimônia. 
Debaixo da súbita claridade duma lanterna 
pôde reconhecer a cara dum padre.
 “O Santíssimo Sacramento tinha sido 
removido do tabernáculo e os primeiros ban-
cos tinham sido recuados de maneira a deixar 
a nave e o espaço diante do altar livre. 
         “De encontro às paredes estavam jo-
gos de halteres e tacos indianos; os sinos 
calados estavam enfileirados num canto; e, 
no meio de incontáveis pilhas de sapatos, 
blusões e calções do ginásio em parcelas 

desalinhadas, estava o descomunal cavalo oco, de 
selim de couro, à espera da vez de ser levado para 
o palco e colocado no centro do grupo vitorioso 
no final, quando do desfile ginástico.
 “Stephen, embora em deferência à sua 
reputação em escrever peças, tivesse sido elei-
to secretário do ginásio, não tinha aparecido 
na primeira parte do programa; mas na peça 
que formava a segunda parte tinha um papel 
principal, dum pedagogo engraçado. 
               “Havia sido escolhido para isso devido 
à sua estatura e graves maneiras, pois estava 
no fim do seu segundo ano no Belvedere e era 
o número dois”.
 E por aí vai James Joyce.
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Um dos presos mantinha intensa troca de diálogos com Ronnie Lessa, acusado de matar Marielle Franco

Uma operação realiza-
da na manhã de ontem  pelo 
Ministério Público do Rio 
de Janeiro, com o apoio das 
Polícias Civil e Militar, pren-
deu 33 pessoas suspeitas de 
envolvimento com a milícia 
que atua nas regiões da Mu-
zema e Rio das Pedras, na 
Zona Oeste do Rio.

Três policiais civis e 
cinco policiais militares fo-
ram presos na operação “Os 
Intocáveis 2”. Um mandado 
de prisão contra outro PM 
ainda não foi efetivado. No 
total, 45 pessoas foram de-
nunciadas.

A operação desta quin-
ta é um desdobramento da 
operação “Os Intocáveis”, 
deflagrada em janeiro do 
ano passado, quando 13 
pessoas foram denunciadas 
por organização criminosa, 
pelo envolvimento com a 
mesma milícia.

A partir da análise de 
documentos e aparelhos 
eletrônicos apreendidos na 
ocasião, foi possível identifi-
car a participação dos novos 
denunciados.

Segundo o Ministério 
Público, os acusados eram 
liderados por Dalmir Pereira 
Barbosa, Paulo Eduardo da 
Silva Azevedo e Epaminondas 
Queiroz de Medeiros Júnior 
(vulgo ‘Capitão Queiroz’).

Desde 2014, teriam 
constituído organização cri-
minosa marcada pela práti-
ca de crimes como grilagem, 
construção, venda e locação 
ilegais de imóveis, posse e 

porte ilegal de arma de fogo, 
extorsão de moradores e co-
merciantes com a cobrança 
de taxas referentes a ‘ser-
viços’ prestados, ocultação 
de bens adquiridos com as 
atividades ilícitas por meio 
de ‘laranjas’, pagamento de 
propina a agentes públicos, 
agiotagem, e utilização de li-
gações clandestinas de água 
e energia nos empreendi-
mentos imobiliários ilegal-
mente construídos.

De acordo com a acusa-
ção, os suspeitos contaram 
com o auxílio de agentes 
públicos, em especial poli-
ciais civis e militares, para 
obter informações privi-
legiadas que permitiram a 
manutenção das atividades 
ilegais. Policiais também te-
riam auxiliado na seguran-
ça do grupo.

No caso dos policiais, 
lotados na 16ª Delegacia de 
Polícia Civil, no 18º BPM e 
31º BPM, o MP-RJ pediu me-
dida cautelar de suspensão 
do porte de arma de fogo e 
do exercício da função, além 
da prisão preventiva.

Ligação com Lessa
Um dos policiais civis 

presos é Jorge Luiz Camilo 
Alves, chefe de investigação 
da 16ª DP (Barra da Tijuca). 
Segundo investigações, Ca-
milo mantinha intensa tro-
ca de diálogos pelo celular 
com Ronnie Lessa, acusado 
e preso no ano passado, 
suspeito de ter matado a 
vereadora Marielle Franco 
(PSOL). Nos diálogos, Lessa 
refere-se a Camilo como o 
“Amigo da 16”.

Ana Luiza Albuquerque
Folhapress

Operação contra a milícia 
prende 33; oito são policiais

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Nara Valusca

Lista tem criminosos mais procurados do país

O Ministério da Justiça e 
Segurança Pública lançou ontem 
uma lista com os 26 criminosos 
mais procurados no país. A lista, 
que será permanente, envolve 
pessoas acusadas de crimes gra-
ves e violentos, que estão com 
mandados de prisão em aberto e 
são ligados a organizações crimi-
nosas. A lista está disponível no 
site do ministério e será atualiza-
da mensalmente.

Segundo o ministério, a lista 
de procurados foi feita com base 
em informações obtidas com as 
áreas de segurança estaduais e 
a partir de 11 critérios objetivos, 

como posição de liderança em 
organização criminosa, capaci-
dade financeira para investir em 
atividades criminosas, atuação 
interestadual e internacional, 
entre outras. 

Segundo o ministro da Jus-
tiça e Segurança Pública, Sergio 
Moro, a lista é importante para 
facilitar as prisões dos crimino-
sos para que possam cumprir as 
penas e  enfraquecer a atuação 
dos crimisosos.

Queda da criminalidade
De acordo com os números 

mais recentes do ministério, o país 
registrou queda de 21,4% nos ho-
micídios nos primeiros nove meses 
de 2019, em comparação com o 

igual período de 2018. No mesmo 
período, também houve queda em 
outros índices de criminalidade, 
como ocorrências envolvendo 
estupro (6,4%), roubo a banco 
(38,4%), latrocínio (22,2%), rou-
bo de cargas (23,3%) e roubo de 
veículos (26,4%).

As informações sobre os 
índices de criminalidade estão 
disponíveis na plataforma eletrô-
nica Sinesp, no site do Ministério 
da Justiça. A partir de hoje, as 
ocorrências de homicídios regis-
tradas em todos os municípios do 
país serão inseridas no sistema e 
poderão ser consultadas. Até o 
momento, os dados referem-se 
ao período entre janeiro de 2018 
e setembro de 2019.

Os presos são acusados de formar organização criminosa para prática de grilagem, extorsão de comerciantes, posse ilegal de armas, entre outros crimes

Foto: Folhapress

O número de pessoas de-
salojadas e desabrigadas em 
decorrência das chuvas que 
atingem Minas Gerais desde a 
última sexta-feira (24) chega 
a 53 mil, de acordo com bole-
tim da Defesa Civil divulgado 
na manhã de ontem.

Ao todo, 44.929 pessoas 
estão desalojadas - na casa de 
parentes, amigos ou outros- e 
8.259 estão desabrigadas - 
em abrigos disponibilizados 
pelo poder público.

O número de mortos 
permanece em decorrência 
das chuvas permanece em 55 
e ainda há uma pessoa desa-
parecida na cidade de Con-
selheiro Lafaiete (102 km de 
Belo Horizonte).

Depois de um novo 
temporal ter causado ala-
gamentos, deslizamentos e 
enchentes na capital mineira 
na noite de terça-feira (28), 
a chuva arrefeceu em todo 
o estado. A Defesa Civil de 
Minas Gerais, contudo segue 
em alerta máximo.

Mais chuvas
De acordo com o Inmet 

(Institituto Nacional de Me-
teorologia) a previsão é que 
uma nova frente fria chegue 
à região Sudeste, causando 
nas pancadas de chuvas nes-

ta e na próxima semana. O 
número de cidades que de-
cretou situação de emergên-
cia chega a 1001 em Minas 
Gerais. Outras cinco cidades 
decretaram estado de cala-
midade pública.

Desde outubro do ano 
passado, 64 pessoas morre-
ram no estado em episódios 
relacionados às chuvas em 
Mina Gerais, em registro re-
corde dos últimos cinco anos. 
Até então, o maior número 
de mortes havia sido 18, nas 
temporadas 2016/2017 e 
2018/2019.

A maioria das mortes 
registradas na última semana 
aconteceu após soterramen-
tos, desabamentos e desmo-
ronamentos de terra. Com o 
solo encharcado, os desliza-
mentos de terra derrubaram 
casas em várias cidades.

O Corpo de Bombeiros 
de Minas Gerais registrou 
199 desabamentos, desmo-
ronamento ou colapso de 
estruturas após as chuvas. 
Foram realizadas 1.254 vis-
torias em áreas de risco. Em 
alguns casos, partes de bar-
rancos já cederam.

O prefeito de Belo Ho-
rizonte, Alexandre Kalil 
(PSD), classificou os danos 
causados pelas chuvas como 
o maior desastre da história 
da cidade desde a sua fun-
dação em 1897. 

Chuvas: desalojados 
em MG já são 53 mil

João Pedro Pitombo 
Folhapress

André Richter
Agência Brasil 

Fiocruz recebe material genético da 
Alemanha para testes do coronavírus

A Fundação Oswaldo 
Cruz recebeu ontem fragmen-
tos do material genético do 
novo coronavírus que serão 
utilizados para aprimorar os 
protocolos de testagens rea-
lizados no Brasil. As amostras 
vieram de Berlim e foram tra-
zidas pela Organização Pan 
Americana de Saúde (OPAS), 
que representa a Organização 
Mundial da Saúde no conti-
nente americano.

À frente dos testes reali-
zados na fundação, o pesqui-
sador Fernando Motta expli-
cou que os fragmentos serão 
usados como “controle positi-
vo”, uma forma de comprovar 
que os exames realizados ti-
nham capacidade de detectar 
o vírus. Motta é tecnologista 
em saúde pública do Labora-
tório de Vírus Respiratórios 
e de Sarampo do Instituto 
Oswaldo Cruz e avalia que 
a Fiocruz tem condição de 

Vinícius Lisboa
Agência Brasil

atender à demanda por tes-
tes nesse primeiro momento. 
O Brasil ainda não tem casos 
confirmados de coronavírus 
e, até ontem, investigava nove 
suspeitas.

Como laboratório de 
referência, a Fiocruz recebe 
uma amostra de todos esses 
casos supeitos para garan-
tir a qualidade dos testes. A 
fundação vinha realizando 
principalmente testes dife-

renciais, em que descartava o 
coronavírus a partir da testa-
gem de outras viroses já co-
nhecidas. Com a chegada do 
material trazido pela OPAS, 
será possível realizar testes 
específicos para coronavírus, 
o que deve acelerar o diag-
nóstico e dar mais precisão 
ao processo.

Pesquisadores do Institu-
to Adolfo Lutz, de São Paulo, e 
do Instituto Evandro Chagas, 

do Pará, também estiveram 
na Fiocruz para conhecer os 
protocolos e preparar seus la-
boratórios para realizarem os 
testes em suas regiões. 

Como o treinamento co-
meçou ontem, a Fiocruz deve 
continuar a ser o laboratório 
de referência para todo o país. 
A partir do momento em que 
as amostras chegam na fun-
dação, é possível concluir os 
testes entre 48 e 72 horas.

Foto: Divulgação/Josué Damacena

A Fiocruz é o 
laboratório de 
referência no 
Brasil para testes 
do coronavírus. 
Até ontem, 
nove casos 
estavam sendo 
investigados 
no país
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Queda será de 3% nas refinarias. Preço final ao consumidor depende ainda de decisão de distribuidoras e postos

A Petrobras reduzi-
rá novamente os preços 
da gasolina e do diesel em 
suas refinarias hoje.

Será o terceiro corte 
seguido, acompanhando a 
queda das cotações inter-
nacionais do produto. Em 
ambos os casos, a redução 
será de 3%.

O corte será de R$ 0,05 
por litro na gasolina e de R$ 
0,06 por litro no diesel. O 
repasse aos postos, porém, 
depende de políticas co-
merciais de postos e distri-
buidoras, que são responsá-
veis por misturar etanol ou 
biodiesel e levar os produ-
tos aos consumidores. 

Segundo a Petrobras, 
o valor cobrado por suas 
refinarias equivale a 30% 
do preço final da gasoli-
na e 54% do preço final 
do diesel – o resto são im-
postos, margens de lucro, 
etanol e biodiesel. O preço 
da gasolina nas refinarias 
já acumula queda de 7,3% 
no ano. No caso do diesel, a 
queda acumulada é maior, 
de 9,8%.

Nos últimos dias, o 
preço do petróleo vem res-

pondendo aos temores de 
recuo na economia global 
com o surto de coronavírus 
na China. Há uma semana, 
o barril do tipo Brent, ne-
gociado em Londres, vem 
sendo negociado abaixo 
dos US$ 60 (cerca de R$ 
253)

Na quarta (29), fechou 
a US$ 58,91 (cerca de R$ 
247), 6,7% abaixo da cota-
ção de uma semana atrás e 
14% abaixo da cotação do 
primeiro dia útil do ano, 
quando o mercado sofria 
impactos do assassinato do 
general iraniano Qassem 
Solemaini.

A política de preços da 
Petrobras considera o con-
ceito de paridade de im-
portação, que inclui as co-
tações internacionais dos 
combustíveis, o câmbio, os 
custos de transporte e mar-
gem de lucro.

Na última sexta (24), 
de acordo com cálculos do 
CBIE (Centro Brasileiro de 
Infraestrutura), o preço da 
gasolina vendida pela esta-
tal estava R$ 0,07 por litro 
mais barata do que o pre-
ço do Golfo do México, nos 
Estados Unidos. Já o diesel 
estava R$ 0,18 por litro 
mais caro.

Nicola Pamplona 
Folhapress

Petrobras vai reduzir hoje 
preço da gasolina e diesel 

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Nara Valusca
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O impacto da redução anunciada pela Petrobras sobre o preço cobrado pelos postos ao consumidor depende ainda de decisões dos empresários do setor

Após a polêmica so-
bre o número de vendas 
de Natal em shoppings, 
a Abrasce, associação do 
setor, divulgou ontem 
que o comércio cresceu 
3,1%, em valores nomi-
nais, e 2,5%, com o des-
conto da inflação em rela-
ção à mesma data do ano 
anterior. O cálculo com-
preende de 20 a 24 de 
dezembro. A taxa é muito 
inferior à divulgada pela 
Alshop, associação de lo-
jistas de shoppings, que 
no fim de 2019 divulgou 
um crescimento nominal 
de 9,5%.

Os números não têm 
a mesma base de compa-
ração porque a Alshop 
diz ter considerado o pe-
ríodo até 20 de dezem-
bro. Levando em conta o 
mês de dezembro fecha-
do, a Abrasce considera 
o valor nominal de 5,5%.

A Alshop ainda não 
divulgou seu valor real 
de vendas e, depois de 
ter os dados contestados 
pela Ablos, associação de 
lojistas satélite, disse que 
o valor de 9,5% se trata-
va de uma estimativa. Em 
dezembro, a Alshop men-
cionou a estimativa da 
Abrasce ao divulgar seus 
números.

Glauco Humai, pre-
sidente da Abrasce, afir-
mou nesta quinta que 
não há troca técnica de 
números entre as duas 
entidades, apenas con-
versas sobre estimativas.

“Não trocamos ne-
nhum dado técnico com 

a Alshop. Estávamos con-
versando sobre o resulta-
do do ano e eu falei que a 
expectativa do Natal era 
de 7%”, afirmou.

Já o faturamento de 
shoppings cresceu 3,4% 
em termos reais em 
2019, segundo a Abrasce. 
O crescimento nominal 
foi de 7,9%, superando a 
expectativa de 7% da as-
sociação.

Humai atribui o re-
sultado ao crescimento 
de vendas em todas as 
datas comemorativas, à 
queda de juros e à leve 
retomada da economia.

As vendas acumu-
ladas foram de R$ 192,8 
bilhões no ano. O número 
de lojas aumentou 1% de 
2018 a 2019, com 5 mil 
inaugurações. A ocupa-
ção, segundo a Abrasce, 
ficou em 95,2%. Durante 
a recessão, a taxa chegou 
a 93%.

Foram inaugurados 
11 empreendimentos em 
todas as regiões, com ex-
ceção do Norte. São 577 
shoppings hoje no Brasil.

Nova pesquisa sobre 
vendas em dezembro

Abrasce divulgou 
ontem que o comércio 

cresceu 3,1%, em 
valores nominais, e 

2,5%, com o desconto 
da inflação em 

relação à mesma data 
do ano anterior

Paula Soprana
Folhapress

Rentabilidade

Bancos não repassam toda queda 
da Selic e ganham mais com juros

No ano em que o Brasil 
comemorou uma queda re-
corde da Selic, a taxa básica 
de juros, os bancos eleva-
ram o chamado spread, a 
diferença entre o custo de 
captação do dinheiro e o 
juro cobrado nas operações 
de crédito do cliente final. 
Os dados constam do rela-
tório anual sobre crédito 
divulgados pelo BC (Banco 
Central).

A Selic, que é a referên-
cia para o custo de captação 
de dinheiro nos bancos, caiu 
de 6,5% para 4,5% ao ano 
em 2019 -uma retração de 2 
pontos percentuais.

