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Governo discute 
reflorestamento 
do rio Paraíba 
Dirigentes de órgãos ligados ao meio ambiente e gestão das águas do Estado 
se reuniram, ontem, para discutir projeto de reflorestamento do rio. Página 4

Foto: Divulgação

Com as chuvas dos últimos dias, 
três açudes sangram no interior

Imóveis confiscados do tráfico 
de drogas serão leiloados

De acordo com a Aesa, os volumes dos 
reservatórios de Carrapateiras, Monteiro e Aguiar 
transbordaram nos últimos dias. Página 4

De acordo com anúncio feito pelo ministro Sérgio 
Moro, há mais de 600 imóveis nessa condição em 
todo o Brasil, 12 deles na Paraíba. Página 7

Renda Renascença da PB vai 
ao São Paulo Fashion Week 
Sucesso do desfile #SomosTODOSParaíba, realizado em 
janeiro, gera convite para que o trabalho das rendeiras do 
Cariri brilhe no maior evento de moda do país. Página 4

Paraíba

Depois de 21 anos, Botafogo 
da PB volta ao Maracanã
Belo joga amanhã, na capital carioca, contra o 
Fluminense, com o reforço do lateral Léo Moura, o 
zagueiro Fred e o meio campo Juninho. Página 21

Últimas

Esportes

Foto: Francisco França/Secom-PB

Canabidiol para fins medicinais
Com o objetivo de embasar um projeto de lei, comitiva de deputados federais veio ontem, a João Pessoa, conhecer o trabalho 

da Abrace, associação que, autorizada pela Justiça, produz remédios à base da Cannabis sativa. Página 5

Elas sobem 
ao Palco 
Tabajara 
nesta terça

Projeto antecipa o Dia da 
Mulher com shows de Sinta 
Liga Crew (esq.) e Gatunas 
(dir.). As apresentações são 
abertas ao público, com 
entrada gratuita. Página 9

Saúde investiga dois 
casos suspeitos de 
Coronavírus na PB
Homem, de 43 anos, e mulher, de 31 anos, 
estiveram recentemente na França e estão isolados, 
em casa. Em todo o Brasil, há 433 pessoas com 
suspeita de ter Covid-19. Páginas 3 e 20
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Cultura

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 
no governo de álvaro Machado



Milhões de cidadãos e cidadãs 
brasileiros iniciaram ontem os pre-
parativos para fazer a entrega da 
declaração do Imposto de Renda. Os 
precavidos já adiantaram os servi-
ços, na esperança de encabeçarem a 
lista de contribuintes com direito à 
restituição. Esta é a fase em que mais 
se sente o peso da mão do Estado nos 
bolsos da população.

Imposto de Renda é coisa séria. 
Tentar sonegá-lo pode custar mui-
to caro ao infrator. Apesar da legis-
lação ferina, ainda sonega-se muito 
no Brasil. O Sindicato Nacional dos 
Procuradores da Fazenda Nacional 
(Sinprofaz) calcula que, somente em 
2018, o Brasil deixou de arrecadar 
R$ 345 bilhões, devido a subtrações 
criminosas de impostos.

A carga tributária brasileira é con-
siderada uma das mais altas do mun-
do, principalmente pela deficiência do 
retorno na forma de serviços. A partir 
de 1998 foi registrado um aumento 
crescente das taxas, que estão hoje em 
torno de 33%. Um dos fatores respon-
sáveis pelo crescimento da carga de 
tributos são os gastos públicos.

Este ano, uma das principais quei-
xas relacionadas ao Imposto de Ren-
da diz respeito à falta de correção da 
tabela pelo índice de inflação do ano 
passado. Especialistas afirmam que a 
decisão do presidente Jair Bolsonaro, 
de não corrigir a tabela (que estaria 
congelada desde 2015), implicou, na 
realidade, em aumento de impostos. 

O certo é que o governo reduzis-
se os gastos e utilizasse os recursos 
públicos de maneira mais racional. 
Se o Brasil apresenta deficiências em 
áreas como educação, saúde e trans-

portes públicos, por exemplo, a popu-
lação de menor poder aquisitivo, mas 
que também paga impostos, reclama 
das mordidas dadas pelo “leão”.

Na região metropolitana de João 
Pessoa, é possível encontrar exem-
plos de mau uso do dinheiro público. 
As obras de adequação de capacidade 
da BR-230, que preveem a construção 
de três viadutos, entre outros ser-
viços, estão paralisadas. O fato tem 
motivado protestos, notadamente de 
habitantes da cidade de Cabedelo.

É apenas isso o que o povo exige 
de seus governantes. Que o dinheiro 
arrecadado tenha o melhor destino, 
e não há melhor destino que investi-
mentos canalizados para a constru-
ção de escolas, hospitais, rodovias 
etc. Se a população vê resultados 
concretos, neste sentido, não sente 
tanto o “desfalque” representado pe-
los impostos.

Quem vai a um hospital e é mal-
tratado por algum tipo de falha na 
assistência que lhe é devida, óbvio 
que a primeira reclamação é lembrar 
que paga os impostos em dia. E a cada 
dia parece crescer, na população, a 
consciência de que é o seu dinheiro 
que está em jogo, quando o serviço 
público não cumpre suas finalidades 
precípuas.

A correspondência entre carga 
tributária e serviços prestados pre-
cisa ser urgentemente atualizada 
pelo Governo Federal. Contribuir, de 
alguma forma, para o aumento de 
impostos, como aconteceu agora com 
a não correção da tabela, é tornar 
ainda mais assustador o pesadelo em 
que se transformou o pagamento do 
Imposto de Renda. 
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UN Informe

O Carnaval nada 
mais é do que uma ex-
pressão poderosa da 
cultura patriarcal no 
Brasil, nele, são repro-
duzidas todas as for-
mas de machismo que 
temos no restante do 
ano. (Revista Claudia, fev-2020)

“Mulher casada que anda sozinha, 
é andorinha”! Quantas vezes me peguei 
cantarolando essa música, na quadra do 
Cabo Branco, repetindo  e naturalizando 
uma fala machista, que há séculos exclui 
as mulheres do Carnaval, com suas letras 
preconceituosas, e perpetuando assim,  
um lugar para as mulheres que fosse o lu-
gar do desejo e do olhar masculino.