Segundo o BC, o spread 
foi na contramão e cresceu. 
Passando de 17 pontos per-
centuais em dezembro de 
2018 e para 18,4 pontos 

percentuais ao fim de 2019 
-uma alta de 1,4 ponto per-
centual.

No mesmo período, a 
taxa média de juros, consi-
derando os empréstimos a 
pessoas e empresas, caiu 0,2 
ponto percentual, de 23,2% 
para 23%.

Como a queda de juro 
para o cliente foi menor que 
a redução da Selic, os bancos 
ampliaram ganhos no ano 
ao não repassarem integral-
mente a queda da Selic para 
o cliente final.

Procurada, a Febraban 
afirma que o spread maior 
é resultado da mudança no 
mix da carteira de crédito.

O crescimento da mar-
gem financeira (ou seja, da 
receita) dos bancos aparece 
também em outras métricas 
de custo de crédito adotadas 
pelo Banco Central.

O ICC (Indicador de 

Custo do Crédito), que é uma 
medida para detalhar como 
a taxa de juro cobrada do 
consumidor paga despesas e 
impostos e gera receita para 
o banco, ficou praticamente 
estável em 2019 no perío-
do (-0,1 ponto percentual). 
Como houve a queda no cus-
to de captação, o spread do 
ICC avançou de 13,7 pontos 
percentuais para 14,5 pon-
tos percentuais.

A alta no spread é re-
gistrada tanto nos emprés-
timos a pessoas física e ju-
rídica.

Calotes
Um dos motivos ale-

gados pelos bancos para a 
manutenção dos spreads 
elevados é a necessidade 
de cobrir eventuais calotes. 
Porém, a inadimplência aci-
ma de 90 dias permaneceu 
estável em 2,9% na com-

paração entre dezembro 
de 2018 e 2019. Segundo 
Luis Miguel Santacreu, da 
Austin Ratings, os bancos 
podem ter elevado o spread 
no ano passado para cobrir 
despesas administrativas. 
Em 2019, eles anunciaram 
fechamento de agência e 
PDVs (Programa de Demis-
são Voluntária), o que eleva 
os custos das instituições, 
ainda que de forma mo-
mentânea.

“Olhando o componen-
te de inadimplência, não 
tem nada que justifique o 
aumento do spread”, afirma 
Santacreu.

O analista afirma ainda 
que os bancos seguram o re-
passe da queda da Selic para 
manter a rentabilidade, uma 
pressão de investidores. O 
ROE (medida de rentabilida-
de das empresas) dos gran-
des bancos ronda os 20%.

Tássia Kastner
Folhapress

Magazine Luiza arremata Estante 
Virtual por mais de R$ 31 milhões

SÃO PAULO - O Magazine 
Luiza arrematou da Livraria 
Cultura - que está recuperação 
judicial desde o ano passado- 
a Estante Virtual, por R$ 31,1 
milhões. A varejista foi a úni-
ca a apresentar proposta pela 
compra da plataforma online 
de livros usados.

A audiência para abertu-
ra de propostas foi realizada 
em leilão perante a 2ª Vara de 
Falências e Recuperações Ju-
diciais. A operação tem cinco 
dias para ser impugnada.

Em laudo de novembro 

de 2019, a consultoria MS Car-
dim e & Associados avaliou a 
Estante Virtual em R$ 42,5 mi-
lhões. Com passivo financeiro 
de curto e longo prazo de R$ 
11,3 milhões, o valor total fi-
cou em R$ 31,1 milhões.

A Estante Virtual foi lan-
çada em 2005 e, até 2018, ven-
deu 20 milhões de livros. Com 
cerca de 40% de livros novos e 
60% usados, o canal consegue 
ofertar preços mais baixos.

A Cultura comprou o site 
em 2017 durante projeto de 
expansão.

Em outubro de 2018, 
sem conseguir quitar dívidas 
de cerca de R$ 285,4 milhões, 

a Livraria Cultura pediu recu-
peração judicial para evitar a 
falência.

A compra da Estante Vir-
tual faz parte de um dos pila-
res do plano de diversificação 
do portfólio de vendas do Ma-
galu, apresentado a investido-
res em sua oferta subsequente 
de ações (follow-on) em no-
vembro do ano passado.

A estratégia da rede é 
ampliar o catálogo de produ-
tos no ecommerce, indo além 
da venda de eletroeletrôni-
cos e de produtos para casa, 
que foram os responsáveis 
pela consolidação da rede no 
mercado brasileiro.

Desde abril do ano pas-
sado, a empresa passou a co-
mercializar livros, compran-
do de editoras e colocando à 
venda no ecommerce. A aqui-
sição da Estante Virtual indi-
ca uma aposta no marketpla-
ce - quando terceiros vendem 
por meio da plataforma do 
Magalu.

O ecommerce da marca 
tem 14 mil vendedores de 
livros. Com os 6 mil da Es-
tante Virtual, passa a ofer-
tar itens de 20 mil comer-
ciantes, aumentando sua 
participação no mercado e 
acirrando a disputa com a 
Amazon nesse setor.

Paula Soprana
Folhapress
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Diversidade

Alessandra Matos Santos, 
Carlos Frederico Nóbrega 
Farias, Frederico Ozanan Pinto, 
Ivone Carneiro Alves, José 
Pinto Brandão, Lara Imperiano 
Nóbrega, Lavoisier Navarro de 
Lima, Milton Luiz de Figueiredo, 
Mônica Pimentel Braga, Oddo 
Ribeiro Villar Filho, Renata 
de Andrade Furtado, Ricardo 
de Souza Cavalcanti, Roberta 
Xavier da Costa, Romero 
Feitosa, Ruy Dantas, Sérgio 
Ramos Alves, Suzana Brindeiro, 
Victor Lins e Yuri Agra

. Nesta sexta-feira, 31, no Apetito 
Vino Musicale, Glauco Meireles solta 
a voz com o melhor da MPB, a partir 
das 21h. Couvert R$10.
. O Bloco “As Raparigas de Chico” 
faz festa de lançamento da camiseta 
2020, no Bar do Baiano, nos 
Bancários, neste sábado,1, a partir 
das 16h, com Orquestra Sanhauá e 
Fabio Torres.
. Dia 2 de fevereiro tem badalação 
das grandes no Praiô,  da Praia 
do Seixas: DJ Guirraiz e a Banda 
Funkeria, a partir das 20h.
. No dia 9 de fevereiro, a partir 
das 14h, no Clube Campestre, 
em Campina Grande, acontece o 
tradicional Baile Verde e Branco. 
Ingressos no endereço www.
bilheteriadigital.com.br)

Parabéns

Somos todos Paraíba

Casamento 

Lançamento

Paraibano

Foi um desfile emocionante, uma verdadei-
ra exaltação a Paraíba e sua cultura. O cenário 
eram as projeções das telas de Flávio Tavares, a 
música, clássicos nordestinos cantados na linda 
voz de Sandra Belê, e, na passarela, o que há 
de mais sofisticado na nossa renda renascen-
ça, em modelos incríveis assinados por Ronaldo 
Fraga. No final, quando ele apareceu para os 
agradecimentos de praxe, fez questão de levar 
as rendeiras para aparecerem junto, na pass-
sarela. Na plateia, além do governador, João 
Azevêdo, da primeira-dama, Ana Maria Lins, 
da vice-governadora Lígia Feliciano, muitas 
autoridades e amantes da nossa cultura. No 
documentário exibido antes do desfile, Ronal-
do Fraga disse que se sente paraibano e Flávio 
Tavares disse que “a cultura é a própria vida ”.

Vem aí mais um casamento que promete 
marcar a sociedade paraibana. Marcado para o 
dia seis de março, é o enlace de Vanessa e Da-
nilo, filhos  de Marcos dos Anjos Pires e Maria 
Alexina Bezerra Cavalcanti Pires Bezerra e de 
José Rossini Araújo Braulino e Shirley de Medei-
ros Barbosa. A cerimônia será às 19h,  na tradi-
cionalíssima e histórica Igreja de Nossa Senhora 
do Carmo, no Centro Histórico de João Pessoa. 
Os noivos recepcionarão os convidados no 
Cassa Roccia.

A nova linha “Cuide-se Bem Beijinho”, 
do Boticário, traz uma fragrância floral 
surpreendente, com notas que incluem pi-
menta preta e ameixa, muguet e jasmin 
e fundo que vai da baunilha ao sândalo, 
o lançamento conta com loção hidratan-
te, sabonete, desodorante, creme para as 
mãos e bodysplash. Outra novidade são 
as loções hidratantes que têm uma textura 
diferenciada, mais consistente, feita espe-
cialmente para peles secas e extrassecas, 
e que promete uma hidratação profunda 
e garante rápida absorção na pele, tendo 
um resultado imediato visível.

Um paraibano, sertanejo de Caja-
zeiras, é o novo presidente do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS). Leo-
nardo Rolim, que era secretário de Previ-
dência, vai comandar o órgão, no lugar 
de Renato Vieira, que pediu exoneração 
do cargo diante da crise de atendimento 

à população no Instituto. Há  anos radi-
cado em Brasília, Léo é o irmão caçula 
da saudosa jornalista Lena Guimarães 
e vai poder mostrar sua competência ao 
assumir o INSS e conduzir o órgão a um 
equilíbrio que os brasileiros merecem. 
Estamos na torcida.

O projeto “Quadrilhando” será 
lançado oficialmente na Vila Sítio São 
João, em Campina Grande, no dia 16 
de fevereiro, a partir das 15h. Na pro-
gramação nomes de peso do forró raiz, 
entre eles o grupo Os três do Nordeste, 
poeta, artista e reitor Rangel Junior e a 
cantora Edra Veras com banda, apre-
sentação de diversas quadrilhas, con-
tação de histórias com Joana Marques 
e muitas atividades, além de comida 
típica e locação e venda de figurinos. 
Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e 
R$15 (meia). O evento tem o apoio 
da Prefeitura Municipal de Campina 
Grande, através da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico, e o Sebrae. 
O projeto “Quadrilhando” tem o pa-
trocínio da Caixa Econômica Federal e 
do Governo Federal.

Modelos e rendeiras na passarela do desfile “Somos Todos Paraíba”

Flávio Tavares, que inspirou a coleção, com a esposa Alba

O governador da Paraíba assina cooperação com o município de Monteiro para 
implantação de um Centro de Artesanato do Cariri

Foto: Osmar Santos

Foto: Osmar Santos

Foto: Osmar Santos

Rei posto

o maR

sementes Lançamento

Curtas
Algumas mudanças começaram a surgir 

depois que o casal Meghan Markle e o Prín-
cipe Harry se mudaram para o Canadá. A in-
dústria de souvenirs temáticos com a foto do 
casal resolveu fazer promoção dos objetos e já 
anunciou que não fará mais peças com o tema 
dos duques de Sussex. Como diz o ditado ‘rei 
morto, rei posto’. Os suvenirs arrecadam uma 
fortuna com fotos da família real, mas os do 
casal encalharam nas prateleiras das lojas de 
Londres. São ímãs de geladeira, canetas, está-
tuas e toda a sorte de objetos inspirados neles 
que tiveram suas vendas drasticamente redu-
zidas e, daí, a queima de estoque. Resta sa-
ber se eles farão tanto sucesso sem fazer mais 
parte das atividades da família real britânica.

Antes do grande desfile de moda das 
rendeiras do Cariri paraibano, sob a coorde-
nação do estilista Ronaldo Fraga, na última 
quarta-feira, no Espaço Cultural José Lins do 
Rêgo, um grupo de 12 rendeiras realizou um 
sonho: conhecer o mar. Elas nunca haviam 
ido à praia, muito menos colocado os pés na 
areia do mar. Dona Dora, uma das rendeiras, 
disse às jornalistas e blogueiras Paula Bedran 
e à Danielly Marques, ambas da TV Cultura 
de Araraquara, interior de São Paulo, que era 
grande a emoção de estar com os pés no mar, 
na Praia do Bessa, na capital paraibana. Sem 
dúvida elas tiveram fortes emoções, nesta se-
mana. Outra novidade foi a criação, através 
do Governo do Estado com parceria com a 
prefeitura de Monteiro, do Centro de Referên-
cia Estadual do Cariri, que vai comercializar a 
produção de artesanato da região.

O empresário paraibano Robson Nery Dantas está representando, na Paraíba, 
duas marcas de sementes, a Priorize do Estado de Goiás e GranSafra, produzida em 
Fortaleza, Ceará. São sementes de milho híbrido para o consumo humano e semen-
tes de sorgo, para animais, vendidos nos espaços do Atacadão no Condomínio da  
Ceasa e na loja da Avenida Beira Rio, que agora se chama Pet Center do Criador. 
Segundo Robson esses produtos estão chegando aos pequenos grandes agricultores 
com resultados excelentes.

rosacdaguiar@gmail.com
Por Rosa Aguiar

editoração: Lênin Brazedição: Rosa Aguiar

Primeira-dama Ana Maria Lins, governador João Azevêdo, Marielza Rodrigues e 

Lígia Feliciano, nos bastidores do desfile de Ronaldo Fraga
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Arbitragem
Clubes seguem vetando árbitros no Campeonato Paraibano e 
criam mal estar entre a Comissão de Arbitragem e o Sindicato 
Profissional dos Árbitros da Paraíba.  Página 24 Fo
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Jogador brasileiro pode ser negociado ainda no final da janela de transferência pelo mesmo valor da compra

Desesperado por um ata-
cante, o Barcelona vem espe-
culando nomes caros como 
Pierre-Emerick Aubameyang, 
do Arsenal, Lautaro Martínez, 
da Internazionale, Rodrigo 
Moreno, do Valencia, e Dusan 
Tadic. Assim, precisaria de di-
nheiro em caixa para fazer in-
vestimentos altos. A solução? 
Pode ser Philippe Coutinho.

Contratado por cerca de 
120 milhões de euros, não é 
nenhum exagero dizer que 
Coutinho é uma das maiores 
decepções da história do Bar-
celona. Assim, com o clube 
precisando de dinheiro ur-
gentemente, o meiocampis-
ta pode ser negociado ainda 
nesta janela, mesmo estando 
emprestado ao Bayern de Mu-
nique.

Segundo a Catalunya Rá-
dio, o Bayern aprovou uma 
possível venda imediata de 
Coutinho. O Barça tem, em 
possíveis negociações do bra-
sileiro e de Ivan Rakitic, sua 
última cartada para conseguir 
contratar um atacante e não 
sair de mãos atadas da janela 
de inverno.

O problema é encontrar 
interessados: para não abrir 
um buraco ainda maior em 
seu orçamento, o Barcelona 
precisaria, no mínimo, reaver 

Goal

Coutinho já é tratado como
grande decepção no Barça

Edição: Geraldo Varela Editoração: Luciano Honorato

Foto: Reprodução/Instagram

Coutinho não consegue
empolgar no Barcelona
e é considerado a maior
decepção da históira do clube

A Associação Chinesa 
de Futebol anunciou nes-
sa quinta-feira (30) que 
todas as partidas a serem 
disputadas no país estão 
suspensas por tempo in-
determinado. A decisão foi 
tomada em razão da epide-
mia de coronavírus no país. 
Até a última terça (28), ela 
havia matado 162 pessoas 
e contaminado 7.000. A 
medida pode influenciar 
o início do campeonato da 
primeira divisão, marcado 
para 22 de fevereiro. São 
24 os jogadores brasileiros 
que atuam na elite chinesa.

Segundo a associação, 
a suspensão é necessária 
para cooperar com as au-
toridades na prevenção e 
controle da doença, assim 
como garantir a saúde de 
jogadores, torcedores e 
funcionários dos clubes. 
Guangzhou Evergrande, 
Shanghai Shenhua e Beijing 
FC, que representam a Chi-
na na Liga dos Campeões 
da Ásia, vão jogar as pri-
meiras partidas no exterior.

A epidemia fez com 
que o Pré-Olímpico de Fu-
tebol Feminino fosse trans-
ferido para a Austrália. Ao 
chegar em Brisbane para a 
competição, a seleção chi-
nesa foi colocada em qua-
rentena. “Todas as atletas 
e o estafe estão com boa 
saúde”, informa texto divul-
gado pela associação.

Coronavírus
faz a China
cancelar os
jogos no país
Folhapress

boa parte do investimento no 
jogador. Por valores tão altos, 
poucos times apostariam em 
Coutinho, ainda mais na jane-
la de inverno, considerada a 
menos importante na Europa.

Nem mesmo o Bayern, 
onde o brasileiro vem tendo 
uma passagem razoável, con-
siderou manter o meio-cam-
pista, visto que a taxa para o 
manter em definitivo são os 
mesmos 120 milhões de eu-
ros que o Barça investiu em 
sua contratação, um valor 
irreal para um time que está 
guardando dinheiro para gas-
tar em outros atletas na pró-
xima janela do verão europeu.

Além disso, também pa-
rece improvável que Coutinho 
tenha espaço no Barcelona: 
até correu uma especulação 
que o brasileiro poderia re-
tornar de imediato ao clube 
catalão, mas tal rumor já foi 
descartado. O meio-campista 
não terá espaço no Barça.

Coutinho pode retornar 
aos gramados neste próximo 
sábado (caso saia do banco de 
reservas), diante do Mainz 05, 
às 11h30 (de Brasília), pela 
20ª rodada da Bundesliga. É 
claro, se não for negociado an-
tes. Já o Barça terá como pró-
ximo desafio o Leganés, nesta 
quinta-feira, às 15h (também 
de Brasília), pelas oitavas de 
final da Copa do Rei.

Libertadores

Flamengo disputa a
competição sub-20

Os clubes uruguaios 
Nacional e Danubio e o 
equatoriano Independente 
del Valle encabeçam os três 
grupos da  Libertadores 
sub-20, que será disputada 
no Paraguai de 15 de feve-
reiro a 1 de março. O Brasil 
será representado pelo Fla-
mengo.

Assim ficou estabe-
lecido no sorteio para a 
formação dos três grupos, 
realizado na terça-feira na 
sede da Associação Para-
guaia de Futebol (APF) e 
dirigido por Frederico Nan-
tes, diretor de Competições 
de Clubes da CONMEBOL.

No Grupo A estão o 
Nacional (Uruguai), Fla-
mengo (Brasil), Academia 
Puerto Cabello (Venezue-
la) e Club Sporting Cristal 
(Peru).

O Grupo B ficou forma-
do pelo Danubio (Uruguai), 
River Plate (Argentina), 
Millonarios (Colômbia) e 
Cerro Porteño (Paraguai).

No Grupo C os inte-
grantes são o Indepen-
diente del Valle (Equador), 
Libertad (Paraguai), Jorge 
Wilstermann (Bolívia) e 
um juvenil representante 
do Chile, ainda a ser defi-
nido.

A estreia do Flamengo 
será no dia 15 de fevereiro 
contra o Nacional as 18h. O 
segundo confronto será no 
dia 18 diante do Sporting 
Crystal e o terceiro da fase 
classificatória diante do 
Puerto Cabello, no dia 21, 
às 20h15.

A Libertadores sub-20 
será disputada nos está-
dios Adrián Jara, na cidade 
de Luque, e Arsenio Erico, 
em Assunção.

O Nacional é cabeça 
do Grupo A ao conquistar 
o último torneio, em 2018, 
precisamente contra o In-
dependiente del Valle (2-
1). Foi a primeira equipe 
uruguaia a vencer a com-
petição que ocorre a cada 
dois anos na categoria Sub-
20 na América do Sul.

Conmebol

Goal

A equipe sub-20 do Flamengo disputou quatro rodadas do Carioca

Foto: Alexandre Vidal

Vinícius Júnior se destaca e
ganha elogios do treinador

Depois de ter sido a 
grande sensação na reta fi-
nal da temporada 2018-19 
pelo Real Madrid, Vinícius 
Júnior não parecia mais ser 
o mesmo em campo. Viu 
Rodrygo lhe tomar o rótulo 
de “xodó” do time, perdeu 
protagonismo e passou a 
ser criticado especialmen-
te pelos erros na última to-
mada de decisão antes de 
definir uma jogada.

Nesta quarta-feira (29), 
contudo, o brasileiro deu 
uma boa resposta na go-
leada por 4 a 0 sobre o Za-
ragoza, resultado que leva 
os madridistas às quartas 
de final da Copa do Rei. Es-
calado na ponta-esquerda 
de um 4-3-3, foi incisivo, 
buscou jogadas e não ape-
nas mostrou bom aprovei-

tamento nas finalizações: 
fez um lindo gol e também 
apareceu com destaque na 
hora de fazer os trabalhos 
defensivos.

Entre recuperações de 
bola (6) e desarmes (4), 
Vinícius somou dez ações 
defensivas – o seu recorde 
em um jogo desta tempora-
da 2019-20. O momento de 
maior destaque, contudo, 
foi quando estufou as redes 
para anotar o terceiro ten-
to da equipe treinada por 
Zidane (Varane, Lucas Váz-
quez e Benzema fizeram os 
outros).

Vinícius tabelou com 
o colombiano James Ro-
dríguez, outro nome que 
vinha em baixa, e com um 
singelo toque encobriu o 
goleiro Álvaro Ratón, colo-
cando fim a oito jogos sem 
estufar as redes.

Após o jogo, o jovem de 
apenas 19 anos comemo-
rou a vitória e o gol: “Estou 
muito feliz pela vitória e 
pelo meu gol. Agradeço ao 
James pelo passe”, disse.

“O melhor hoje? A nos-
sa concentração. Sabíamos 
que seria difícil”.

Zinedine Zidane mui-
to provavelmente concor-
da com o atacante. Tanto, 
que ao comentar a exibi-
ção de Vinícius os elogios 
foram mais direcionados 
ao desempenho sem a 
bola mostrado pelo brasi-
leiro.

“É evidente que este é 
um trabalho que ele tem 
que fazer, como todos”, 
avaliou o francês. “E todos 
estão fazendo isso melhor 
do que antes. É muito bom 
não sofrer gols e é impor-
tante para, depois, atacar”.

Foto: Gety Images

Vinícius tenta 
reencontrar o 
futebol que lhe 
deu destaque 
na temporada 
passada
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Sérvio se impõe sobre o suíço e aguarda a definição do outro finalista entre Alexander Zverev e Dominic Thiem

O tenista sérvio Novak 
Djokovic, 32, venceu o suí-
ço Roger Federer, 38, nas 
semifinais do Australian 
Open, nessa quinta-feira 
(30), por 3 sets a 0 (7/6 
6/4 e 6/3). Ele buscará no 
domingo (2) a sua oitava 
conquista do Grand Slam 
disputado em Melbourne.

No primeiro set, Fede-
rer liderou a maior parte do 
tempo com uma quebra de 
saque de vantagem –e este-

ve perto de obter a segun-
da–, mas ela foi devolvida 
no momento em que ele sa-
cava para fechar a parcial.

A partir de então, Djo-
kovic elevou seu nível, 
venceu um tiebreak com 
facilidade e manteve a su-
perioridade nos sets se-
guintes, em que o suíço 
aparentava ter dificuldade 
em sua movimentação. Ele 
chegou a receber atendi-
mento médico na região 
lombar.

Na decisão, o sérvio 

terá pela frente o vencedor 
da outra semifinal, que será 
disputada às 5h30 desta 
sexta (31), entre o alemão 
Alexander Zverev, 22, e o 
austríaco Dominic Thiem, 
26. Quem quer que avance 
para enfrentar o número 2 
do ranking chegará à final 
do Australian Open pela 
primeira fase na carreira.

Novak Djokovic e Ro-
ger Federer se cumprimen-
tam após a semifinal Issei 
Kato/Reuters Novak Djo-
kovic e Roger Federer se 

cumprimentam após a se-
mifinal Djokovic venceu as 
sete decisões que disputou 
em Melbourne, a última de-
las no ano passado, sobre 
Rafael Nadal. Ao todo, ele 
soma 16 títulos de Slams –é 
o terceiro melhor da histó-
ria nesse critério, atrás de 
Nadal (19) e Federer (20).

No confronto direto, o 
sérvio leva a melhor sobre 
o suíço por 27 a 23 e não 
é derrotado pelo rival em 
Slams desde a edição de 
2012 de Wimbledon.

Folhapress

Djokovic domina Federer e 
busca o 8o título na Austrália

Foi com muita pompa que o Botafogo da Pa-
raíba anunciou a contratação de Léo Moura. Após 
o anúncio oficial, já houve na imprensa esportiva 
e também nas redes sociais, principalmente en-
tre torcedores, diversas comparações a respeito 
do lateral-direito e ex-ídolo do Flamengo ser ou 
não a maior contratação da história do futebol 
paraibano. Com todo respeito aos profissionais 
que trabalham diariamente no esporte, na minha 
opinião, que nem de longe sou botafoguense, Léo 
Moura é o maior. 

Para defender meu ponto na polêmica, vamos 
a dois exemplos citados na última semana: War-
ley e Marcelinho Paraíba. 

O primeiro, trazido à Paraíba pelo Treze aos 
32 anos de idade, ainda tinha muita lenha para 
queimar. Vinha com vasta experiência tanto em 
grandes clubes, como São Paulo, quanto na Se-
leção Brasileira. Warley depois ainda jogou pelo 
Campinense, mas se tornou ídolo mesmo foi do 
Botafogo-PB. O centroavante foi decisivo na con-
quista do título da Série D em 2013.

Outro apontado como maioral no estado 
é ídolo, filho de ídolo e ainda foi revelado pelo 
Campinense, clube para onde voltou após 23 
anos, com a mesma idade que chega Léo Moura 
hoje ao Belo: 41. Assim como Warley, Marcelinho 
também tinha experiência na Seleção Brasileira, 
porém era muito mais rodado. Havia passado por 
São Paulo, Grêmio, Flamengo e Santos, e também 
fora ídolo na Alemanha, quando vestiu a camisa 
do Hertha Berlim. 

Entre os três, o que torna Léo Moura maior é 
sua condição atual. Quando contratado pelo Tre-
ze, Warley era jogador do Vila Nova, de Minas Ge-
rais, enquanto Marcelinho, “repatriado” pela Ra-
posa, vinha do Inter de Lages, de Santa Catarina. 
Os dois estavam com suas respectivas carreiras 
em declínio, e buscavam se recuperar no futebol 
paraibano. 

Léo Moura, não. Dos três é o único que vem 
de um time da Série A, e no Grêmio, ano passado, 
integrou por diversas vezes a equipe do treina-
dor Renato Gaúcho. É fato que se trata de um jo-
gador com 41 anos de idade, mas sua condição é 
totalmente diferente dos outros dois citados aci-
ma, e de tantos outros que chegaram aqui como 
grandes contratações. Léo Moura ainda tinha es-
paço no mercado para times maiores que o Bota-
fogo-PB.

E além da capacidade técnica, Léo Moura se 
cuida. 

Aqui cabe lembrar um fato curioso sobre o 
também ex-jogador da Seleção, Zé Roberto, que 
se aposentou aos 43 anos. Em suas últimas tem-
poradas, enquanto defendia o Palmeiras, Zé Ro-
berto estava fininho, inteiro, e com rendimento 
superior à maioria dos jogadores na casa dos 30. 
Todos sabem quão complicado é o calendário do 
futebol brasileiro, e em determinada altura do 
campeonato, dois laterais da mesma posição se 
machucaram, e o técnico precisou improvisar 
com Zé Roberto na lateral. Bastava que ele aju-
dasse na defesa e protegesse bem aquele flanco. 
Mas o que se viu por cerca de cinco jogos foi um 
lateral com fôlego de 20, que subia para apoiar, 
voltava para marcar e ainda pegava bola nas cos-
tas dos defensores. Reza a lenda que nessa fase 
os colegas de Zé Roberto pediam que ele corresse 
menos, pois daquele jeito ficava complicado para 
os outros, mais jovens, terem desculpas a dar. 

Léo Moura é sim um jogador de peso, vem 
para resolver, seja como lateral, ponta ou meia, e 
vem também, com toda a sua experiência, elevar 
o nível do futebol paraibano. Trazer um campeão 
por onde passou é totalmente diferente de trazer 
um jogador em fim de carreira, que perambula 
pulando de times medianos para pequenos. Pa-
rabéns ao Belo pela contratação, e que Léo Moura 
seja muito feliz em João Pessoa.

Léo Moura é maior

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Edição: Geraldo Varela Editoração: Luciano Honorato

Foto: Greg Wood / AFP
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Morte do astro

Viúva de Kobe Bryant agradece apoio 
e diz que tenta seguir uma nova vida

Em uma declaração de 
agradecimento pelo apoio 
que recebeu nos últimos 
dias, Vanessa Bryant, viúva 
de Kobe Bryant, falou pela 
primeira vez na quarta-feira 
(29) sobre a morte do astro 
do basquete e de sua filha 
Gianna, no domingo (26).

Por meio do Instagram, 
Vanessa disse que ela e as 
outras três filhas estão de-
vastadas pela morte repen-
tina de pai e filha em um 
acidente de helicóptero em 
Calabasas, na Califórnia. 

"Minhas filhas e eu 
queremos agradecer às mi-

lhares de pessoas que nos 
apoiaram nesse período 
horrível. Muito obrigada por 
todas as orações. Nós defi-
nitivamente precisamos de-
las", disse.

Kobe, 41, e a filha Gian-
na, 13, morreram juntos na 
queda de um helicóptero 
que teve outras sete vítimas. 
Eles viajavam da casa da fa-
mília no condado de Orange, 
Califórnia, a Thousand Oaks, 
50 quilômetros a noroeste 
de Los Angeles.

Giana, que estava se 
tornando uma estrela do 
basquete juvenil, tinha um 
jogo naquela tarde com o 
time que era treinado pelo 

pai na Kobe Bryant´s Mam-
ba Sports Academy.

Em sua declaração, Va-
nessa afirmou que o jogador 
era um "incrível pai" para as 
quatro filhas e Gianna uma 
"amável, atenciosa, incrível 
filha e irmã para Natalia, 
Bianka e Capri".

Segundo a viúva, não 
existem palavras para des-
crever a dor, mas ela conse-
gue se sentir melhor ao saber 
que os dois eram amados.

"Nós éramos tão incri-
velmente abençoados por 
tê-los em nossas vidas. Eu 
esperava que eles pudessem 
estar aqui conosco para sem-
pre. Eles eram nossas ben-

çãos que foram tirados de 
nós cedo demais", escreveu. 

Para Vanessa, é impos-
sível imaginar a vida sem os 
dois, mas ela e as filhas ten-
tam continuar.

"Acordamos a cada dia 
tentando seguir em frente 
porque Kobe e nossa Gigi 
estão iluminando nosso ca-
minho".

Na declaração, ela pe-
diu respeito à privacidade 
da família e anunciou a cria-
ção do fundo MambaOn-
Three para ajudar as outras 
famílias afetadas pela tragé-
dia. Por meio de um site, é 
possível fazer doações desti-
nadas ao fundo.

Novak Djokovic vence por 3 sets a 
0 e tem a chance de conquistar o  
seu 17o Grand Slan, no domingo

Kobe Bryant em evento no ano passado com a esposa Vanessa Bryant. Ela afirmou que o jogador era um “incrível pai” para as quatro filhas
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Botafogo, Campinense, Treze e Atlético apresentam 100% de aproveitamento. Quatro equipes ainda não venceram

Paraibano 2020 segue sem
surpresas após duas rodadas

Depois de duas rodadas, 
o Campeonato Paraibano de 
2020 não apresenta surpre-
sas e os principais clubes 
mostram supremacia, prin-
cipalmente o trio Botafogo, 
Campinense e Treze, todos 
com 100% de aproveitamen-
to e, entre eles, o Atlético de 
Cajazeiras, este o melhor de-
vido ao desempate nos crité-
rios técnicos.

A equipe de Cajazeiras  
tem um saldo de cinco gols 
contra três do Botafogo, de-
pois das duas vitórias. Nesta 
quarta-feira, 29, a rodada de 
número dois chegou ao final 
e com o Belo vencendo o Na-
cional, em Patos, por 3 a 2, 
no estádio José Cavalcanti.

O técnico Evaristo Piza 
gostou da atuação dos joga-
dores, pela entrega durante 
os 90 minutos, mas na cole-
tiva de imprensa fez severas 
críticas a arbitragem.

“jogamos com muita in-
tensidade e a vitória fez jus 
ao nosso melhor futebol, 
mas tivemos alguns pro-
blemas de arbitragem que 
poderiam ter complicado a 
partida. Agora é trabalhar 
para o jogo de sábado con-
tra o Confiança, válido pela 
Copa do Nordeste”.

O Botafogo vai passar 
alguns dias sem se exibir 
pelo Campeonato Paraibano. 
O seu jogo da terceira roda-
da foi remarcado para o dia 
19, diante do Campinense, 
no Amigão, mas no dia 12 
terá pela frente o Sousa, no 
Almeidão.

Depois de enfrentar o 
Confiança pela Copa do Nor-
deste, o Belo terá outro jogo 
em casa pela competição, 
o Náutico, no dia 8. O jogo 
diante do Nacional registrou 
o maior público da compe-

Geraldo Varela
gvarellajp@gmail.com

tição: 2.687 pagantes para 
uma renda de R$ 36.900,00.

O menor público pa-
gante é do jogo Perilima 2 x 
1 Sousa com apenas 28 pes-
soas para uma renda de R$ 
340,00.

Já o técnico do Nacional 
minimizou a derrota. “Foi 
uma boa partida. Lutamos 
até o fim pelo melhor resul-
tado, mas não deu. Já temos 
um norte e vamos insistir na 
melhoria da equipe para rea-
girmos no campeonato”.

No Grupo A do Estadual 
a disputa por duas vagas está 
bem interessante. Atlético, 
Botafogo e Treze têm seis 
pontos, cada, e deve acirrar 

as disputas nesta fase de clas-
sificação. 

Já no Grupo B, a situação 
é bem diferente com o Cam-
pinense na liderança com seis 
pontos e o Sousa, em segundo 
com três. Nacional, CSP e SP 
Crystal ainda não pontuaram.