Lendo a Revista Claudia de 
Fev/2020, vejo uma matéria muito in-
teressante – “Folia Ativista” – sobre a 
participação das mulheres no Carna-
val, mas não como aquela dos anos 60, 
seminuas para as capas das Revistas, 
reafirmando  um lugar subalterno, sub-
misso e de objeto. As mulheres invadi-
ram também essa praia do carnaval, 
mas especificamente as baterias, para 
se contraporem ao assédio, e a falta de 
espaço nessa organização da festa e da 
alegria. E assim, levando para as ruas, 
as discussões de gênero e criando es-
paços mais seguros para a sua diver-
são. Sei que terão aqueles que gritarão: 
“Poxa! mas que patrulha! Carnaval é 
libera total, sem essa de re-ler marchi-
nhas e tal.”  Mas a gente se depara com 
frases que parecem do século XIII como 
– “Mulher sozinha no Carnaval de rua 
não pode reclamar de assédio, e se es-
tiver por lá, certamente não é decente!”.  
Pobre de mim que, por quase 30 anos, 
brinquei no Folia de Rua, sozinha e com 
o frevo no pé!

As mulheres ativistas reclamavam 

que em festa que tem be-
bida alcoólica, paquera e 
beijo na boca, sofrem de 
abordagens agressivas.  
E assim levando às ruas 
esse momento, protesta-
ram e re-afirmaram que 
Não é Não. A manuten-

ção do espaço seguro para a diversão 
é um dos grandes poderes do Carnaval 
feito por mulheres. Carnavais com no-
mes interessantes – Bloco Pagu, Filhas 
da Lua, Ilú Obá de Min, Siga Bem Camio-
neira (mulheres lésbicas e bissexuais), 
Mulheres Rodadas (em resposta a um 
folião que postou nas redes sociais : 
“Não mereço mulher rodada”).

E a matéria diz ainda que, se as mu-
lheres já conquistaram espaço no Car-
naval de rua, elas também começam a 
transformar as baterias mais tradicio-
nais. Assim também como no Maraca-
tu (Pernambuco), com o movimento 
Baque Mulher, para confraternizar, 
conscientizar e conversar. O Encanto 
do Pina é composto pela maioria de rit-
mista mulheres, numa demonstração 
de que, as mulheres também chegaram 
no coração carnavalesco, na bateria.

Aqui em João Pessoa, apesar de não 
ter brincado, acompanhei pelas redes 
o Bloco das Calungas (o nome se refere 
às bonecas de pano). Bloco composto só 
de mulheres e que desde 2008, com seu 
batuque percussivo realizou carnaval, 
mas não só.

Agressões e chacotas às mulheres 
no carnaval, estão agora cercados pela 
batuta das maestrinas que não mais to-
leram a violência contra a mulher, nas 
ruas, rodadas ou não, foliãs e cidadãs. 
E não mais somente a tocar chocalhos 
nas baterias, elas invadiram os surdos 
– o instrumento e aqueles que teimam 
em não ouvir suas vozes.

Carnaval  Feminista

 Crônica Ana Adelaide Peixoto 
adelaideana@uol.com.br

Pobre de mim que, 
por quase 30 anos, 

brinquei no Folia de Rua, 
sozinha e com o 
frevo no pé! 

Com a abertura da janela partidária, na pró-
xima quinta-feira, a configuração das ban-
cadas na Câmara Municipal de João Pessoa 
será alterada. Pelo menos seis titulares de 
mandato vão mudar de partido. Léo Bezerra 
e Tibério Limeira, ambos do PSB, deverão 
migrar para o Cidadania ou para uma le-
genda aliada do governador João Azevêdo. 
Sandra Marrocos sairá do PSB para o PT.  

O REDE Sustentabilidade in-
forma à coluna que até agora 
a campanha ‘Procura-se Pre-
feito (a) para João Pessoa’, 
lançada em 19 de fevereiro, 
“já tem cerca de trinta nomes 
que se colocaram à disposi-
ção. No ar há duas semanas, 
a plataforma ‘www.vocepre-
feito.com’ disponibiliza o for-
mulário de inscrição e o edital 
que estabelece os critérios de 
participação.

O Cidadania terá candidatura própria em 
João Pessoa? Bruno Farias respondeu que 
essa é a tese que ele vem defendendo há 
mais de um ano: “Essa discussão ainda não 
foi deliberada. Mas defendo isso desde o co-
meço de 2019, que o Cidadania precisa assu-
mir um papel protagonista. E com a vinda do 
governador, essa tese se reforçou”.

Candidatura própria

trinta nomes

“seleção qualifiCada”, diz Chió sobre seleção do rede

na base governista no dia 30

bruno: “abrimos as disCussões sobre o proCesso eleitoral”

Na bancada governista, outros 
três vereadores admitiram que 
pretendem trocar de partido. Mi-
lanez Neto, que é líder do prefeito 
Luciano Cartaxo (PV), vem dizen-
do, desde o ano passado, que está 
insatisfeito no PTB. Especula-se 
que ele deverá ir para o PV. Mar-
cos Vinicius (PSDB) vai assinar 
ficha de filiação do PP, enquanto 
que Helton Renê confirmou que 
deixará o PCdoB, mas não anun-
ciou seu novo destino partidário.   

Está mais próximo. O prefeito 
de João Pessoa, Luciano Car-
taxo, disse ontem que, até o 
final deste mês, vai anunciar 
o candidato do grupo para a 
disputa pela prefeitura da ca-
pital. O anúncio, possivelmen-
te, ocorrerá no dia 30, quando 
o gestor municipal pretende 
anunciar uma reforma admi-
nistrativa. “Porque alguns se-
cretários vão sair para disputar 
as eleições”, explicou.

Membro da Executiva Nacional do REDE, o deputado estadual Chió afirma que a seleção está qua-
lificada: “Paraibanos com domicílio eleitoral em João Pessoa e com experiência em gestão pública 
na Paraíba e em estados como Tocantins, Pará e Bahia já se inscreveram. Pessoas com mestrado, 
doutorado. [E também] pessoas do ramo empresarial”, da Educação e da Construção Civil.

nova Configuração

O diretório do Cidadania de João Pessoa deflagrou ontem os debates quanto às eleições munici-
pais deste ano, em reunião na sede da legenda. “Abrimos, definitivamente, as discussões sobre o 
processo eleitoral de 2020. Vamos receber movimentos sociais, representantes de movimentos de 
moradia, das mulheres, da juventude, das pessoas com deficiência, da negritude, da diversidade 
humana, dos trabalhadores. Queremos oferecer um novo olhar para a cidade de João Pessoa”, 
explicou o presidente da legenda na capital, vereador Bruno Farias (foto). Ainda não foi desta 
vez que o Cidadania oficializou a filiação do governador João Azevêdo ao partido. Bruno Farias 
explicou que isso ocorrerá em novo encontro. “Vamos fazer um grande encontro, ainda nesse mês 
de março, para fazer a filiação formal do governador e de dezenas de prefeitos”, informou, “para 
saldar essa chegada do governador ao partido”.     

Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Foto: Divulgação
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Pacientes são um homem, de 43 anos, e uma mulher, de 31 anos, com histórico de viagem recente à França

Paraíba investiga mais dois 
casos suspeitos de coronavírus

Editoração: Klécio BezerraEdição: Renata Ferreira

A Paraíba está analisando 
mais dois casos suspeitos de 
coronavírus. Segundo informa-
ções da Secretaria do Estado 
da Saúde (SES), a notificação 
dos casos ocorreu na última 
sexta-feira. Os pacientes, que se 
encontram em isolamento do-
miciliar, são um homem de 43 
anos e uma mulher de 31 anos, 
os dois com histórico recente 
de viagem à França, com início 
dos sintomas seis dias após a 
chegada ao Brasil. O Ministério 
da Saúde reconheceu os casos 
como suspeitos na tarde dessa 
segunda-feira. 

Ainda segundo a SES, o 
casal buscou atendimento mé-
dico em um hospital da rede 
particular por conta própria. 
Chegando ao local, o hospital 
notificou a Vigilância Municipal 
de João Pessoa que realizou a 
coleta de material para o diag-
nóstico e encaminhou para a 
avaliação. Por não apresentar 
sintomas clínicos que exigem a 
hospitalização, o casal foi aten-

dido e orientado a fica em iso-
lamento domiciliar e está sen-
do monitorado pela Vigilância 
Municipal. Caso o quadro apre-
sente piora, eles deverão ser 
hospitalizados. Em quarentena, 
os pacientes aguardam os resul-
tados dos exames laboratoriais 
que foram encaminhados para o 
Laboratório Central (Lacen-PB). 
Os resultados devem ser libe-
rados nesta quarta-feira.

Com esses, chegam a três 
os casos investigados na Paraí-
ba como suspeita do novo vírus 
Covid-19. O primeiro foi des-
cartado na última sexta-feira e 
o paciente recebeu alta nessa 
segunda-feira, onde deve con-
tinuar o tratamento para gripe 
comum em casa.

A Paraíba possui, desde o 
fim de janeiro, um plano esta-
dual para notificação e assis-
tência para os casos que envol-
vem o coronavírus. O Hospital 
Clementino Fraga e o Hospital 
Universitário Lauro Wander-
ley são as referências estaduais 
para atendimento da doença e 
contam com os requisitos ne-
cessários para contenção de 

caso suspeito ou confirmado 
como: Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar presente e 
atuante, médico infectologista 
e pneumologista, isolamento 
respiratório, escala de funcio-
nários para pacientes em isola-
mento. O Hospital Universitário 
Lauro Wanderley é específico 
para atendimento infantil. 

Após a confirmação do 
primeiro caso de coronavírus 
no Brasil, a SES orienta que os 
pacientes que possuem histó-
rico recente de viagem para 
área com transmissão local, 
de acordo com a OMS, nos úl-
timos 14 dias e apresentem 
febre e sintomas respiratórios 
devem procurar as unidades 
de atendimento. O alerta tam-
bém serve para quem teve 
contato próximo com casos 
suspeitos do vírus com o apa-
recimento dos sinais ou sinto-
mas. Apesar da confirmação 
do caso no país, a doença não 
mostra evolução de circulação 
no país estando concentrado, 
como suspeita, apenas em pes-
soas que estiveram em áreas 
declaradas com risco.

Fundação PB Saúde começa a 
funcionar até o final de abril

Até o próximo mês de 
abril, a Fundação PB Saúde 
deverá estar em funcionamen-
to e administrando a Rede de 
Hospitais do Estado. No último 
sábado (29), foram publicados 
no Diário Oficial do Estado o 
Decreto Nº 40.096 e o Estatu-
to que criam a Fundação Pa-
raibana de Gestão em Saúde. 
O Decreto prevê que será uma 
“fundação pública com per-
sonalidade jurídica de direito 
privado, entidade não depen-
dente, vinculada à Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), na 
forma da Lei Complementar 
Estadual Nº 157, de 17 de fe-
vereiro, de 2020”. O Estatuto, 

por sua vez, destaca que a “PB 
Saúde integra o SUS como enti-
dade da administração indireta 
vinculada à SES”.

O secretário de Estado da 
Saúde da Paraíba, Geraldo Me-
deiros, explica que a Fundação 
já existe em alguns estados bra-
sileiros, com bastante êxito. “A 
Fundação permitirá uma maior 
agilidade no atendimento à so-
ciedade paraibana. A diferen-
ça entre o modelo de gestão 
própria e a Fundação é que o 
primeiro é lento, burocrático 
e tende a obedecer a prazos, 
trâmites e recursos. Às vezes, 
demora de 10 meses a um ano 
para consertar um aparelho, 

comprar medicamento e insu-
mos. Com a Fundação, esses 
processos serão mais ágeis”. 

De acordo com o Decreto, 
a PB Saúde será dotada de au-
tonomias administrativa, finan-
ceira, patrimonial e gerencial, 
com quadro de pessoal próprio 
e estrutura organizacional; o 
patrimônio inicial da PB Saúde 
será constituído dos bens mó-
veis e imóveis, sendo o apor-
te inicial de R$ 20 milhões, 
que será realizado até 31 de 
dezembro de 2020 e ainda 
observa que as despesas ad-
ministrativas, diretas ou indi-
retas, pela SES, serão ressarci-
das pela Fundação.

Por unanimidade, a Câma-
ra Criminal do Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba (TJPB) reade-
quou para o patamar de quatro 
anos e três meses de reclusão, 
em regime semiaberto, a pena 
aplicada ao ex-presidente da 
Câmara de Vereadores de La-
goa, Gilberto Tolentino Leite 
Júnior (MDB), que foi conde-
nado pelos crimes de falsidade 
ideológica e falso testemunho, 
em razão de ter prestado in-
formação falsa ao Ministério 
Público em processo no qual 
se apuravam atos de improbi-
dade administrativa por parte 
do chefe do Executivo Munici-
pal. No primeiro grau, a pena 
imposta totalizou três anos e 
dois meses de reclusão, fato 
que levou o Ministério Público 
a recorrer da sentença, como 
também a parte contrária.

O relator da apelação 
criminal, oriunda da 3ª Vara 
Mista da Comarca de Pombal, 
foi o desembargador Joás de 
Brito Pereira Filho. Conforme 
os autos, no curso do inquérito 
civil público, o denunciado in-
formou que o então prefeito de 
Lagoa entregava mensalmente 
à Câmara Municipal os balan-
cetes de receitas e despesas re-
ferentes ao ano de 2009, quan-
do, na verdade, os referidos 
documentos foram entregues 
de forma irregular e fora dos 
prazos estipulados em lei, in-
formação que reeditou, na con-
dição de testemunha, no dia 20 
de junho de 2012, perante o 
promotor de Justiça responsá-
vel pelas investigações.