Campinense
Com o adiamento do jogo 

contra o Botafogo para o dia 
19 de fevereiro, o Campinen-
se terá duas semanas de folga 
até jogar contra o Atlético, no 
Perpetão, em Cajazeiras, no 
dia 9. A última apresentação 
da equipe foi no dia 26 quan-
do derrotou a Perilima por 3 
a 1 no Estádio Amigão.

Foto: Ascom/Campinense

Campeonato Paraibano 3ª rodada

Grupo A
1º Atlético
2º Botafogo
3º Treze
4º Perilima
5º Sport

Grupo B
1º Campinense
2º Sousa
3º Nacional
4º CSP
5º SP Crystal

PG
6
6
6
3
0

PG
6
3
0
0
0

J
2
2
2
2
2

J
2
2
2
2
2

V
2
2
2
1
0

V
2
1
0
0
0

E
0
0
0
0
0

E
0
0
0
0
0

D
0
0
0
1
2

D
0
1
2
2
20

GP
6
5
4
3
1

GP
6
2
2
2
4

GC
1
2
1
4
4

GC
2
2
6
5
-4

SG
5
3
3
-1
-3

SG
4
0
-3
-4
0

1/2
16h
SP Crystal x Atlético
2/2
16h
Sousa x Treze
17h
Nacional x Sport
3/2
20h15
CSP x  Perilima
19/2
20h15
Campinense x Botafogo

Maria Eduarda

Judoca de 14 anos disputa Meeting em São Paulo

A judoca paraibana 
Maria Eduarda Moisés, de 
14 anos, será a represen-
tante da Paraíba no CBI 
Meeting Nacional Sub-
18, que ocorrerá entre os 
dias 1 e 2 de fevereiro no 
Ginásio do Clube Painei-
ras do Morumby, em São 
Paulo-SP. A competição 
é organizada pelo Comi-
tê Brasileiro de Clubes 
(CBC). Duda e o técnico 
João Neto vão embarcar 
hoje para São Paulo.

Mais conhecida como 
Duda, ela recebeu o con-
vite por conta de seu bom 
desempenho ao longo de 
2019, agora, pensando na 
nova temporada, ela parti-
cipará do evento ao lado de 
seu treinador João Neto, na 
oportunidade buscará dar 
continuidade para a sua 
carreira no judô e chamar 
atenção dos observadores 
da Seleção Brasileira que 

estarão presentes avalian-
do a disputa. Membro da 
equipe Shintai-Dô, vincu-
lada à Liga Paraibana Es-
portiva (LPBE), filiada ao 
CBC, Duda recebeu o convi-
te para o torneio que abre 
o calendário do judô. Em 
2019 ela desfrutou de 12 
competições diferentes e 
só não chegou na final em 
uma delas. Entre os princi-
pais triunfos do ano passa-
do, ela foi campeã brasilei-
ra, campeã Sul-Americana 
Escolar (Assunção-Para-
guai) e vice-campeã Pan
-Americana (Guadalajara
-México).

Em 2020, agora com 
14 anos, ela sobe de cate-
goria e faixa de peso e com 
isso vivenciará seu primei-
ro teste com as novas con-
dições de competição. De-
tentora da faixa marrom, 
na disputa em São Paulo 
ela enfrentará atleta de até 
16 anos de idade dentro da 
categoria meio-médio que 
vai até 57 kg.

Para o técnico João 
Neto, Duda trata-se de um 
grande talento do judô 
paraibano e que está em 
constante evolução. Ainda 
comemorando os bons re-
sultados obtidos por ela em 
2019, ele acredita que esse 
ano será fundamental para 
a trajetória da atleta. Por 
se tratar de um momento 
de mudança de categoria e 
faixa-etária, ele espera en-
frentar dificuldades, mas 
confia no potencial e na 
força de vontade da judoca 
para que ela siga avançan-
do no esporte e possa em 
breve integrar a Seleção 
Brasileira.

“Esse é o primeiro 
evento do ano e será a pri-
meira vez que ela irá com-
petir em uma nova catego-
ria tanto de peso quanto 
idade. Será um novo de-
safio que ela terá que se 
adaptar. Esse evento clas-
sifica atletas para ingres-
sar na Seleção Brasileira”, 
afirmou. 

Iago Sarinho
 iagosarinho@gmail.com

Mais conhecida como Duda, ela recebeu o convite por conta de seu bom desempenho ao longo de 2019

Foto: Divulgação

Oliveira Canindé vai ter bastante tempo para corrigir os erros dos jogadores apresentados nos dois jogos do Paraibano. É que o time só volta a se exibir no Paraibano no próximo dia 9 em Cajazeiras
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Arthur Alves, da Comissão de Arbitragem, diz que vetos dos clubes a alguns nomes não atrapalham o campeonato
Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Dirigente da FPF defende a
credibilidade da arbitragem

No discurso da Fede-
ração Paraibana de Futebol 
(FPF), os problemas referen-
tes à arbitragem no futebol 
paraibano haviam sido deixa-
dos para trás, após as mudan-
ças no comando da entidade 
que surgiram como desdo-
bramentos da Operação Car-
tola. No entanto, o Campeona-
to Paraibano de 2020 acabou 
de começar e já na segunda 
rodada as equipes passam a 
questionar escalas e solicitar 
mudanças no comando das 
partidas. Até o momento, dois 
clubes solicitaram o impe-
dimento de profissionais do 
apito em seus jogos, o Nacio-
nal de Patos e o Treze. Diante 
disso, a Comissão de Arbitra-
gem se vê em uma situação 

complicada tendo que lidar 
com a demanda dos clubes, 
mas sem entrar em conflito 
com os árbitros.

Arthur Alves, presidente 
da Comissão Estadual de Ar-
bitragem (CEA), garante que 
esse não é um problema que 
irá afetar a continuidade do 
torneio, assim também como 
a credibilidade da arbitragem 
paraibana que, segundo ele, 
tem retomado a confiança por 
parte da opinião pública. 

De acordo com a CEA, 
que está trabalhando para 
coibir qualquer tipo de con-
duta ilícita e tem mantido 
avaliações constantes dos 
árbitros federados, inclusive, 
para ficarem aptos ao torneio 
desse ano. Os “donos do api-
to” tiveram que apresentar 
diversas certidões negativas, 
inclusive com relação aos ser-

viços de proteção ao crédito.
“Todos os nossos árbi-

tros entregaram em outubro 
todas as suas certidões civil, 
criminal, eleitoral, além de 
SPC e Serasa, sem nada cons-
tar. O senhor Diego Roberto 
apresentou um documento 
de nada consta do próprio 
GAECO. Agora eu quero ver 
algum dirigente de clube fa-
zer isso. Então todos que es-
tiverem nessa condição e se-
guirem desempenhando seu 
trabalho corretamente, vão 
trabalhar na “competição”, 
afirmou Arthur Alves.

Porém, mesmo com os 
cuidados alegados por parte 
do órgão da FPF, os clubes e 
torcedores seguem questio-
nando a presença de alguns 
profissionais, especialmente 
aqueles que foram citados na 
Operação Cartola, como foi o 

caso do árbitro Diego Roberto 
que apitaria a partida entre 
Nacional de Patos e Botafogo 
que ocorreu na última quarta-
feira (29), mas após oficio das 
equipes sertanejas, foi subs-
tituído por Thaylane de Melo 
que conduziu a vitória de vi-
rada do Belo por 3 a 2.

As alegações do clube 
para a solicitação foram re-
lativas ao fato do árbitro ter 
sido alvo das investigações 
da Operação Cartola, chegan-
do a insinuar que ele teria 
sido membro da organização 
criminosa investigada pelo 
Grupo de Atuação Especial 
de Repressão ao Crime Orga-
nizado (GAECO). 

Além de Diego Roberto, 
no mesmo ofício, o Nacional 
também solicitou o impedi-
mento de Tiago Ramos em 
seus jogos, alegando que o 

mesmo havia prejudicado 
o clube nas semifinais do 
Campeonato Paraibano Sub-
19 em 2018 - vale salientar 
que entre o jogo em questão 
e o documento enviado pelo 
clube, o árbitro apitou ou-
tras partidas com a presença 
do Nacional. Por fim o clube 
afirmou temer animosidades 
durante a partida por conta 
do histórico envolvendo os 
profissionais e a equipe.

Após a mudança realiza-
da na escala da partida entre 
Nacional e Botafogo, o Tre-
ze encaminhou ofício para a 
CEA solicitando que o assis-
tente Luís Filipe Gonçalves 
não seja mais escalado em 
jogos do Galo. Ele participou 
da partida entre Treze e CSP 
na primeira rodada, onde o 
time de Campina Grande ven-
ceu por 2 a 1, no entanto re-

clamou de uma marcação de 
pênalti em favor da equipe da 
capital que teve atuação dire-
ta do assistente. Sobre esse 
caso em específico, Arthur Al-
ves confirmou o recebimento 
do documento, mas pontuou 
que o lance foi revisado e o 
que houve foi um problema 
de entendimento, desencon-
tro de informações e que o 
pênalti foi bem marcado

“Nesse caso do Treze, 
eles acharam que foi o assis-
tente que marcou a penalida-
de, quando na realidade foi o 
próprio árbitro e o assistente 
apenas confirmou, além dis-
so, revendo o lance, a mar-
cação foi correta. Sobre esse 
caso, faremos o registro da 
solicitação, mas não há veto 
algum para a participação 
dele na continuidade do cam-
peonato”, explicou.

Foto: Reprodução/CBF

Emanuel Diniz, presidente do sindicato, contesta o trabalho de Arthur Alves, da Comissão de Arbitragem, que discorda plenamente das acusações e garante que a credibilidade dos árbitros vem sendo recuperada pela Federação

O marketing do Bota-
fogo já preparou toda uma 
festa para receber o craque 
Léo Moura - ex-Flamengo e 
ex-Grêmio -, que já brilhou 
com a camisa de alguns dos 
principais clubes brasilei-
ros, e também esteve na Se-
leção Brasileira. O jogador 
vai desembarcar em João 
Pessoa nesta sexta-feira dia 
31, às 11h50, quando de-
verá ser recepcionado pela 

diretoria e centenas de tor-
cedores do Belo.

Do aeroporto Castro 
Pinto, o jogador seguirá di-
reto para o CT da Maravilha 
do Contorno, onde dará uma 
entrevista coletiva no Terra-
ço do Belo, às 12h30. Após 
o almoço, o jogador terá um 
contato só com os sócios tor-
cedores do Botafogo, no cam-
po principal de treinamento.

No sábado, no Almeidão, 
o atleta será apresentado ofi-
cialmente aos torcedores, 
provavelmente no intervalo 

ou antes do jogo Botafogo e 
Confiança, pela segunda ro-
dada da Copa Nordeste. A sua 
estreia está programada para 
o outro final de semana, no 
jogo contra o Náutico, tam-
bém pela Copa do Nordeste.

Léo Moura ainda vai 
participar de uma ação de 
marketing para aumentar 
o número de sócios, no do-
mingo, das 15 às 18 horas, 
no Shopping Mangabeira. Na 
oportunidade, os torcedores 
poderão tirar fotos e pedir 
autógrafos ao craque.

Botafogo realiza festa hoje 
na chegada de Léo Moura 
Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Leonardo Moura é a maior 
aposta do Botafogo para 

conseguir o acesso à Serie B

Sindicato faz críticas à Federação
Sobre a situação envolvendo a 

mudança na escala da partida entre 
Nacional e Botafogo, o Sindicato 
dos Árbitros de Futebol do Estado da 
Paraíba (SINAFEP), emitiu uma dura 
nota de repúdio relativa a decisão 
tomada pela FPF através da CEA. 
No documento a entidade de classe 
caracteriza a medida como falta de 
respeito e compromisso e afirma que 
o ato condena os árbitros perante a 
opinião pública sem que eles tenham 
sofrido qualquer pena da justiça res-
ponsabilizando por isso a presidente 
da Federação Paraibana de Futebol, 
Michelle Ramalho e Arthur Alves. 

Além disso, o SINAFEP, na nota 
assinada por sua diretoria, chama 
de mentirosa a publicidade feita pela 
Federação e Comissão de Arbitragem 
a respeito da suposta “Nova Arbitra-
gem da Paraíba” – forma como a en-
tidade máxima do futebol trata o re-
sultado da intervenção na arbitragem 
estadual após a Operação Cartola -. 
No documento a entidade classista 
ainda afirma ter tomado ciência da 
retirada do assistente Tomaz Diniz de 
Araújo – parente de Emanuel Diniz, 
presidente do SINAFEP - do quadro 
de arbitragem para o Campeonato 
Paraibano sem qualquer tipo de justi-
ficativa já que o profissional foi apro-
vado em todos os requisitos. Sobre 
as alegações da nota, o presidente 

da CEA, Arthur Alves, respondeu de 
forma áspera e dura.

 “O sindicato dos árbitros, na reali-
dade não é um sindicato, pois ele não 
possui carta sindical, o que eles têm é 
a razão social no registro da entidade 
com o nome de sindicato. E eu gosta-
ria de saber se eles realmente estão 
preocupados em oferecer apoio para 
a categoria, como apoio jurídico, se 
estão dispostos a oferecer suporte nas 
avaliações físicas dos árbitros, etc. Na 
minha visão a manifestação que hou-
ve foi altamente pessoal e relativa a 
questões de lastro familiar envolvendo 
o presidente e um assistente que não 
está trabalhando. Quando eu cheguei 
aqui em 2018, tentei fazer várias par-
cerias com o entre aspas sindicato, pois 
lá tem pessoas que eu respeito, mas 
eles não se manifestam efetivamente 
em prol dos associados, na época da 
Operação Cartola o seu presidente, in-
clusive se licenciou”, afirmou de forma 
incisiva o presidente da CEA.

Enquanto o tom das falas se eleva, 
mais uma vez as tensões referentes à 
arbitragem no Campeonato Paraiba-
no são retomadas, pondo em cheque 
a condução da CEA, assim também 
como a qualidade e imparcialidade 
da arbitragem, trazendo desconforto 
para os profissionais, atletas, torce-
dores e dirigentes dos clubes, FPF e 
entidades classistas.

Foto: Silas Batista
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# Aumento do Feminicídio I – Entre as 
categorias criminais analisadas pela Secretaria 
da Segurança Pública e Defesa Social do Estado 
do Ceará, o número de feminicídios foi o único 
que teve aumento em 2019. Ao todo, 34 mulheres 
foram mortas devido a seu gênero, estatística 
13% maior em relação a 2018, quando foram 
registradas 30 ocorrências. A análise foi feita 
pelo Observatório de Segurança do Ceará, com 
base em dados obtidos através de Lei de Acesso à 
Informação.

# Aumento do Feminicídio II – De acordo com a 
Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, os 
feminicídios aumentaram na capital paulista e no 
estado de São Paulo, entre 2018 e 2019. Na cidade 
foram registrados 29 casos em 2018 e 43 no ano 
seguinte, aumento de 48,2%. No estado, subiu 
33,8%, quando comparados, respectivamente, os 
136 e 182 casos.

# Aumento do Feminicídio III – O feminicídio 
representou, no ano de 2019, mais de 50% do 
número de crimes praticados contra mulheres na 
Paraíba. Isso ocorre quando a vítima é do gênero 
feminino, tem vínculo afetivo com o agressor, 
está em condição inferior ao companheiro com 
relação ao porte físico e quando ele pratica 
o crime geralmente motivado por ciúmes ou 
outras causas. É o último grau dos vários tipos 
de violência doméstica que podem ser causadas 
contra a mulher, como a psicológica, moral, sexual 
e outras.

# Crianças mortas – A polícia pediu a prisão 
preventiva de Fernando Evangelista, de 36 anos, 
detido como o autor do incêndio que causou a 
morte de três crianças em Paraty, na Costa Verde 
do Rio de Janeiro, no último dia 24. Fernando 
é apontado como um homem frio, que queria a 
mulher, Dara de Almeida Santos de Souza, de 25 
anos, exclusivamente para ele.

# Extrema-direita I – Governada pela extrema-
direita, a Colômbia tem aumento de mortes de 
defensores dos direitos humanos. Porta-voz do 
Alto Comissariado das ONU, Marta Hurtado, 
denunciou o aumento da morte de defensores 
dos direitos humanos no país, governado pelo 
direitista Ivan Duque, no ano passado. Ao todo, 
107 ativistas foram assassinados e outros 13 casos 
estão sendo investigados.

# Extrema-direita II – Já são dez assassinatos 
registrados apenas nos primeiros dez dias de 
2020, mostrando um “ciclo vicioso e endêmico de 
violência e impunidade”. Ainda conforme a ONU, 
98% dos 107 assassinatos registrados no ano 
passado aconteceu em zonas rurais, onde muitas 
das vítimas atuavam em comunidades e junto aos 
povos indígenas e afrodescendentes.

# Morte de ciclistas – O número de ciclistas 
mortos no trânsito de São Paulo cresceu de 22 
em 2018 para 36 em 2019, o que significa um 
aumento de 64% dos acidentes envolvendo 
vítimas fatais. Os dados foram divulgados por um 
balanço pelo Sistema de Informações Gerências 
de Acidentes de Trânsito do Estado (Infosiga).

Ao longo dos tempos, foram documentadas situações incomuns e estranhas, até difíceis de acreditar

Algumas mortes esquisitas e 
bizarras marcam a história

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

Algumas mortes aconte-
ceram de forma tão estranha 
que são difíceis até mesmo 
de acreditar. Ao longo dos 

tempos, foram documenta-
das muitas mortes incomuns 
e o site Aventuras na Histó-
ria destacou algumas delas.

Aforismo
“A morte tem golpes de autoridade 
bem inesperados e segredos que 

ninguém penetra cá na terra.”

(François Guizot)

1888 — Dom Bosco, religioso, educador e 
escritor italiano
1973 — Evaldo Braga, músico e compositor 
brasileiro

Mortes na História

Breves & Curtas

Ésquilo (455 a.C.): é irônico 
uma morte tão cômica ter aco-
metido um dos maiores autores 
de tragédias da Grécia. Aprecian-
do a paisagem da cidade de Gela, 
na Sicília, o dramaturgo foi atin-
gido letalmente por uma tarta-
ruga vinda dos céus. As águias da 
ilha matam suas presas deixando
-as cair sobre as pedras. Concluiu-
se que a ave confundiu sua careca 
com uma rocha.

Adolf Frederick (1771): 
após uma suntuosa re-
feição com lagosta, ca-
viar, chucrute, arenque 
e champanhe, o rei da 
Suécia decidiu arre-
matar com semlas, um 
tipo de pão doce sueco 
parecido com o sonho. 
Catorze delas, acom-
panhadas por creme 
de leite. Morreria na 
mesma noite de obstru-
ção intestinal ou talvez 
intoxicação alimentar 
– ninguém ousou fazer 
uma grotesca autópsia.

Clement Vallandigham (1871): ele estava defendendo um clien-te acusado de assassinato numa briga de bar em Lebanon, Ohio. Sua tese é de que havia sido um acidente, o revólver da vítima tendo disparado sozinho quando tentou se levantar para entrar na confusão. Para provar, reencenou o momento com um revólver. Que estava carregado e, de fato, dispa-rou. Morreu no dia seguinte. Mas ganhou o caso.

Langley e Homer Collyer (1947): no pior caso de 

acumuladores da história, Langley passou 19 anos 

trazendo coisas da rua e nunca jogando nada fora. 

Seu irmão, cego, vivia confinado em meio ao lixo, 

que se acumulava até o teto no edifício de quatro 

andares em Nova Iorque. Com medo de tentarem 

levar seu tesouro, Langley criou armadilhas. Ter-

minou vítima de uma delas. Homer, dependente e 

preso, pereceu dias depois.

Tycho Brahe (1601): o dinamarquês foi um dos maiores astrônomos de seu tempo, mestre de Johannes Kepler. Durante um ban-quete, recusou-se a deixar a mesa, porque considerava isso falta de cortesia. Não se sabe se sua bexiga explodiu ou foi seriamente avariada, mas ele morreu onze dias depois. Pediu para escre-verem em seu epitáfio: “Vi-veu como um sábio, morreu como um tolo”.

Frederico Barbarossa (1190): o maior de todos os 
imperadores do Sacro Império Romano-Germânico 
estava em marcha acelerada para retomar Jerusa-
lém dos islâmicos, na Terceira Cruzada. Em seu ca-
minho, havia um rio. A batalha não podia esperar. O 
imperador liderou o avanço entrando na água, todo 
paramentado. A correnteza tirou o cavalo de sob 
suas pernas e Frederico fez o contrário de flutuar.

Alexandre da Grécia (1920): 
aqui se vê toda a gravidade da 
expressão “macacos me mor-
dam!”. Um dia, num passeio 
pelo Palácio de Tatoi, o rei 
viu seu cachorro se estra-
nhar com um macaco-de-gi-
braltar. Acabou levando múl-
tiplas dentadas e morrendo 
de infecção. Não existem ma-
cacos nativos da Grécia. Nem 
o rei era fã deles: o primata 
regicida era o bicho de esti-
mação do caseiro.

Truls Hellevik (1983): o horren-
do acidente da plataforma Byfor-
d-Dolphin aconteceu no início do 
processo de descompressão numa 
câmara hiperbárica, com nove ve-
zes a pressão atmosférica terrestre. 
Um operador abriu uma válvula por 
acidente e a pressão saiu de uma vez. 
Hellevik, que estava mais próximo da 
válvula, simplesmente explodiu em 
vários pedaços e seus restos mata-
ram o operador.

Sigurd Eysteinsson (892): o conquistador viking da Escócia de-cidiu tripudiar do corpo de seu adversário, Máel Brigte, o rei celta 
de Moray. Cortou sua ca-
beça, prendeu-a na sela e 
saiu para desfilar com seu 
cavalo. Batendo de cima 
para baixo, o crânio de 
Brigte raspou sua perna 
com os dentes e a ferida se 
infeccionaria letalmente. 
O mais próximo de uma 
morte por zumbi a aconte-
cer na história.

João Maria de Souza (2013): ele 
dormia tranquilamente com a es-
posa, em sua casa na zona rural de 
Caratinga, Minas Gerais. Então uma 
vaca caiu através do telhado, em 
cima da cama. Levado ao hospital 
ainda vivo, padeceu por hemorragia 
interna. A casa ficava de costas para 
um barranco e o animal havia sal-
tado sobre o teto, que imediatamente cedeu. A vaca sobreviveria 
sem complicações.

Fotos: Wikimédia Commons
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO N° 00297/2019, referente a TOMADA 
DE PREÇOS 00008/2019.PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIA eCOPEME Engenharia e 
Construções Eirelli, CNPJ. n° 24.414.236/0001-32OBJETO: PRORROGACÃO DE. PRAZO. FUNDA-
MENTAÇÃO LEGAL: ART 57.I. §§ 1º E 2º DA LEI 8.665/93 –Construção: Praça do Estádio – Areia/
PB.SIGNATÁRIOS:João Francisco Batista de Albuquerque e COPEME Engenharia e Construções 
Eirelli. DATA DA ASSINATURA: 30/01/2020
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2020, que objetiva: Contratação de 
Serviço de Transportes de Pessoa Física ou Jurídica mediante Locação de Veículo com Motorista, 
com capacidade para atender ao número de Alunos da Rede Municipal de Ensino especificados na 
Discriminação de cada item (combustível e manutenção do veículo por conta do contratado) - Areia/
Pb; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO ALVES DA 
SILVA FILHO - R$ 29.326,00; Antonio Lino de Santana - R$ 78.283,37; Cicero Batista de Souza - R$ 
31.460,00; Francisco Coelho de Andrade - R$ 37.950,00; Francisco de Assis Franque - R$ 37.400,00; 
JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 - R$ 47.300,00; Jose Luciano Bento Alves - R$ 
104.830,00; José Zito Dantas - R$ 30.250,00; Josinaldo Cavalcante de Sena - R$ 39.380,00; Maria 
dos Santos - R$ 29.150,00; OZIEL EVARISTO DA SILVA 04259679481 - R$ 44.550,00; Severino 
Alves Batista - R$ 37.950,00; Silvia Dias dos Santos - R$ 30.745,00.

Areia - PB, 31 de Janeiro de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO N° 00298/2019, referente a TOMADA 
DE PREÇOS 00008/2019.PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIA eCOPEME Engenharia 
e Construções Eirelli, CNPJ. n° 24.414.236/0001-32OBJETO: PRORROGACÃO DE. PRAZO. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 57.I. §§ 1º E 2º DA LEI 8.665/93 –Construção: Praça Chã de 
Jardim – Areia/PB.SIGNATÁRIOS:João Francisco Batista de Albuquerque e COPEME Engenharia 
e Construções Eirelli. DATA DA ASSINATURA: 30/01/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO N° 00296/2019, referente a TOMADA 
DE PREÇOS 00008/2019.PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIA eCOPEME Engenharia e 
Construções Eirelli, CNPJ. n° 24.414.236/0001-32OBJETO: PRORROGACÃO DE. PRAZO. FUNDA-
MENTAÇÃO LEGAL: ART 57.I. §§ 1º E 2º DA LEI 8.665/93 –Construção: Praça do Estádio – Areia/
PB.SIGNATÁRIOS:João Francisco Batista de Albuquerque e COPEME Engenharia e Construções 
Eirelli. DATA DA ASSINATURA: 30/01/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo nº 05 ao Contrato 00199/2018 decorrente do TOMADA DE 
PREÇO 00007/2018. PARTES: Prefeitura Municipal de Areia/PB e LJS CONSTRUTORA EIRELI EPP, 
CNPJ. n° 21.601.339/0001-13, OBJETO: Alteração de Valor contratual. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Artigo 65, I, b, §§1°; 2º da Lei Federal N° 8.666/93, e suas alterações. SIGNATÁRIOS: João Francisco 
Batista de Albuquerque e LJS CONSTRUTORA EIRELI EPP. DATA DA ASSINATURA:30/01/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2020

HOMOLOGAÇÃO
Face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a 

documentação que instrui o Processo de INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2020, HOMOLOGO A INEXI-
GIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de serviços técnicos contábeis com especialização em contabilidade e 
gestão pública, a esta Edilidade, pelo escritório SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI ME, 
cadastrado no CNPJ nº 19.406.302/0001-92, com sede na Cidade de Patos – PB, localizada na 
Rua Doutor Pedro Firmino, 147, Centro, com o valor mensal de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos 
reais), a partir da assinatura do contrato.

Aguiar, em  28 de Janeiro de 2020.
LOURIVAL LACERA LEITE FILHO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
INEXIGIBILIDADE Nº  00002/2020

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 13, incisos III, cumulado com o art. 25, inciso II, todos da Lei 

nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994.
OBJETO: Contratação dos serviços requisitados através do escritório SOTERO CONTABILIDADE 

PÚBLICA EIRELI ME, cadastrado no CNPJ nº 19.406.302/0001-92, com escritório na Cidade de 
Patos – PB, localizada na Rua Doutor Pedro Firmino, 147, Centro, na Cidade de Patos – PB, com 
o valor mensal de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação, de acordo com o parecer do 
Advogado.   

Aguiar - PB, em 28 de Janeiro de 2020.
LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO

Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE 

ARARUNA/PB.LICITANTE HABILITADO: B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA. LICITANTE 
INABILITADO: COPEME ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI. 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 04/02/2020, às 11:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3373-1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 30 de janeiro de 2020
Marcielma Martins Cardoso

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2019
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA 

CIDADE DE ARARUNA/PB. LICITANTES HABILITADOS: B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA; 
LINK ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E 
CONSERVACAO EIRELI. LICITANTES INABILITADOS: B2 CONSTRUÇÕES EIRELI; CAMPO 
FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; RVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME; 
SENA CONSTRUÇOES EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recur-
sos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em 
não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 11/02/2020, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor 
Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 3373-1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 30 de janeiro de 2020
Marcielma Martins Cardoso

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, AS 08H30MIN DO DIA 07/02/2020, ocorrerá a fase 
de lances do Pregão acima identificado, que objetiva aAQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE 
LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 10/2008. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3373-1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Araruna - PB, 30 de janeiro de 2020
THIAGO BELMONT LUCENA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaira - PB, às 14:30 horas do dia 12 de Fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SERVIÇOS DE 
CARRO DE SOM VOLANTE, DESTINADOS AS DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DE TODAS 
AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. 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 Federal nº 3555/00; 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) 991242633. Edital: algodaodejandaira.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Algodão de Jandaira - PB, 30 de Janeiro de 2020
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de limpeza e higiene pessoal diversos, destinado a 

esta Prefeitura. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS 
DO GOVERNO FEDERAL, CONSIDERANDO A PROPOSTA Nº 36000.1732802/01-800 - MINIS-
TÉRIO DA SAÚDE E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO: 02.010 GABINETE DO 
PREFEITO; 04 122 0003 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO; 
02.012 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA; 20 605 0003 2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE PESCA; 02.020 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS; 04 122 0003 2004 MA-
NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS; 02.030 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST. 
E PLANEJAMENTO; 04 122 0003 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; 02.050 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 12 
361 0018 2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE; 12 361 
0018 2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB; 12 361 0018 
2021 MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE; 12 361 0020 2023 MANUT. DO 
PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR; 02.060 SECRETARIA MUNICIPAL 
DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO; 15 122 0003 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVI-
DADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV URBANO; 02.070 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL; 08 122 0003 2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO 
SOCIAL; 02.080 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA; 08 244 0008 2042 MANUTENÇÃO 
DA SEC. DE AGRICULTURA; 02.090 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS; 14 
423 0007 2044 MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDÍGENA; 02.100 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE E REC. HID.; 18 544 0003 2045 MAUT. DA SEC. 
DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS; 02.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E 
EVENTOS; 27 813 0028 2048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL; 
02.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER; 27 813 0028 2047 MA-
NUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS; 02.140 SECRETARIA MUNICIPAL 
DE INDUSTRIA E COMÉRCIO; 23 605 0003 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE IND. E COMERCIO; 02.150 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL; 24 131 0003 
2054 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL; 02.160 
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES; 14 422 0003 2055 
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES; 
04.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10 301 0012 2007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE SAÚDE; 10 301 0013 2008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FA-
MÍLIA - FNS/PSF; 10 301 0014 2012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM 
SAÚDE - PAB FIXO; 07.010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08 122 0003 2031 
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 3390.30 99 MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Baia da Traição e: CT Nº 00011/2020 - 30.01.20 - JOAO BATISTA DA 
ROCHA RIBEIRO - R$ 374.661,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00030/2019. OBJETO: Locação de Estrutura (iluminação), 

para Eventos a Serem Realizados Por Esta Prefeitura. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte 
empresa 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: Vagner Rodrigues dos Santos - CNPJ 10.454.756/0001-64. INFOR-
MAÇÕES: na sede da CPL, Rua Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Baia da Traição - PB, 27 de Janeiro de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2020, que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA AREA 
DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS-PB 
SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANCETE 
MENSAL, BALANÇO ANUAL, SAGRES; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 - R$ 35.200,00.

Bom Jesus - PB, 30 de Janeiro de 2020
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA

Gestora

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
CONVITE Nº 00001/2020

OBJETO: Contratação de empresa para os serviços de reforma e adequação da edificação onde 
funcionará a Unidade Descentralizada de Atendimento do Samu no Município de Bom Jesus-PB. 
LICITANTES HABILITADOS: A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI; ÂNGULO 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME; CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME; 
KAIROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA; MACIEL & ROLIM CONSTRUÇÕES E SER-
VIÇOS LTDA. . LICITANTES INABILITADOS: A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; 
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA; MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 
PROJEMAQ 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 10/02/2020, às 09:00 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Firmino Tomaz, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, no horário das 07:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 3559-1009. E-mail: cplprefeiturabomjesus@gmail.com. 

Bom Jesus - PB, 28 de Janeiro de 2020
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILI-

DADE PUBLICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS-PB SENDO: REGISTRO 
CONTÁBIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANCETE MENSAL, BALANÇO 
ANUAL, SAGRES. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Bom Jesus. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus e: CT Nº 00003/2020 
- 30.01.20 - SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 - R$ 35.200,00.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 08h30min do dia 12 de fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Serviços 
de Confecção de Próteses Dentárias de acordo com as especificações da Portaria nº 1.825/GM/MS 
de 24 de agosto de 2012, destinadas à população carente desta cidade. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 009/2007. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3360-1010. Edital: http://www.borborema.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Borborema - PB, 30 de janeiro de 2020.
ROMUALDO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 09h30min do dia 12 de fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições parceladas de 
medicamentos diversos, que tem como objetivo atender ao Programa Farmácia Básica e as Uni-
dades de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 009/2007. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3360-1010. Edital: http://www.
borborema.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Borborema - PB, 30 de janeiro de 2020.
ROMUALDO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00003/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00003/2020, 
que objetiva: Aquisição de Água Mineral para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Conde/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: IGOR LEITÃO 
SALLES - R$ 11.750,00.

Conde - PB, 27 de Janeiro de 2020
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00003/2020. OBJETO: Aquisição de Água Mineral 

para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Conde/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 
24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal 
da Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 27/01/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Água Mineral para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 

Conde/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00003/2020. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Conde: 000000. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e: CT Nº 00026/2020 - 28.01.20 - IGOR 
LEITÃO SALLES - R$ 11.750,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 18 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 Extintores de Incêndio e Placas 
de Emergência para atender as necessidades da Defesa Civil. 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 legis-
lação 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, 30 de Janeiro de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

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 18 de Fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Locação de Iluminação para SETUR. 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, 30 de Janeiro de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 17 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 Gêneros Alimentícios Hortifruti-
granjeiros para programas da SEMAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.
br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 30 de Janeiro de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020

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 17 de 
Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à parti-
cipação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema 
de Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição de Carnes e Frios para atender 
as necessidades da SEMAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.
com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 30 de Janeiro de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020

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 14:00 horas do dia 25 de Fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Locação de Palcos, Tablados, Telão de Led, 
Cadeiras, Mesas e outros para SETUR. 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, conside-
radas 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, 22 de Janeiro de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Construção de 01 (uma) Creche PROJETO PROINFÂNCIA - TIPO 1, na Rua Barão 

do Rio Branco, S/N, centro - Esperança/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência nº 00001/2016. 
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00187/2016 - Estructural Engenharia Ltda - ME - 5º 
Aditivo - prorroga o prazo por mais 10 meses. ASSINATURA: 20.01.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de material 
médico hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal, Policlínica, Unidades básicas 
de saúde, Farmácia Básica, Samu e Laboratório deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 1.459/07. Informações: 
no horário das 08h00min Às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361-
3801. E-mail: esperanca.cpl2017@gmail.com. Edital: https://portal.tce.pb.gov.br/aplicativos/sagres/. 