No recurso de apelação, 
o Ministério Público buscou a 
elevação das penas impostas. 
A defesa, por sua vez, pediu a 
absolvição, alegando ausência 
de dolo quanto ao crime de fal-
sidade ideológica e inexistên-
cia de compromisso de falar a 
verdade em relação ao delito 
de falso testemunho.

Ex-presidente 
da Câmara 
de Lagoa tem 
pena ampliada

Durante todo o mês 
de março, a Secretaria 
de Estado da Segurança 
e da Defesa Social, por 
meio da Polícia Civil/ 
Coordenação das Dele-
gacias Especializadas de 
Atendimento à Mulher 
da Paraíba (Coordeam), 
realizará uma campanha 
de enfrentamento à vio-
lência doméstica, com 
diversas atividades alusi-
vas ao Dia Internacional 
da Mulher, celebrado em 
8 de março. A abertura da 
campanha será hoje (3), 
com a Feira de Serviços 
“Polícia Civil em rede pe-
las mulheres”, a partir das 
8h, na Central de Polícia 
Civil, localizada no bairro 
Geisel, em João Pessoa.

Durante a feira, se-
rão oferecidos diversos 
serviços de saúde, orien-
tação jurídica, emissão 
de documentos, beleza e 
estética, todos voltados 
para mulheres. “Essa fei-
ra representa o cuidado 
especial que as mulhe-
res merecem e devem ter 
consigo mesmas, além 
do acesso a informações 
jurídicas para usufruí-
rem dos seus direitos, 
incluindo direito a ter au-
tonomia e viver em paz, 
sem violência”, afirmou a 
delegada Maísa Félix Ri-
beiro de Araújo, coorde-
nadora das Delegacias da 
Mulher na Paraíba.

A Feira de Serviços 
“Polícia Civil em rede 
pelas mulheres” disponi-
bilizará serviços odonto-
lógicos; serviços de be-
leza, saúde e bem-estar, 
como corte de cabelo, 
massagem relaxante e 
antiestresse; fisioterapia; 
serviços de Enfermagem, 
como aferição de pres-

são arterial e teste de 
glicemia; expedição de 
Cédulas de Identidade; 
orientações jurídicas; 
orientações sobre o Pro-
grama Empreender Mu-
lher, entre outros, através 
de diversos parceiros. 

A delegada Maísa Fé-
lix enfatizou que a Coor-
deam realiza atividades 
educativas e informativas 
sobre violência domésti-
ca ao longo do ano inteiro, 
com palestras em escolas, 
universidades, empresas, 
canteiros de obras, feiras 
livres e diversos outros 
locais públicos e priva-
dos. Essas ações serão 
intensificadas durante 
todo este simbólico mês 
de março.

“O trabalho informa-
tivo é importantíssimo, 
para explicar às pessoas, 
homens e mulheres, so-
bre o nosso ordenamento 
jurídico, principalmen-
te a Lei Maria da Penha. 
Mostrando o que é o cri-
me de violência domésti-
ca e suas penas, tentamos 
conscientizar os homens 
a não praticarem crimes 
e orientamos às mulhe-
res vítimas de violência 
a procurarem a delegacia 
imediatamente”, explicou 
a delegada.

Campanha contra a 
violência doméstica

Abertura da campanha 
será hoje, com a Feira 
de Serviços “Polícia 
Civil em rede pelas 

mulheres”, a partir das 
8h, na Central de 

Polícia Civil,

Boletim Epidemiológico

Casos de arboviroses na 
Paraíba registram queda

Boletim Epidemiológi-
co emitido pela Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), 
ontem (2), aponta que a Pa-
raíba apresenta uma dimi-
nuição nos casos suspeitos 
de arboviroses – doenças 
transmitidas pelo mosquito 
Aedes aegypti – em relação 
a 2019. Os dados atestam 
que o número geral de ca-
sos suspeitos caiu de 818 
para 767 este ano, o que 
representa uma redução de 
6,2%. Porém, apesar dessa 
redução geral, a SES aler-
ta que é preciso manter a 
prevenção de criadouros e 
focos dos mosquitos trans-
missores, pois a Paraíba foi 
apontada pelo Ministério 
da Saúde como uma das re-
giões com risco de surto do 
vírus da dengue em 2020.

Em 2020, até a 7ª Se-
mana Epidemiológica (SE), 
foram registrados 667 ca-
sos prováveis de dengue. 
Quando comparado o dado 

do mesmo período de 2019 
em que foram registrados 
700 casos prováveis, veri-
fica-se uma diminuição de 
5%. Quanto à chikungunya 
foram notificados 85 casos 
prováveis, o que correspon-
de a uma diminuição de 7% 
em relação ao mesmo perío-
do de 2019 quando foram 
registrados 91 casos prová-
veis. Para a doença aguda 
pelo vírus zika, até a 7ª SE, 
foram notificados 15 casos, 
correspondendo a uma re-
dução de 44% relação ao 
mesmo período de 2019, 
quando foram registrados 
27 casos prováveis.

O boletim aponta ainda 
que as maiores incidências 
de casos notificados por 
arboviroses estão concen-
tradas na 1ª, 5ª e 9ª Regiões 
de Saúde. Nessas regiões os 
municípios com  maiores  
incidências  da doença são: 
1ª Região (Conde, João Pes-
soa e Santa Rita), 5ª Região 

(Monteiro, São João do Ti-
gre e Zabelê) e na 9ª Região 
(Bom Jesus, Bernadino Ba-
tista e Santarém). De acordo 
com a gerente da Vigilância 
em Saúde, Talita Tavares, a 
SES vem intensificando as 
ações de prevenção das ar-
boviroses, por meio do ma-
peamento do tipo do vírus 
nas regiões e circulação de 
carros fumacê.

A SES reforça que cui-
dados simples podem evitar 
a incidência do mosquito 
como: não deixar água acu-
mulada em pneus, calhas e 
vasos; adicionar cloro à água 
da piscina; deixar garrafas 
cobertas ou de cabeça para 
baixo são algumas medidas 
que  podem fazer toda  a  di-
ferença  para impedir o regis-
tro de mais casos da doença, 
além de receber em domicí-
lio  o  técnico  de  saúde  de-
vidamente credenciado, para 
que as visitas de rotina sir-
vam como vigilância.

Não deixar água acumulada em pneus, calhas e vasos é um dos passos para evitar a proliferação do Aedes aegypti

Foto: Evandro Pereira

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com



Inspirada nos trações de Flávio Tavares, a coleção #somosTODOSParaíba, do estilista Ronaldo Fraga, fará parte da abertura do São Paulo Fashion Week

Foto: Francisco França
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Orientação do secretário Deusdete Queiroga é unificar e ampliar projetos desenvolvidos por diferentes órgãos

Estado discute reflorestamento 
das nascentes do rio Paraíba

Editoração: Klécio BezerraEdição: renata Ferreira

Dirigentes de órgãos li-
gados ao meio ambiente e 
gestão das águas do Estado se 
reuniram ontem (2) para dis-
cutir projeto de revitalização 
de nascentes de rios na Paraí-
ba. A reunião foi convocada 
pelo secretário de Estado da 
Infraestrutura, dos Recursos 
Hídricos e do Meio Ambiente, 
Deusdete Queiroga, e contou 
com a participação da secretá-
ria executiva dos Recursos Hí-
dricos, Virgiane Melo; do pre-
sidente da Agência Executiva 
de Gestão de Águas (Aesa), 
Porfírio Loureiro; de técnicos 
representando a Superinten-
dência de Desenvolvimento 
do Meio Ambiente (Sudema) e 
técnicos da Seirhma.

O objetivo da reunião foi 
discutir o projeto de recom-
posição florestal nas nascen-
tes e ao longo do Rio Paraíba. 
Existem ações sendo desen-
volvidas de forma isolada pela 
Seirhma, Aesa e Sudema, e 
a orientação do secretário é 
para unificação e transfor-
mação em ações mais abran-
gentes e consistentes. Outra 
reunião será realizada às 9h 
desta terça-feira (3), na sede 
da Aesa, com a presença des-
tes e de outros órgãos do Go-
verno da Paraíba, bem como 
de representantes da Empaer 
e das universidades públicas 
do Estado, parceiras na elabo-
ração do documento.

O secretário Deusdete 
Queiroga ouviu os repre-
sentantes dos órgãos sobre 
como será implantado e de-
senvolvido cada projeto. De 
acordo com ele, esta é uma 
ação de grande importância 
e faz-se necessário o envol-
vimento coordenado dos 
diversos órgãos estaduais, e 
também das universidades, 
prefeituras municipais, esco-
las e da comunidade em ge-
ral, por tratar-se de um tema 
relevante para preservação 
do meio ambiente da atual e 
das futuras gerações.

Diagnóstico
O projeto prevê um diag-

nóstico das áreas com neces-
sidade de reflorestamento 
e o início no menor prazo 
possível, da produção e do 
plantio de mudas próprios 
para o Cariri. É também fun-
damental para o sucesso do 
projeto um acompanhamen-
to e monitoramento perma-
nente. A Sudema apresentou 
o trabalho já desenvolvido 
em algumas áreas do Cariri 
e Sertão, em parceria com as 
universidades federais da Pa-
raíba (UFPB) e de Campina 
Grande (UFCG), com a utiliza-
ção da tecnologia adequada 
para cada área, inclusive com 
a compensação de empresas 
instaladas no Estado, para 
fazer a revitalização florestal 
nativa como contrapartida à 
licença ambiental.

O presidente da Aesa, 
Porfírio Loureiro, falou sobre 
o projeto da empresa que vai 
ser lançado em breve, tratan-
do do reflorestamento das 
margens do Rio Paraíba.

O Governo da Paraíba 
pretende investir valores da 
ordem de R$ 4 milhões com 
recursos das compensações 
ambientais feitas pela Sude-
ma e do uso da cobrança dos 
recursos hídricos, arrecada-
dos pela Aesa, com a previ-
são de execução para os pró-
ximos três anos.

Beatriz de Alcântara 
Especial para A União

Iago Sarinho 
iagosarinho@gmail.com

Maior evento de moda da América Latina

renda renascença em destaque no SPFW

A coleção #somosTO-
DOSParaíba de renda renas-
cença do estilista Ronaldo 
Fraga, em parceria com ren-
deiras do Cariri, inspirada 
nos traços do artista plás-
tico paraibano Flávio Ta-
vares, fará parte da agenda 
de abertura do São Paulo 
Fashion Week 2020. O even-
to acontece no mês de abril, 
em São Paulo, e contará com 
a participação de jornalistas 
de moda e estilistas de toda a 
América Latina e do mundo.

A notícia veio ontem (2), 
diretamente do governador 
João Azevêdo, no programa 
Fala, Governador, que vai ao ar 
pela Rádio Tabajara. Segundo 
ele, o desfile que acontece-
rá no lançamento do SPFW 
será “nos mesmos moldes, 
com a mesma música, com a 
mesma beleza do desfile que 
fizemos no Espaço Cultural. 
Para mostrar ao Brasil e ao 
mundo essa produção”.

O convite para a partici-
pação do Estado na abertura 
do maior evento de moda da 
América do Sul surgiu pes-
soalmente do proprietário da 
marca SPFW, Paulo Borges. 
“Ele telefonou pessoalmente 

para o Ronaldo Fraga e disse a 
ele que viu e acompanhou pe-
las redes sociais o desfile da 
coleção #somostodosparaí-
ba, que aconteceu em janeiro, 
no Espaço Cultural em João 
Pessoa”, disse Marielza Rodri-
guez, gestora do Programa de 
Artesanato da Paraíba (PAP).

De acordo com Mariel-
za, o dono da marca São Pau-
lo Fashion Week se encantou 
com a forma diferenciada 
de apresentação da renda 
Renascença, que possuía o 
traço de Flávio Tavares como 
inspiração e os croquis e 
orientação de Ronaldo Fraga, 
“um gênio da moda brasilei-
ra”, destacou ela.

Apesar de seguir os 
mesmos moldes do desfile 
original, a apresentação para 
o lançamento do SPFW terá 
algumas obras inéditas, se-
gundo Marielza Rodriguez. 
“Ronaldo Fraga está vindo à 
Paraíba e irá finalizar a cole-
ção e criar mais alguns mo-
delos, inspirados na obra de 
Flávio. De forma inédita irá 
mostrar alguns looks no São 
Paulo Fashion Week. Vamos 
mostrar algumas peças que 
estiveram no desfile de João 
Pessoa, mas teremos muitas 
novidades a serem mostradas 
em São Paulo”, finalizou ela.

Além das obras de Flávio 
Tavares, da renda Renascença 
e do trabalho de Ronaldo Fra-
ga, a Paraíba será representa-
da também pela apresentação 
da cantora Sandra Belê, que 
fará a trilha sonora do desfi-
le, assim como aconteceu em 
janeiro, na capital do Esta-
do. Durante a apresentação 
também serão projetadas as 
obras do artista plástico que 
serviram de inspiração para 
o desenvolvimento das peças.

Dez rendeiras também 
serão selecionadas para 
acompanharem o evento lá 
em São Paulo. De acordo com 
a gestora do PAP, o Estado 
está fazendo parcerias com 
as prefeituras dos municí-
pios envolvidos (Monteiro, 
São Sebastião de Umbuzeiro, 
Zabelê, Camalaú e São João 
do Tigre) e cada uma delas 
irá custear a participação de 
duas rendeiras locais. Além 
disso, o Governo do Estado 
também está contando com a 
parceria do Sebrae e do Pro-
case (Projeto de Desenvolvi-
mento Sustentável do Cariri, 
Seridó e Curimataú).