Esperança - PB, 30 de Janeiro de 2020
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação do Cantor “BANDA THE ROSSI”, para se apresentar na tradicional Festa 
de Nossa Senhora da Luz no dia 30 de Janeiro de 2020. LOCAL: Parque do Poeta Ronaldo Cunha 
Lima – Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00015/2020. Dota-
ção consignada no orçamento vigente 2020 - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e MULTI GRAFE 
PRODUÇÕES LTDA – CT Nº 00052/2020 – 24.01.2020 - R$ 8.000,00 – Oito Mil Reais.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIG. Nº IN00015/2020
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00015/2020, 
que objetiva: Contratação do Cantor “BANDA THE ROSSI”, para se apresentar na tradicional Festa de 
Nossa Senhora da Luz no dia 30 de Janeiro de 2020, Palco Brega Luz, no Parque do Poeta Ronaldo 
Cunha Lima, Guarabira/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: MULTI GRAFE PRODUÇÕES LTDA  – CNPJ: 14.731.957/0001-12- R$ 8.000,00 – Oito Mil Reais.

Guarabira - PB, 24 de Janeiro de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Frutas e Hortaliças, destinadas ao atendimento da 
Merenda Escolar e aos diversos setores da Administração Municipal para o exercício de 2020. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 
/ PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2020 Elemento de despesa 
3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00049/2020 - 24.01.20 - ADDAN 
ALEXANDRINO - ME - R$ 696.207,00.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2020, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Frutas e Hortaliças, destinadas ao atendimento da Merenda Escolar e aos diversos setores da 
Administração Municipal para o exercício de 2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ADDAN ALEXANDRINO - ME - R$ 696.207,00.

Guarabira - PB, 24 de Janeiro de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020
O FMS de Imaculada-PB, através do CPL, torna público, para conhecimento dos interessados 

o Resultado de habilitação e Proposta de Preços referente à TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020. 
Objeto Contratação de empresa de construção civil para os serviços de reforma de unidade de aten-
ção especializada em Saúde. Habilitadas: CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI e ELF TEIXEIRA 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI. Classificada: Em 1ª Lugar: CONSTRUTORA J. GALDINO 
EIRELI, com proposta no valor de R$380.688,97.Desclassificada proposta de ELF TEIXEIRA CONS-
TRUCOES E SERVICOS EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório caberão recursos 
nos termos do Art. 109, inciso I alínea “b” da LF nº 8.666/93 e suas alterações. Informações na sala 
da CPL nos dias úteis das 08:00h às 12:00h situado à Rua Antônio Caetano, 92 Centro Imaculada. 

Imaculada - PB, 30 de janeiro de 2020.
GLEITON CARMO SILVESTRE

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09005/2020  PROCESSO ADM. Nº. 2019/075786 CHAVE Nº. 

800600
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATE-

RIAIS TECNOLÓGICOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO 
ESPECIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

Com base nas informações constantes no processo administrativo epigrafado e em cumprimento 
aos termos do art. 4º, inciso XXI, da Lei 10.520/2002 e art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993 e 
alterações posteriores, bem como no Decreto Municipal nº. 7.884/2013, Decreto 9.280/2019 e art. 
4º, Inciso XXII, da Lei nº. 10.520/2002, ACOLHO o Parecer emitido pela Assessoria Jurídica da 
CSL/SEDEC e HOMOLOGO o Pregão acima identificado, em favor da empresa: ELETROPEÇAS 
TI COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 16.501.916/0001-65, a qual foi vencedora do 
ITEM 01 (Acionador de mouse modelo médio), com valor unitário de R$ 135,50 (cento e trinta e 
cinco reais e cinquenta centavos), perfazendo o valor total de R$ 13.550,00 (treze mil, quinhentos 
e cinquenta reais); ITEM 02 (Mouse óptico padrão adaptado com 1 ou 2 entradas para acionador), 
com valor unitário de R$ 205,00 (duzentos e cinco reais), perfazendo o valor total de R$ 20.500,00 
(vinte mil e quinhentos reais) e; ITEM 03 (Teclado com colméia), com valor unitário de R$ 211,90 
(duzentos e onze reais e noventa centavos), perfazendo o valor total de R$ 21.190,00 (vinte mil e 
um mil, cento e noventa reais), cujo valor total dos itens é de R$ 55.240,00 (cinquenta e cinco mil, 
duzentos e quarenta reais). O valor total dos ITENS perfaz o valor global de R$ 55.240,00 (cinquenta 
e cinco mil, duzentos e quarenta reais). Em consequência, fica convocado o proponente para a 
assinatura das Atas de Registro de Preços, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 da lei nº 8.666/93.

João Pessoa, 29 de janeiro de 2020.
Edilma da Costa Freire

Secretária de Educação e Cultura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SEINFRA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07003/2020 – SEPLAN
PARTES:
CONTRATANTES: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATADA: OLIVEIRA LOC. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
OBJETO: Reforma da Praça José Ferreira da Silva no bairro do Roger em João Pessoa (lote 02)
PRAZO EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias corridos
PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 90 (noventa) dias corridos
LICITAÇÃO: Concorrência n.º 33004/2019.
VALOR: R$ 113.623,20 (cento e treze mil seiscentos e vinte e três reais e vinte centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
SEINFRA:
a) Classificação orçamentária: 11.107.15.452.5099.1050 - Construção, Reforma, Ampliação, 

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

tuição Federal.
João Pessoa 21 de janeiro de 2020.

SACHENKA BANDEIRA DA HORA - Secretária
Secretaria Municipal de Infraestrutura

CONTRATANTE
Oliveira Loc. Serviços e Construções Ltda-ME

MARCOS PAULO DE PAIVA LEITE
CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
FASE DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33025/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO 

POLIESPORTIVO DA EMEF ANTÔNIO SANTOS COELHO NETO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. 
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, 
comunica aos interessados que a empresa CONSTRUTORA TORREÃO VILLARIM LTDA, inter-
pôs recurso Administrativo processo n.º 2020/012385 no dia 29/01/2020, em face do resultado do 
julgamento de habilitação. Ficam franqueadas vistas ao processo. 

João Pessoa, 30 de janeiro de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação – SEPLAN

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

AVISO DE REVOGAÇÃO PARCIAL
PROCESSO Nº 1533/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2019
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS, DISCIPLINADORES, BAR-
RICADAS, BOX TRUSS, GERADORES DE ENERGIA, TENDAS, CAMARINS, STANDS, PALCO, 
TABLADO E PAVILHÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNJOPE.

A Fundação Cultural de João Pessoa, através de seu Diretor executivo, comunica aos interessados 
a revogação dos itens 4, 5, 6, 13, 30 e 31, de acordo com decisão de interposição de recurso, e pela 
impossibilidade do valor estima. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal 
nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 5.716/2006, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993. 
Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no horário único de 08h às 12h e das 13h às 
17h, no Fone: 83. 3218-5847 ou pelo e-mail cplfunjope@gmail.com

João Pessoa, 30 de Janeiro de 2019. 
Maurício Navarro Burity

Diretor Executivo 



UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 31 de janeiro de 2020  27
Publicidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09006/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09049/2019 PROCESSO ADM. Nº. 2019/066277
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE, 

DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 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 09049/2019, 
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: RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP CNPJ: 27.232.288/0001-86 FONE/FAX: 
(34) 3224-0707 END.: AVENIDA SEGISMUNDO PEREIRA, 2133- SANTA MÔNICA- UBERLÂNDIA/
MG. CEP: 38.408.170 EMAIL: sup.licitacao@rbdigital.com.br

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

TOTAL MARCA

03 Unid. Confecção de Diários 
de Classe modelo 03 390

R$ 13,71
(Treze 

reais e se-
tenta e um 
centavos).

R$ 5.346,90
(Cinco mil, 
trezentos e 

quarenta e seis 
reais e noventa 

centavos).

RB/2019/RB

Valor Total: R$ 5.346,90 (Cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa centavos).

               João Pessoa, 28 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. 09001/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09050/2019 PROCESSO ADM. Nº. 2018/021892
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: N.S.S COMERCIAL E CONSTRUTORA EIRELI-ME CNPJ: 28.634.818/0001-85
FONE/FAX: (61)3201-0288 END.: Q: 10 LOTE, Nº 06, LOJA 02-SETOR LESTE (GAMA)- BRA-

SÍLIA/DF CEP: 72.450-100 EMAIL: nss.licitacao@gmail.com

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

1 Unid.
GELADEIRA DE 
USO DOMÉSTICO 
FROSTFREE 386 L

145

R$ 2.289,65
(Dois mil, du-

zentos e oitenta 
e nove reais e 
sessenta e cin-
co centavos).

R$ 331.999,25
(Trezentos e 

trinta e um mil, 
novecentos e 

noventa e nove 
reais e vinte e 

cinco centavos).

CONSUL
MODELO 
CRM43

VALOR TOTAL: R$ 331.999,25 (Trezentos e trinta e um mil, novecentos e noventa e nove 
reais e vinte e cinco centavos).

 
 João Pessoa, 30 de janeiro de 2020.

Republicado por Incorreção.
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. 09005/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09049/2019 PROCESSO ADM. Nº. 2019/066277
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE, 

DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 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 09049/2019, 
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: EDITORA E GRÁFICA META LTDA CNPJ: 05.548.063/0001-09 FONE/FAX: (83) 
3221-3517 END.: Avenida Senador João Lira, 29, Jaguaribe, João Pessoa - Paraíba

CEP: 58015-150 EMAIL: egmgrafica@uol.com.br

ITEM UNID.
PRODUTO / 

DISCRIMINAÇÃO
QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL MARCA

01 Unid. Confecção de Diários de 
Classe modelo 01 110

R$ 15,45
(Quinze 
reais e 

quarenta 
e cinco 

centavos).

R$ 1.699,50
(Um mil, 

seiscentos e 
noventa e nove 
mil e cinquenta 

centavos).

EGM

02 Unid.
Confecção de Diários de 
Classe modelo 02 300

R$ 13,00
(Treze 
reais).

R$ 3.900,00
(Três mil e nove-

centos reais).
EGM

04 Unid.
Confecção de Diários de 
Classe modelo 04

210

R$ 21,85
(Vinte e 
um reais 
e oitenta 
e cinco 

centavos).

R$ 4.588,50
(Quatro mil, 
quinhentos e 
oitenta e oito 

reais e cinquenta 
centavos).

EGM

05 Unid.
Confecção de Diários de 
Classe modelo 05 230

R$ 29,56
(Vinte e 

nove reais e 
cinquenta e 
seis centa-

vos).

R$ 6.798,80
(Seis mil, sete-

centos e noventa 
e oito reais e 

oitenta centavos).

EGM

06 Unid.
Confecção de Diários de 
Classe modelo 06 720

R$ 10,97
(Dez reais 
e noventa 

e sete 
centavos).

R$ 7.898,40
(Sete mil, 

oitocentos e 
noventa e oito 

reais e quarenta 
centavos).

EGM

07 Unid.
Confecção de Diários de 
Classe modelo 07 15

R$ 40,55
(Quarenta 

reais e 
cinquenta 

e cinco 
centavos).

R$ 608,25
(Seiscentos e oito 

reais e vinte e 
cinco centavos).

EGM

Valor Total: R$ 25.493,45 (Vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e três reais e quarenta 
e cinco centavos).

João Pessoa, 28 de janeiro de 2020.
Edilma da Costa Freire 

Secretária de Educação e Cultura

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

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 3953/2019 – CONCURSO Nº 003/2020
INSCRIÇÕES: 30/01/2020 até 13/03/2020.
OBJETO: Concurso de seleção e premiação de propostas de exposições temporárias para a 

ocupação do salão de exposições da Galeria Casarão 34, que integrarão a programação da Galeria 
do Casarão 34 durante o ano de 2020.

A Fundação Cultural de João Pessoa, através de seu Diretor Executivo, Sr. Maurício Navarro 
Burity, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade CON-
CURSO, O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, 
no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/. Fonte de Recursos: RECEITAS DIVERSAS. 
Fundamentação legal:, Lei Federal nº 8.666/1993. Consultas com o, no horário único de 08h às 12h 
e das 13h às 17h, no Fone: 83. 3218-5847 ou pelo e-mail cplfunjope@gmail.com

João Pessoa, 30 de Janeiro de 2020. 
Maurício Navarro Burity

Diretor Executivo

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
SELEÇÃO BASEADA NA QUALIDADE E CUSTO – SBQC nº 01/2019 PROCESSO N.º 

2019/045139
OBJETO: SELEÇÃO DE CONSULTORES PARA DESENVOLVIMENTO DOS ESTUDOS E 

PROJETOS VISANDO A REMEDIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DO NOVO LIXÃO DO 
ROGER – JOÃO PESSOA/PB. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 4444/OC-BR (BR-L 1421).

Comissão Especial de Licitação do Programa “João Pessoa Sustentável”, instituída através do 
Decreto Municipal Nº 9.330/2019, de 09 de agosto de 2019, torna público aos interessados que, 
Considerando a decisão da Coordenação Geral do Programa João Pessoa Sustentável, pautada 
na Nota Técnica nº 016/2020 – CGM, Resolve SUSPENDER “Sine Die”, o certame de Seleção 
Baseada na Qualidade e Custo – SBQC nº 01/2019, Processo n.º. 2019/045139, estando cancelada 
a sessão de recebimento e abertura de propostas do referido certame, anteriormente agendada para 
o dia 31/01/2020, às 09:00h, na sede da UEP/GAPRE/PMJP.  Ressaltamos ainda que a Comissão 
publicará novo aviso na imprensa oficial, no Portal da Transparência da PMJP (https://transparencia.
joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=4450), bem como veiculará email às licitantes componentes 
da lista curta, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido. 

João Pessoa, 30 de janeiro de 2020.
Vandeivi Amâncio

Presidente da Comissão Especial de Licitação
Programa “João Pessoa Sustentável”

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SEINFRA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07002/2020 – SEPLAN
PARTES:
CONTRATANTES: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATADA: OLIVEIRA LOC. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
OBJETO: reforma da Praça Jornalista Jose Leal, no bairro Treze de Maio em João Pessoa 

(lote 01).
PRAZO EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias corridos
PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 90 (noventa) dias corridos
LICITAÇÃO: Concorrência n.º 33004/2019.
VALOR: R$ 73.189,23 (setenta e três mil cento e oitenta e nove reais e vinte e três centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
SEINFRA:
a) Classificação orçamentária: 11.107.15.452.5099.1050 - Construção, Reforma, Ampliação, 

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

tuição Federal.
João Pessoa 21 de janeiro de 2020.

SACHENKA BANDEIRA DA HORA - Secretária
Secretaria Municipal de Infraestrutura

CONTRATANTE
Oliveira Loc. Serviços e Construções Ltda-ME

MARCOS PAULO DE PAIVA LEITE
CONTRATADA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 138/2019 - SMS

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, no uso de suas 
atribuições, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, conforme DECISÃO LIMINAR 
– PROCESSO Nº 0809423-93.2019.8.15.0000, no cargo de ENFERMEIRO-UPA BANCÁRIOS, 
da candidata SARAMILIANY QUEIROZ DE LIMA, inscrição nº. 9709218, classificada em 96 lugar, 
do Concurso Público Edital nº 01/2010, homologado através da portaria nº 258 de 29 de julho de 
2010, para posse do referido cargo, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste Edital, 
(artigo 36 da Lei 2380/79 – Estatuto dos Funcionários Publico do Município)  com o que segue:

1 -  Realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional
Na Junta Médica Municipal, situada na rua Francisca Moura, 395, Centro, das 8:00 às 12:00 

horas,  dentro do prazo dos 30 (trinta) dias acima referido, mediante agendamento, através do 
fone 3214-3710 ou “in loco”, para realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional 
munido dos resultados dos exames abaixo relacionados, os quais poderão ser realizados em 
serviços públicos ou privados: 

a) Hemograma;
b) Glicemia;
c) ECG, acompanhado de laudo médico;
d) Avaliação Cardiológica, realizado por médico cardiologista;
e) Raio X do Tórax PA, acompanhado de laudo médico;
f) Audiometria;
g) Exame oftomológico, realizado por médico oftomologista;
h) Sanidade Física, realizado por medico de qualquer especialidade;
i) Sanidade Mental, realizado por médico psiquiatra.
2 -  De posse do exame médico pré-admissional fornecido pela Junta Médica Municipal o Profis-

sional da Saúde deverá se apresentar na Divisão de Posse – DIPOC da Secretaria da Administração 
- SEAD, situada na Avenida Diógenes Chianca, n° 1777, Água Fria, Centro de Administração Muni-
cipal – CAM, telefone (83) 98645-8717, das 8:00 às 12:00 e 13:00 as 17:00 horas,  para investidura 
no cargo público, munido dos seguintes documentos, (original e cópia): 

a) Registro de Identidade – RG;
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição;
d) Documentos militar para o sexo masculino;
e) Carteira do PIS ou PASEP (se já teve emprego anterior);
f) Carteira de Trabalho (CTPS);
g) Comprovante de residência;
h) Diploma;
i) Registro no Conselho da Classe
j) Certificado da Especialização 
k) Certidão de Casamento;
l) Registro de nascimento de filhos (s) menor (es) de 14 anos e/ou portadores de deficiência ;
m) Duas ( 2) foto 3x4 recente, uma para Junta Médica;
n) Conta bancária – BANCO BRADECO ;
o) Declaração de Bens ou Declaração de Importo de Renda;
p) Certidões dos setores de distribuição dos foruns criminais das Justiças Federal e Estadual do 

Estado em que o candidato houver residido nos últimos cinco anos expedidas, no máximo, há seis 
(6) meses, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

q) Certificado de antecedentes da Polícia Federal e da Policia  dos Estados em que o candidato 
houver residido nos últimos cinco anos, expedidas, no máximo, há seis (6) meses, respeitado o 
prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

r) As demais declarações exigidas no Edital do Concurso Publico nº 01/2013 serão assinadas 
no ato da posse;

s) Declaração, caso possua outro cargo, emprego ou função publica, especificando a natureza 
do vinculo e carga horária. 