A primeira oficina contou 
com a participação de 35 ren-
deiras, no município de Mon-
teiro, antes do desfile ocorrido 
em janeiro, no Espaço Cultural. 

A partir da próxima quarta-
feira, Ronaldo Fraga estará de 
volta a Monteiro para dar se-
guimento a oficina com mais 
35 rendeiras, na produção das 
peças inéditas e finalização da 
coleção inicial. Segundo Ma-
rielza Rodriguez, com essas 
oficinas, mais de 300 rendei-
ras podem ser beneficiadas di-
retamente, “porque cada uma 
que está na associação pode 
repassar para mais 10 da sua 
comunidade e envolver essas 
pessoas na hora que vierem as 
encomendas”, concluiu.

O São Paulo Fashion 
Week é o maior evento rela-
cionado à moda do Brasil e da 
América Latina, sendo vitrine 
para as tendências de moda e 
beleza a nível nacional e inter-
nacional. Além disso, o evento 
também é a quinta maior Se-
mana de Moda do mundo, fi-
cando atrás apenas de Paris, 
Milão, Nova Iorque e Londres. 
Anualmente, o SPFW movi-
menta mais de R$ 5 milhões 
no mercado de moda e reúne 
mais de 80 mil convidados, 
somando cerca de 300 horas 
de transmissão em TV por 
assinatura e TV aberta. Em 
2020, o evento se divide em 
N49, de 24 a 28 de abril, e a 
semana N50, que acontece de 
16 a 20 de outubro.

O Colegiado formado pe-
los 20 clubes que compõem a 
Série C do Campeonato Bra-
sileiro decidiu - por 14 votos 
a 6 -, na tarde de ontem, pela 
extinção do chamado “mata
-mata” que cruzava equipes 
dos grupos A e B da compe-
tição em jogos eliminatórios 
para definir os detentores das 
vagas de acesso para a segun-
da divisão no ano seguinte. 
Com a mudança, a competi-
ção passará a contar em sua 
segunda fase com dois qua-
drangulares formados por 
duas equipes classificadas de 
cada grupo, a primeira fase 
não sofreu alterações. 

Com as mudanças, os 
dois melhores em cada um 
dos quadrangulares garan-
tirá o acesso para a segunda 
divisão, enquanto os pri-
meiros colocados em cada 
um dos grupos formados na 
segunda fase, farão a final 
da competição para definir 
campeão e vice-campeão da 
terceira divisão nacional. O 
movimento de mudança foi 
capitaneado pelo Santa Cru-
z-PE ao lado do Remo-PA e 
do Paysandu-PA, rivais que 
se uniram em torno da pro-
posta, assim como os repre-
sentantes paraibanos na dis-
puta, Botafogo e Treze, que 
também votaram pela altera-
ção no modelo de disputa.

A mudança é vista pelos 
seus defensores como uma 
maneira para reduzir a chan-
ce de injustiças e elimina-
ções precoces de clubes com 
maior investimento, fortale-
cendo assim os clubes com 
trabalhos mais consistentes, 
contudo, sem o mata-mata a 
competição perde um pou-
co do seu charme e emoção, 
mas em um esporte onde a 
perspectiva financeira e o re-
torno dos investimentos vêm 
se tornando cada vez mais 
predominante, esse acabou 
sendo um caminho natural 
para a Série C. 

Formato não é inovador
O novo formato não é 

uma grande novidade para a 
competição, na realidade, ele 
é um resgate de um modelo 
utilizado na década retrasa-
da. Em 2003, por exemplo, 
ainda antes da criação da 
quarta divisão, Campinense 
e Botafogo jogaram um qua-
drangular decisivo, naquela 
época ele era único, pois ape-
nas duas equipes subiam de 
divisão. Esse padrão só foi 
modificado após a criação da 
Série D em 2009. 

Tabela básica
Além da mudança no for-

mato de disputa, também foi 
divulgada a tabela básica da 
competição. Os representan-
tes da Paraíba no certame irão 
estrear no dia 2 ou 3 de maio, 
o Treze receberá na primeira 
rodada o Imperatriz-MA, em 
Campina Grande, já o Bota-
fogo jogará em Fortaleza-CE 
contra o Ferroviário.

Série C não 
definirá mais 
vaga com 
“mata-mata”

De acordo com balanço 
divulgado ontem pela Agên-
cia Executiva de Gestão das 
Águas do Estado da Paraíba 
(Aesa), três açudes estão 
sangrando na Paraíba. No 
domingo (1), o reservató-
rio de Bom Jesus, na cidade 
de Carrapateira, registrou 
106,31% de sua capacidade 
e o Açude de São José II, em 
Monteiro, 100,12%. Ontem 
(2), o Açude de Lancha I, no 
município de Aguiar atingiu 
121,8% da capacidade total.

Dos 134 reservatórios 
de água monitorados pela 
agência, 57 possuem mais 
de  20% do volume total, 
outros 43 estão com menos 
de 20% e 31 apresentam 

um volume menor do que 
5% da sua capacidade total. 

O reservatório Epitá-
cio Pessoa, popularmente 
conhecido como Boqueirão, 
ganhou 6 milhões de metros 
cúbicos e agora está com 
quase 107 milhões de metros 
cúbicos, entre o último do-
mingo e ontem, o equivalente 
a 22,91% de sua capacidade 
máxima. Em comparação 
com o mesmo período do 
ano passado, o manancial au-
mento 9 milhões de metros 
cúbicos em sua capacidade. 

Segundo o gerente exe-
cutivo de operação de ma-
nanciais, João Pedro Chaves, 
o período em que os açu-
des costumam aumentar 
os seus limites varia entre 
março e junho. No entanto, 
ainda no início desse ano 

ocorreu um crescimento 
atípico, não só no Açude de 
Boqueirão, como no de Co-
remas que está com quase 
64 milhões de metros cúbi-
cos da sua capacidade. 

De acordo com o levan-
tamento feito pelo setor de 
Monitoramento e Hidrome-
tria da Aesa, o Açude Gur-
jão, localizado na cidade de 
mesmo nome, recebeu uma 
recarga de 707 mil metros 
cúbicos. No município do 
Congo, a barragem Cordeiro 
ganhou 577 mil metros cú-
bicos. Em Cajazeiras, Lagoa 
do Arroz recebeu um aporte 
de 513 mil metros cúbicos.

Os dez maiores índices 
pluviométricos foram regis-
trados nas seguintes cida-
des: Riachão do Bacamarte 
(123 mm), Serra Redonda 

(116 mm), Esperança (100 
mm), Barra de Santa Rosa 
(93 mm), Gurjão (92 mm) 
Areial (91 mm), Campina 
Grande (91 mm), Caturité 
(90 mm), Cacimba de Dentro 
(80 mm) e Cuité (75 mm).

Previsão do tempo
Segundo a meteo-

rologista da Aesa, Marle 
Bandeira, na manhã dessa 
segunda-feira houve uma 
redução na nebulosidade 
em praticamente todo Esta-
do. “Mesmo assim, o tempo 
permanece favorável para 
a ocorrência de chuvas sig-
nificativas nas regiões do 
Cariri/Curimataú, Sertão e 
Alto Sertão. Nas demais re-
giões, existe a possibilidade 
de ocorrência de pancadas 
de chuva”, explicou.

Três açudes estão sangrando, indica Aesa
Iluska Cavalcante  
cavalcanteiluska@gmail.com



Leilão de imóveis
Na Paraíba, 12 imóveis confiscados do tráfico de 
drogas devem ir à leilão, segundo anúncio do 
ministro Sérgio Moro. Página 7
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Comissão de deputados faz visita para conhecer benefícios do canabidiol e ter base para possível projeto de lei

Membros de uma comis-
são Especial da Câmara dos 
Deputados para regulamen-
tação de medicamentos for-
mulados a partir da cannabis 
sativa estiveram na manhã 
de ontem, 2, no laboratório 
onde é realizado o cultivo da 
maconha para fins medici-
nais e terapêutivos, em João 
Pessoa. Pedro Cunha Lima 
(PSDB), Paulo Teixeira (PT) e 
Luciano Ducci (PSB) também 
conheceram as dependên-
cias da Associação Brasileira 
de Apoio Cannabis Esperan-
ça (Abrace), que funciona no 
Bairro dos Ipês e elogiaram a 
iniciativa pioneira do Brasil. 
A comissão deverá debater 
o projeto de lei sobre o tema 
entre os meses de abril e 
maio próximos.

Durante a visita à Abra-
ce Esperança, os deputados 
federais estiveram com os 
representantes da Liga Caná-
bica da Paraíba, associação 
paraibana que também en-
frenta a burocracia no acesso 
ao uso do medicamento. Os 
deputados viram o labora-
tório, o plantio da cannabis 
existente no local e ainda 
conheceram o painel onde 
constam fotos de pessoas já 
tratadas através do medica-
mento.

O deputado Paulo Tei-
xeira, presidente da comis-

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Debate sobre uso medicinal da 
cannabis acontecerá até maio

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

são lembrou que muitos pa-
cientes no Brasil precisam 
do medicamento à base do 
princípio ativo da planta, mas 
não têm acesso. Para ele a 
Abrace é bastante importan-
te, pois não oferece medica-

mento apenas para pacientes 
da Paraíba, mas também para 
outros países. “A gente está 
falando aqui de uma terapia 
farmacológica, uso medicinal 
e que a gente quer superar 
essa barreira para falar de 

algo que requer o mínimo de 
humanidade”, explicou.

O presidente da comis-
são disse ainda que o traba-
lho desenvolvido pela Abrace 
precisa ser levado para as 
demais regiões do país “para 

que todos os brasileiros que 
requerem o medicamento 
possam tê-lo a preço acessí-
vel e o Sistema Único de Saú-
de (SUS) de oferecê-lo”. 

O diretor da Abrace, Cas-
siano Teixeira, acompanhou 

os membros da comissão 
da Câmara Federal, explicou 
como funciona o laboratório 
e disse que espera a apro-
vação do projeto de lei para 
que acabe a burocracia, pois 
a Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) au-
torizou que se produzisse o 
remédio no Brasil, mas não 
liberou o cultivo “portanto 
é necessária uma legislação 
eficaz”.

A Associação Brasilei-
ra de Apoio Cannabis Espe-
rança atende cerca de 3.500 
pacientes, tanto da Paraíba, 
como de outros estados. A 
Abrace, disse Cassiano Tei-
xeira, é a única instituição 
do país autorizada a cultivar 
a maconha para fins medici-
nais e explicou que foi neces-
sário pedir autorização para 
não ser preso.

O diretor da Abrace dis-
se ainda que uma mudança 
no entendimento da Anvisa 
de apenas colocar sobre a in-
dústria farmacêutica o poder 
para comercializar o medica-
mento e o não cultivo, pode-
ria baratear o Mevatyl (medi-
camento à base de maconha 
para tratar espasticidade, 
que causa rigidez excessiva 
dos músculos, em pacientes 
com esclerose múltipla), por 
exemplo. “O medicamento 
custa em média R$ 2,8 mil e 
o óleo equivalente produzido 
na instituição custa R$ 600”, 
revelou.

Foto: Edson Matos

Os deputados viram o laboratório, o plantio da cannabis e ainda conheceram o painel onde constam fotos de pessoas já tratadas com o medicamento

Reaproveitamento

Cresce venda de material de imóveis demolidos

Ao invés de ser desper-
diçado, todo material reci-
clável dos imóveis que são 
demolidos por construtoras 
para construção de condo-
mínios está gerando lucros 
para comerciantes e arte-
sãos que vendem produtos 
reaproveitáveis. Neste tipo 
de comércio, são vendidos: 
portas, janelas, pisos, te-
lhas, tijolos, madeiramen-
to, vidros, grades de ferro 
e cadeiras antigas, que são 
descartados pelas constru-
toras. O lucro para quem 
aproveita o material reciclá-
vel é fantástico e vem sendo 
procurado mais por pessoas 
classe média que, além de 
estarem comprando madei-
ra de qualidade, se preocu-
pam com o meio ambiente. 

A venda de uma porta 
reaproveitada, por exem-
plo, que a preço de mercado 
custa R$ 2 mil, numa loja de 
móveis, pode ser adquirida 
por R$ 300. “Quem adquire 
o material no momento em 
que a casa está sendo demo-
lida, primeiro trata a madei-
ra, para vender em seguida”, 
disse o artesão Edmilson 
José dos Santos.  

O artesão, que tem uma 
loja de materiais recicláveis 

na Avenida Tancredo Neves, 
disse que todo o material 
que ele adquire de imóveis 
demolidos é transformado 
em mesas, cadeiras e sofás 
entre outros objetos e são 
vendidos principalmente a 
pessoas que buscam prote-
ger o meio ambiente. 

O artesão informou 
ainda que com a questão 
da sustentabilidade sendo 
bastante discutida, muitos 
profissionais optam por 
não usar madeiras brutas 
em projetos residenciais, 
mas sim utilizar madeiras 
de demolição ou as que são 
reflorestadas. “Afinal, uma 
decoração com material re-
ciclável é sinônimo de cria-
tividade e até de requinte”, 
afirmou.