3- Após a posse o servidor tem 8 (oito) dias para entrar em exercício (Lei 2.380, art. 40, item II).
 João Pessoa, 24 de janeiro de 2020.

 LAURO MONTENEGRO SARMENTO DE SÁ
Secretário da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO 

N° 01 AO CONTRATO N° 02.014/2019-UEP/GAPRE
A Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável (UEP/GAPRE) torna público que foi 

lavrado o Termo de Apostilamento n° 01 ao Contrato n° 02.014/2019-UEP/GAPRE, este celebrado 
entre o Município de João Pessoa, por meio do Gabinete do Prefeito, e o Consultor Individual Ney 
Marques Duarte, cujo objeto é a Consultoria Individual para Apoiar a Implantação do Centro de 
Cooperação da Cidade de João Pessoa. O Termo de Apostilamento n° 01 foi emitido na data de 
23/01/2020, com fundamento no art. 65, §8°, da Lei n° 8.666/1993, tendo em vista a necessidade de 
alterar a Cláusula n° 3-G do referido contrato, com a finalidade exclusiva de atualizar as dotações 
orçamentárias deacordo com as aprovadas pela Lei Orçamentária Anual de 2020 (LOA/2020) e 
Revisão do PPA, conforme justificativas registradas no Processo n° 147216/2019.O Termo de Apos-
tilamento n° 01 teve sua vigência iniciada a partir da data de sua emissão e não produz modificação 
nas demais cláusulas do contrato, as quais foram ratificadas. A apostila foi assinada pelo Secretário 
Chefe de Gabinete do Prefeito do Município de João Pessoa/PB.

LucélioCartaxo Pires de Sá
Secretário Chefe de Gabinete do Prefeito de João Pessoa

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO 

N° 01 AO CONTRATO N° 02.013/2019-UEP/GAPRE
A Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável (UEP/GAPRE) torna público que 

foi lavrado o Termo de Apostilamento n° 01 ao Contrato n° 02.013/2019-UEP/GAPRE, este cele-
brado entre o Município de João Pessoa, por meio do Gabinete do Prefeito, e a empresa Softplan 
Planejamento e Sistemas Ltda, cujo objeto é o Serviço Técnico de Informática de Apoio à Execução 
Financeira do Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do Município de João 
Pessoa – Programa João Pessoa Sustentável. O Termo de Apostilamento n° 01 foi emitido na data 
de 23/01/2020, com fundamento no art. 65, §8°, da Lei n° 8.666/1993, tendo em vista a necessidade 
de alterar a Cláusula n° 3-G do referido contrato, com a finalidade exclusiva de atualizar as dotações 
orçamentárias de acordo com as aprovadas pela Lei Orçamentária Anual de 2020 (LOA/2020) e 
Revisão do PPA, conforme justificativas registradas no Processo Administrativo n° 142739/2019.O 
Termo de Apostilamento n° 01 teve sua vigência iniciada a partir da data de sua emissão e não produz 
modificação nas demais cláusulas do contrato, as quais foram ratificadas. A apostila foi assinada 
pelo Secretário Chefe de Gabinete do Prefeito do Município de João Pessoa/PB.

LucélioCartaxo Pires de Sá
Secretário Chefe de Gabinete do Prefeito de João Pessoa

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO 

N° 01 AO CONTRATO N° 02.012/2019-UEP/GAPRE
A Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável (UEP/GAPRE) torna público que foi 

lavrado o Termo de Apostilamento n° 01 ao Contrato n° 02.012/2019-UEP/GAPRE, este celebrado 
entre o Município de João Pessoa, por meio do Gabinete do Prefeito, e a Consultora Individual 
Renata Satiko Akiyama, cujo objeto é a Capacitação de Equipe Técnica e Elaboração de Termo de 
Referência para a Revisão do Plano Diretor e Legislação Complementar. O Termo de Apostilamento 
n° 01 foi emitido na data de 23/01/2020, com fundamento no art. 65, §8°, da Lei n° 8.666/1993, 
tendo em vista a necessidade de alterar a Cláusula n° 3-G do referido contrato, com a finalidade 
exclusiva de atualizar as dotações orçamentárias de acordo com as aprovadas pela Lei Orçamentária 
Anual de 2020 (LOA/2020) e Revisão do PPA, conforme justificativas registradas no Processo n° 
147647/2019.O Termo de Apostilamento n° 01 teve sua vigência iniciada a partir da data de sua 
emissão e não produz modificação nas demais cláusulas do contrato, as quais foram ratificadas. A 
apostila foi assinada pelo Secretário Chefe de Gabinete do Prefeito do Município de João Pessoa/PB.

Lucélio Cartaxo Pires de Sá
Secretário Chefe de Gabinete do Prefeito de João Pessoa

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN001/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN001/2020, 
que objetiva: Contratação direta da pessoa jurídica Conplan  Serviço de Contabilidade e Planeja-
mento Orçamento Ltda-ME, CNPJ nº 17.262.153/0001-00, para prestar Prestação de serviços de 
Assessoria e Consultoria Técnicos Especializados em Gestão e Contabilidade Pública, consoante 
às aplicabilidades constitucionais e fiscal, com vastos conhecimentos específicos e genéricos em 
contabilidade aplicada ao setor público – CASP, em obediência ao plano de contas aplicado ao setor 
público – PCASP, relativas ao exercício financeiro de 2020, conforme termo de referência. Ratifico 
o correspondente procedimento e Adjudico o seu objeto a: Conplan  Serviço de Contabilidade e 
Planejamento Orçamento Ltda-ME, CNPJ nº 17.262.153/0001-00, endereço comercial à Rua Major 
Manoel Juvino do Ó, nº 122, Térreo, Bairro: Centro, Cidade: Campina Grande/PB, CEP nº 58.400-
268, representado neste ato pelo Senhor Alexandre Aureliano Oliveira Farias, brasileiro, casado, 
Contador CRC nº 8822-O, portador do CPF nº 021.459.494-70, Identidade nº 1.661.564/SSP-PB, 
com o valor R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensal, perfazendo o valor total de R$ 84.000,00 (oitenta 
e quatro mil reais), pelos os 12 (doze) meses.

Livramento/PB, 20 de Janeiro de 2020.
Carmelita E. V. Sousa - Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 005/2020

Contratante: Prefeitura de Livramento/PB.  Contratada: Conplan  Serviço de Contabilidade e 
Planejamento Orçamento Ltda-ME. Objeto: Prestar Prestação de serviços de Assessoria e Con-
sultoria Técnicos Especializados em Gestão e Contabilidade Pública, consoante às aplicabilidades 
constitucionais e fiscal, com vastos conhecimentos específicos e genéricos em contabilidade aplicada 
ao setor público – CASP, em obediência ao plano de contas aplicado ao setor público – PCASP, 
relativas ao exercício financeiro de 2020, conforme termo de referência. Valor contratado: Foi o 
valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensal, perfazendo o valor total de R$ 84.000,00 (oitenta e 
quatro mil reais), pelos os 12 (doze) meses, vide proposta. Vigência: 1 (Um) ano. Recurso: Próprios. 
Forma de pag.: Até o dia 10 (dez) após o encerramento do mês. Dotação: QDD/2020. Partes ass.: 
Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Alexandre Aureliano Oliveira Farias (Pela Empresa).

Livramento/PB, 29/01/2020.
Carmelita Estevão Ventura Sousa

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Monte 
Horebe: 07.00 SECRETARIA DE SAÚDE 10.301.3011.2023 MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES 
DA S ECRETARIA DE SAÚDE 10.302.3011.2026 MANUT. DA DISTRIBUICÃO DE MEDI CAMEN-
TOS 13.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.3011.2022 MANUTENCÃO DA FARMACIA 
BASICADO MUNICIPIO 10.301.3011.2024 MANUTENCÃO DO FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE 
10.301.3011.2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF 10.302.3011.2027 MANUT.DO PSF 
P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Monte 
Horebe e: CT Nº 00010/2020 - 29.01.20 - THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME - R$ 37.700,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSI-
DADES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME - R$ 37.700,00.

Monte Horebe - PB, 29 de Janeiro de 2020
MARCOS ERON NOGUEIRA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Ananias dos Anjos, 41 - Centro - Olivedos - PB, às 09:30 horas do dia 12 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS DESTINADA A FROTA MUNICIPAL 
E CONTRATADOS, (DIVERSAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MU-
NICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), MEDIANTE REQUISIÇÃO. 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, 30 de Janeiro de 2020
CLAUDIO ASSIS RAMOS

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Piancó
Aviso de Adiamento 

Pregão Presencial nº 0015/2020
A Prefeitura Municipal de Piancó, através de seu Pregoeiro e equipe de apoio, torna público, 

que Pregão Presencial nº 00015/2020, com reunião marcada para o dia 04/02/2020, às 10:30, 
fica adiada para o dia 11/02/2020, às 15:00 horas. Permanece as mesmas exigências do edital. 

Piancó-PB, 30 de Janeiro de 2020
André Alexandre do Nascimento 

 Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Piancó
Aviso de Adiamento 

Pregão Presencial nº 0016/2020
A Prefeitura Municipal de Piancó, através de seu Pregoeiro e equipe de apoio, torna público, 

que Pregão Presencial nº 00016/2020, com reunião marcada para o dia 04/02/2020, às 14:00, 
fica adiada para o dia 12/02/2020, às 08:00 horas. Permanece as mesmas exigências do edital. 

Piancó-PB, 30 de Janeiro de 2020
André Alexandre do Nascimento 

 Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 00019/2020
A Prefeitura Municipal de Piancó, torna público por intermédio do seu Pregoeiro e equipe de 

apoio, licitação na modalidade Pregão Presencial 00019/2020, às 11:00 horas do dia 11 de Fevereiro 
de 2020, para o objeto: contratação de serviços de hotel ou pousada. O edital está disponível em: 
www.pianco.pb.gov.br.

Piancó-PB, 30 de Janeiro de 2020
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro Oficial

Prefeitura municipal de Piancó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00016/2020, - 
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 FRANCEILDO SOUZA ROCHA DIAS 
07501304408 - ME, CNPJ sob o nº 35.946.537/0001-23,com o VALOR GLOBAL de R$ 6.000,00 
(seis mil reais)e tendo como objeto a Contratação da Banda FORRO SENSAÇÃO para animar as 
festividades carnavalescas, com apresentação a ser realizada no dia 24 de fevereiro de 2020 e com 
duração de 02 (duas) horas, em praça pública no município de Piancó-PB.

Piancó-PB,30 de janeiro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00014/2020, - 
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 CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME - 
CNPJ nº 24.050.566/0001-96,com o Valor Mensal Máximo Estipulado de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
eo Valor Global Anual Máximo Estipulado deR$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), com o objeto a 
Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com atendimento a nível 
ambulatorial em consultas; no CER (Centro Especializado em Reabilitação), item PSIQUIATRIA 
INFANTOJUVEVIL, referente a Chamada Pública 00001/2020.

Piancó-PB, 30 de janeiro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO

Inexigibilidaden° 00014/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME - CNPJ nº 24.050.566/0001-96.
OBJETIVO:Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com 

atendimento a nível ambulatorial em consultas; no CER (Centro Especializado em Reabilitação), 
item PSIQUIATRIA INFANTOJUVEVIL, referente a Chamada Pública 00001/2020.

VALOR MENSAL MÁXIMO ESTIPULADO: R$ 8.000,00 (oito mil reais).
VALOR GLOBAL ANUAL MÁXIMO ESTIPULADO: R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais).

Piancó-PB, 30 dejaneiro de 2020. 
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 00020/2020
A Prefeitura Municipal de Piancó, torna público por intermédio do seu Pregoeiro e equipe 

de apoio, licitação na modalidade Pregão Presencial 00020/2020, às 14:00 horas do dia 12 de 
Fevereiro de 2020, para o objeto: aquisição de gêneros alimentícios. O edital está disponível em: 
www.pianco.pb.gov.br.

Piancó-PB, 30 de Janeiro de 2020
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro Oficial

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO

Concorrência nº 00001/2020
A Comissão de Licitação torna público, para conhecimento dos interessados, a licitação na 

modalidade Concorrência nº 00001/2020, tipo maior oferta, para o objeto concessão de outorga de 
permissão de uso, operação e exploração de um galpão industrial. Data da reunião: dia 05.03.2020 
às 08:30 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-centro-Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.
pedrabranca.pb.gov.br.

Pedra Branca - PB, 30 de Janeiro de 2020
Severino Luiz de Caldas

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
José Matias, 31 - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, às 08:30 horas do dia 20 de Fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE 
SANTO ANTONIO - 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) 3641-1019. E-mail: riachodesantoantonio.
prefeitura@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 29 de Janeiro de 2020
HILDA LUCIA BARBOSA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVA-
ÇÃO DE UM MULTI ESPAÇO NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. LICITANTE 
HABILITADO: PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. . LICITANTES INA-
BILITADOS: NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA EIRELI; T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. 
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 
13/02/2020, às 14:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua José Matias, 31 - Centro - Riacho de 
Santo Antônio - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3641-1019. 
E-mail: riachodesantoantonio.prefeitura@hotmail.com. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 21 de Janeiro de 2020
KARLA CLACILEIDE DA COSTA BRITO SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 00102/2019.
 PARTES: Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada-PB e Freitas Serviços de Enge-

nharia LTDA-ME
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objetivo como objetivo prorrogar o prazo de 

vigência do contrato nº 00102/2019 para o dia 14/06/2020.
 JUSTIFICATIVA: Dar-se-á alteração contratual para prorrogar o prazo de execução e vigência do 

contrato nº 00102/2019, nos termos do Art. 57, §1º, II, da Lei 8.666/93, para viabilizar a conclusão da 
obra, devido diminuição do ritmo de trabalho em razão da escassez hídrica que assola o município.

 Data a assinatura: 14 de janeiro de 2020

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00003/2020, que objetiva: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de 
Assessoria e Consultoria Técnicos Especializados em Gestão e Contabilidade Pública, consoante 
às aplicabilidades constitucionais e fiscal, com vastos conhecimentos específicos e genéricos em 
contabilidade aplicada ao setor público - CASP, em obediência ao plano de contas aplicado ao setor 
público - PCASP, relativas ao exercício financeiro de 2019; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO 
ORCAMENTARIO - R$ 84.000,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 15 de Janeiro de 2020
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de Assessoria e Consultoria 

Técnicos Especializados em Gestão e Contabilidade Pública, consoante às aplicabilidades cons-
titucionais e fiscal, com vastos conhecimentos específicos e genéricos em contabilidade aplicada 
ao setor público - CASP, em obediência ao plano de contas aplicado ao setor público - PCASP, 
relativas ao exercício financeiro de 2019. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00003/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município: 02.040- Secretaria de Controle de 
Finanças 02.040.04.122.1005.2007 - Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade 
33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 001 - Fonte. VIGÊNCIA: até 
15/01/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça 
e: CT Nº 00014/2020 - 15.01.20 - CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO 
ORCAMENTARIO - R$ 84.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 

DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00002/2020, que objetiva: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de 
Assessoria e Consultoria Técnicos Especializados em Gestão e Contabilidade Pública, consoante 
às aplicabilidades constitucionais e fiscal, com vastos conhecimentos específicos e genéricos em 
contabilidade aplicada ao setor público - CASP, em obediência ao plano de contas aplicado ao 
setor público - PCASP, relativas ao exercício financeiro. Para Prestação de Serviços junto ao IPSM; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CONPLAN SERVICO DE 
CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO - R$ 36.000,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 15 de Janeiro de 2020
MARIA FRANCISCA DE FARIAS

Presidente do IPSM
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ESTADO DA PARAÍBA
IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de Assessoria e Consultoria 
Técnicos Especializados em Gestão e Contabilidade Pública, consoante às aplicabilidades cons-
titucionais e fiscal, com vastos conhecimentos específicos e genéricos em contabilidade aplicada 
ao setor público - CASP, em obediência ao plano de contas aplicado ao setor público - PCASP, 
relativas ao exercício financeiro. Para Prestação de Serviços junto ao IPSM. FUNDAMENTO LE-
GAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município: 
02.100 - Instituto de Prev. dos Servidores Municipais. 02.100.09.272.2018.2046 – MAN. DOS 
SERV. DE SUPERV. E COORD. DO IPSM 3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica 410 - Fonte. VIGÊNCIA: até 15/01/2021. PARTES CONTRATANTES: IPSM - INSTITUTO 
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISe: CT Nº 00015/2020 - 15.01.20 - CONPLAN 
SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO - R$ 36.000,00.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

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 13 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transporte eventual de estudantes, intramunicipal e intermunicipal, com a utilização de veículo 
apropriado. 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, 30 de Janeiro de 2020
ELAINE CUNHA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 14:00 horas do dia 13 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de frutas 
e verduras diversas - pronta entrega. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 2051/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 8146-1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br 
ou www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 30 de Janeiro de 2020
ELAINE CUNHA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 17 de Fevereiro de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de pavimentação 
e drenagem em diversas ruas nos Bairros Renê Baunilha, José Feliciano e Augusto dos Anjos, neste 
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 8146-1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br 
ou www.tce.pb.gov.br.

Sapé - PB, 28 de Janeiro de 2020
OZINEIDE FERREIRA DE SOUZA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2019

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 11:00 horas do dia 13 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços neces-
sários à confecção de prótese dentária total e parcial removível. 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, 30 de Janeiro de 2020
ELAINE CUNHA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00004/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA 
DO CANTOR BARTÔZINHO GALENO EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL/
PB. NOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO DE 2020. A PARTIR DAS 21:30hrs; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARIA VITORIA SANTOS DA SILVA 
70857714457 - R$ 10.000,00.

São Miguel de Taipu - PB, 23 de Janeiro de 2020
CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2020, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR 
PAULO MARCIO EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU-PB. NOS 
FESTEJOS DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DE 2020; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: MAURICIO MANOEL DE LEMOS 84676019491 - R$ 10.000,00.

São Miguel de Taipu - PB, 29 de Janeiro de 2020
CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00006/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA 
DA BANDA AS MORENAS -(ALBINHA & NAYANA), EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE A FESTA DE 
SÃO SEBASTIÃO NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU - PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSE EDSON CORREIA - R$ 18.000,00.

São Miguel de Taipu - PB, 29 de Janeiro de 2020
CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00007/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO XODÓ 
EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DE TAIPU - PB, NA TRADICIONAL FESTA 
DE SÃO SEBASTIÃO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: G 
F DA SILVA - R$ 20.000,00.

São Miguel de Taipu - PB, 29 de Janeiro de 2020
CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

 EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

OBJETO: Aquisição de medicamentos de A à Z da linha farma, através da oferta de maior porcen-
tagem de desconto sobre a tabela ABC. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Cecília: 07.007 FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE 10 301 0007 2023 Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saúde 10 303 0007 2029 
Manter as Atividades da Farmácia Básica 3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Cecília 
e: CT Nº 00009/2020 - 28.01.20 - DROGARIA DROGAVISTA LTDA - R$ 108.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2020, que objetiva: Aquisição de 
medicamentos de A à Z da linha farma, através da oferta de maior porcentagem de desconto sobre 
a tabela ABC; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DROGARIA 
DROGAVISTA LTDA - R$ 108.000,00.

Santa Cecília - PB, 28 de Janeiro de 2020
ROBERTO FLORENTINO PESSOA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2020, que objetiva: Contratação de pessoa(s) 
física(s) para locação de veículos diversos em atendimento das necessidades das secretarias do 
município de Santa Cecília-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA - R$ 34.831,39; VAGNER ANDRÉ DE SOUZA - R$ 72.600,00.

Santa Cecília - PB, 28 de Janeiro de 2020
ROBERTO FLORENTINO PESSOA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

 EXTRATO DE CONTRATOS
Pregão Presencial nº 00002/2020

OBJETO: Contratação de pessoa(s) física(s) para locação de veículos diversos em atendimento 
das necessidades das secretarias do município de Santa Cecília-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Cecília: .006 Secre-
taria de Educação, Cultura e Esporte 12 361 0005 2006 Manutenção do Ensino Fundamental-MDE 
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 12 361 0005 2010 Manutenção do Ensino 
Fundamental com - FUNDEB 40% 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 02.009 
Secretaria de Infra estrutura 15 452 0008 2017 Manut. das ativ. da Se. de Infra estrutura 3390.36 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Cecília e: CT Nº 00010/2020 - 28.01.20 
- ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA - R$ 34.831,39; CT Nº 00011/2020 - 28.01.20 - VAGNER 
ANDRÉ DE SOUZA - R$ 72.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO

Pregão Presencial Nº 015/2020
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 14de 

fevereirode 2020, às 10:30 horas, na sala da CPL na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, 
situada à Rua Coronel José Gomes de Sá, Nº 27, Centro, Sousa-PB, procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Presencial. Objeto da presente licitação consiste em:Sistema de registro de preço 
Contratação de empresa especializada no serviço de recargas e aquisição de toner do município 
de Sousa,Interessados poderão baixar o edital no portal da transparência em http://www.sousa.
pb.gov.br/, ou fazer sua retirada no horário de expediente das 08:00 às 12:00 horas, em todos os 
dias úteis no endereço supracitado com taxa de R$ 10 (dez) reais pela reprodução impressa deste 
edital, através de boleto emitido no setor de tributos. O valor cobrado é unicamente empregado à 
reprodução do mesmo.

Sousa, 30 de janeirode 2020.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
A Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que 

fará realizar no dia 19de Fevereiro de 2020, ás 10h00min horas, na sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal de Sousa, a Rua Cel. José Gomes de Sá, nº 27, 1° andar, Centro, Sousa-PB, procedimento 
licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO. 

Objeto: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 
vantajosa será a de menor preço global, para construção de uma Ponte sobre o canal do Estreito, 
localizada na Rua Ana Nery, no município de Sousa/PB. Os interessados poderão ler ou retirar 
cópia do edital na sala da CPL, no horário de expediente das 08h00min ás 12h00min horas, em 
todos os dias úteis no endereço supracitado ou pelo site www.sousa.pb.gov.br.

SOUSA, 30 de Janeiro de 2020.
JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2020, que objetiva: Contratação de pessoa(s) 
física(s) para prestação de serviços do transporte escolar de alunos da zona rural e da sede do 
Município e vice e versa nos turnos da manhã, tarde e noite; HOMOLOGO o correspondente pro-
cedimento licitatório em favor de: ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA - R$ 33.638,00; AMAURI 
AMARO DE OLIVEIRA - R$ 27.225,00; ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA - R$ 33.000,00; JOSE 
EDINALDO GUEDES DA SILVA - R$ 72.216,00; JOSE INACIO DA SILVA - R$ 36.467,20; JOSE 
ROBERTO PESSOA DE ASSIS - R$ 24.860,00; LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS - R$ 36.850,00; 
MANOEL JOSÉ DA SILVA - R$ 26.840,00; MARIA DA PAZ DE ANDRADE LIMA - R$ 32.986,80; 
SERGIO DA SILVA SOARES - R$ 26.334,00; VENÂNCIO SILVA DE OLIVEIRA - R$ 15.558,40.

Santa Cecília - PB, 28 de Janeiro de 2020
ROBERTO FLORENTINO PESSOA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

 EXTRATO DE CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

OBJETO: Contratação de pessoa(s) física(s) para prestação de serviços do transporte escolar 
de alunos da zona rural e da sede do Município e vice e versa nos turnos da manhã, tarde e noite. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Santa Cecília: 02.006 Secretaria de Educação Cultura e Esporte 12 361 0005 2006 
Manutenção do Ensino Fundamental-MDE 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
12 361 0005 2012 Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar 3390.36 Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Física 12 361 0005 2015 Manutenção das atividades com Ensino Fundamental 
- Convênio Estado 3390.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Cecília 
e: CT Nº 00012/2020 - 28.01.20 - ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA - R$ 33.638,00; CT Nº 
00013/2020 - 28.01.20 - AMAURI AMARO DE OLIVEIRA - R$ 27.225,00; CT Nº 00014/2020 - 
28.01.20 - ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA - R$ 33.000,00; CT Nº 00015/2020 - 28.01.20 - JOSE 
EDINALDO GUEDES DA SILVA - R$ 72.216,00; CT Nº 00016/2020 - 28.01.20 - JOSE INACIO DA 
SILVA - R$ 36.467,20; CT Nº 00017/2020 - 28.01.20 - JOSE ROBERTO PESSOA DE ASSIS - R$ 
24.860,00; CT Nº 00018/2020 - 28.01.20 - LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS - R$ 36.850,00; 
CT Nº 00019/2020 - 28.01.20 - MANOEL JOSÉ DA SILVA - R$ 26.840,00; CT Nº 00020/2020 
- 28.01.20 - MARIA DA PAZ DE ANDRADE LIMA - R$ 32.986,80; CT Nº 00021/2020 - 28.01.20 - 
SERGIO DA SILVA SOARES - R$ 26.334,00; CT Nº 00022/2020 - 28.01.20 - VENÂNCIO SILVA 
DE OLIVEIRA - R$ 15.558,40.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 15:30 horas do dia 18 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 construção de Praça na cidade 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, 30 de Janeiro de 2020
MARA JOSÉ DA COSTA MARANHÃO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação moda-

lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, às 13:30 horas do dia 12 de Fevereiro de 2020. 
Objeto:Contratação de empresa para aquisição de Urnas Funerárias, coroas de flores e serviços de 
translado funeral para atender as necessidades do município de São José de Piranhas - PB.Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 
008/2009. Informações: 07:00 às 13:00 horas, dias úteis. Endereço: Rua Inácio Lira, 363 - Centro 
- São José de Piranhas - PB. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 30 de Janeiro de 2020
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação moda-

lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, às 14:30 horas do dia 12 de Fevereiro de 2020. 
Objeto:Contratação para prestação de serviços de fornecimentos de alimentação, tipo salgados 
variados, para atender as demandas em festividades e ou eventos de todas as Secretarias Municipais 
da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB.Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 008/2009. Informações: 07:00 
às 13:00 horas, dias úteis. Endereço: Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas - PB. 
E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 30 de Janeiro de 2020
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de veículo de transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus 
Rural Escolar - ORE 3. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00001/2020 - Ata 
de Registro de Preços nº 07/2019, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico 
nº 11/2019, realizado pelo FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.050192/2018-41). DOTAÇÃO: PAR – FNDE. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de São José de Piranhas e: CT Nº 00018/2020 - 28.01.20 - MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E 
COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$ 247.950,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÂO

PREGÃO PRESENCIAL - Nº 00011/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por 

intermédiodeste aviso, comunicar aos interessados o cancelamento da abertura do PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 00011/2019, marcada para o dia06 de Fevereiro de 2020, às 08:30 horas, que tinha 
como objeto:Contratação de empresa especializada para prestar serviços de exames laboratoriais, 
para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de São José de Piranhas-PB. 
MOTIVO: Alteração ao Termo de Referência.Informações na sala da CPL e pelo e-mail cplsaojo-
sedepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas-PB, 30 deJaneirode 2020.
Adalgênia Ferreira da Silva     

PregoeiraOficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação moda-

lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, às 08:00 horas do dia 12 de Fevereiro de 2020. 
Objeto:Aquisição de materiais de construção e materiais de iluminação pública, para atender as 
necessidades de diversas secretarias deste município.Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 008/2009. Informações: 07:00 
às 13:00 horas, dias úteis. Endereço: Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas - PB. 
E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 30 de Janeiro de 2020
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020
OBJETO: Execução de serviço de construção do centro administrativo do município de São 

Domingos. Data e Local, às 08:30 horas do dia 18/02/2019, na sala de Reuniões da CPL, Rua 
Projetada, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 30 de janeiro de 2020.
Joabe de Sá Lourenço.

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.023/2020
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020

O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação 
para Aquisição de forma de parcelada aquisição de carnes e frangos e seus derivados, destinado 
as atividades de todas as secretarias do município, conforme termo de referência em anexo.

A reunião será no dia 13 de Fevereiro de 2020, ás 08:00hs na sala da CPL, no endereço Rua 
Vereador Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /PB – site www.tce.gov.br, 
Fone/fax 83 3436-1137

Vista Serrana, PB, 30 de janeiro de 2020
TAMIRES PINHEIRO XAVIER
PREGOEIRA OFICIAL/MVS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.024/2020
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020

O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação 
para Aquisição de forma de parcelada aquisição de frutas e verduras, destinado as atividades de 
todas as secretarias do município conforme termo de referência em anexo.

A reunião será no dia 13 de Fevereiro de 2020, á 09:300hs na sala da CPL, no endereço Rua 
Vereador Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /PB – sitewww.tce.gov.br, 
Fone/fax 83 3436-1137

Vista Serrana, PB, 30 de janeiro de 2020
TAMIRES PINHEIRO XAVIER
PREGOEIRA OFICIAL/MVS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.025/2020
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020

O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação 
para Aquisição de forma de parcelada de material de limpeza, higiene e saneantes destinado as 
atividades das secretarias do município conforme termo de referência em anexo.

A reunião será no dia 20 de Fevereiro de 2020, ás 09:30hs na sala da CPL, no endereço Rua 
Vereador Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /PB – site www.tce.gov.br, 
Fone/fax 83 3436-1137

Vista Serrana, PB, 30 de janeiro de 2020
TAMIRES PINHEIRO XAVIER
PREGOEIRA OFICIAL/MVS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.022/2020

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS nº 001/2020
OBJETIVO: Contratação de farmácia para fornecimento de medicamentos emergenciais que 

não constam no rol da Farmácia Básica do município de VISTA SERRANA, para atender os casos 
especiais e urgentes, destinados as pessoas carentes do município.

A reunião será no dia 20 de Fevereiro de 2020 ás 08:00:00hs.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Vereador Raimundo Garcia 

de Araújo, 25 – Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba, site www.tce.gov.pb,  de segunda 
a sexta, na sala Comissão Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 
12:00 hs de segunda a sexta. 

Vista Serrana - PB, 30 de janeiro de 2020
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

PRESIDENTE DA CPL

EDITAL – NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE
TANIA MARIA DORNELAS DE MELO, Oficiala do Cartório Registro de Imóveis de Cabedelo/

PB, situado na Rua Aderbal Piragibe, 05, Centro, Cabedelo/PB, notifica o(a)(s) senhor(a)(es) 
proprietário(a)/Ocupante do terreno denominado lote 23 esquina das Ruas Manoel Felício Pinto e 
Benedito Soares da Silva, Cabedelo/PB, que é(são) confrontante(s) pelos fundos da área do lote 
“19-A” da quadra Única do Loteamento Jardim Campinense, nesta cidade(Matrícula 27.465), que 
encontra-se perante este Ofício, em um procedimento de retificação de área do imóvel mencio-
nado. Em virtude de ser(em) confrontante(s), V.S. possui(em) um prazo de 15 (quinze) dias para 
comparecer(em) neste Cartório e oferecer(em) oposição fundamentada, caso se oponha(m) à 
regularização da área mencionada. Todo o procedimento em conformidade com o que determina 
o artigo 213, II, da Lei 6.015/73. Planta do imóvel e certidão da prefeitura local encontram-se 
depositados neste Cartório.

A JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO - ME, SOB O CNPJ: 28.697.127/0001-20, TORNA 
PUBLICO QUE REQUEREU A SEMAM (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE JOÃO PESSOA) 
A LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA A ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO MULTIFAMI-
LIAR COM 06 UNIDADES, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ ESTEVÃO DA SILVA, S/N, ST-41, QD-137, 
LT-0215, BAIRRO JOSÉ AMÉRICO, JOÃO PESSOA/PB. CEP. 58074074.

AMANDA IZABELLY HONORIO DE QUEIROGA EPP, CNPJ/CPF 05.982.341/0001-23, torna público 
que requereu à SEMAM – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, renovação da Licença de Operação 
nº 655/2018 para a atividade de: Comércio varejista de material de construção e de madeiras em 
geral, situado na Avenida Adalgisa Carneiro Cavalcanti, nº 941, Cuiá, João Pessoa – PB. 

PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF 13.617.541/0001-05, torna público que 
requereu à SEMAM – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, renovação da Licença de Operação 
nº 141/2019 para a atividade de: Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção civil e 
estruturas de pré-moldados de Concreto Armado, em série sob encomenda, situado na RUA PROJE-
TADA 11, ESQ COM RUA PROJETADA, Nº 1350, DISTRITO INDUSTRIAL – JOÃO PESSOA – PB.
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