“Nós que compramos 
material reciclado de imó-
veis demolidos aproveita-
mos praticamente 100% do 
que compramos. No meu 
caso aproveito a madeira 
de demolição e o ferro para 
fazer sofás, mesas, portões 
tudo com preços abaixo do 
mercado”, disse Edmilson 
Santos, afirmando que essa 
é a matéria-prima utilizada 
em sua arte. 

A engenheira Andressa 
Oliveira, que trabalha dire-
tamente com demolição de 
casas em João Pessoa, disse 

José Alves
zavieira2@gmail.com

que o mercado de material 
reaproveitado é bastante 
ativo na capital e que o va-
lor das demolições depende 
do tamanho do imóvel. “Um 
trabalho desse custa em tor-
no de R$ 5 mil a R$ 30 mil 
porque inclui a retirada de 
muitos entulhos e a utiliza-
ção de carros-pipas. Então, 
dependendo do número de 
viagens dos carros-pipas, o 
preço vai aumentando”.

Andressa afirmou que 

antes da demolição, é feita 
a negociação com o compra-
dor do material reciclável. 
“Geralmente todo o material 
reciclável de uma residên-
cia é vendido a preços que 
variam entre R$ 10 mil e R$ 
15 mil, e quem vai retirar 
o material, ou seja, o que 
não é reaproveitado pelas 
construtoras, a exemplo de 
pisos, portões, telhado, lu-
minárias, portas e janelas, 
pega tudo e leva para um 

depósito onde dá um trato e 
revende tanto para quem vai 
construir uma nova casa, ou 
a donos de lojas de móveis 
recicláveis”. 

Edvaldo Batista é um 
dos comerciantes da Paraíba 
que compra o material re-
ciclável de imóveis que são 
demolidos por construto-
ras. Ele tem um depósito no 
Bairro de Jacaré (Cabedelo) 
e disse que vem mantendo 
seu estoque, porque a maio-

ria das grandes construtoras 
que vendem material rea-
proveitável entra em contato 
com ele, quando vai demolir 
algum imóvel. “A gente ven-
de bastante porque nossos 
clientes buscam favorecer 
o meio ambiente. Minha 
empresa é procurada tanto 
pelas construtoras que vão 
fazer a demolição do imóvel, 
como pelos proprietários 
das casas que vão ser demo-
lidas”, afirmou Edvaldo.

Foto: Roberto Guedes

Uma porta reaproveitada, que a preço de mercado custa R$ 2 mil, pode ser adquirida por R$ 300, afirma o artesão Edmilson José dos Santos
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Com o suspeito de 45 anos os policiais encontraram cocaína, balança, roupas camufladas e material usado no tráfico
Uma ação conjunta 

realizada pelos policiais 
militares do Regimento 
de Polícia Montada (RP-
Mont), 5º Batalhão e Coor-
denadoria de Inteligência 
(COInt) resultou na de-
sarticulação de mais uma 
boca de fumo, apreensão 
de 14 tabletes de drogas, 
munições, e na prisão de 
um suspeito que usava 
uma tornozeleira eletrô-
nica. O cerco policial foi 
feito no início da noite da 
sexta-feira (28), na comu-
nidade do Timbó, no bair-
ro dos Bancários, em João 
Pessoa.

O suspeito, que tem 
45 anos de idade, respon-
dia pelo crime de tráfico 
de drogas, usava uma tor-
nozeleira eletrônica pelo 
crime de roubo, e foi loca-
lizado em uma casa aban-
donada com vasta quan-
tidade de entorpecentes, 

segundo relataram os po-
liciais do RPMont. 

No local, os policiais 
encontraram mais de 10 
tabletes e diversas por-
ções de substância aná-
loga à maconha, quatro 
pacotes com substância 
similar a cocaína, além 
de munições, balança de 
precisão, roupas camu-
fladas, e materiais usados 
no tráfico, como sacolas 
plásticas para embalar os 
entorpecentes.  

Ainda em João Pessoa, 
outra guarnição da PM 
apreendeu uma arma de 
fogo e deteve três suspei-
tos, sendo que um deles 
havia sido preso há cerca 
de seis dias na mesma re-
gião da capital, bairro do 
Cordão Encarnado.

Todo o material e o 
suspeito preso foram en-
caminhados para a Cen-
tral de Flagrantes.

Detento com tornozeleira é 
flagrado com maconha em JP

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

A droga foi apreendida com um homem de 45 anos que usava tornozeleira na noite de sexta-feira, na comunidade do Timbó, no bairro dos Bancários

O material era comercializado por uma mulher que responde por tráfico de droga no Estado de Pernambuco

Foto: PMPB

Foto: PMPB

Tráfico de droga

PM localiza boca de fumo e prende 
mulher que gerenciava o local

Homem é condenado pelo crime de 
lesão corporal de natureza grave 

A movimentação es-
tranha numa casa no bairro 
do Matadouro, na cidade de 
Monteiro, no Cariri paraiba-
no levou uma guarnição do 
110 Batalhão da PM a pren-
der uma mulher de 31 anos, 
suspeita de gerenciar um 
ponto de venda de drogas.

Segundo os policiais 
que participaram da ação, 
a mulher já responde pro-
cesso por tráfico de drogas, 
no Estado de Pernambuco. 
A residência foi cercada na 
noite do domingo (1), após 
levantamento realizado pelo 
setor de inteligência da uni-
dade militar que tem sede 
em Monteiro.

No local, foram encon-
trados um revólver, muni-
ções, 37 trouxinhas de ma-
conha, 14 pinos de cocaína, 
87 pedras de crack, dinheiro, 
uma balança de precisão e 
material para embalar entor-
pecentes.

A prisão aconteceu após 
monitoramento e incursão 
pelos becos da comunidade 
que fica no bairro. Na dili-
gência os policiais percebe-

O Ministério Público da 
Paraíba interpôs recursos e 
a Câmara Criminal do Tribu-
nal de Justiça da Paraíba, por 
unanimidade, deu provimento 
para reformar a sentença do 
Juízo da 2ª Vara da Comarca 
de Guarabira a fim de conde-
nar Edson Rodrigues da Silva, 
conhecido por “Pingo”, a uma 
pena de três anos e quatro me-
ses de reclusão, em regime se-
miaberto, pelo crime de lesão 
corporal de natureza grave no 
âmbito doméstico. O relator 
do processo foi o desembarga-
dor Arnóbio Alves Teodósio. O 
recurso foi interposto pela 6ª 

promotora de Justiça de Gua-
rabira, Cláudia de Souza Caval-
canti Bezerra.

O acusado foi condenado 
no 1º Grau a uma pena de dois 
anos e seis meses de detenção, 
por ter causado lesões graves 
na sua companheira, causan-
do-lhe lesões variadas. De 
acordo com os autos, a vítima 
convivia maritalmente com o 
denunciado e eles possuem 
uma filha menor de idade. O 
fato aconteceu no dia 5 de ou-
tubro de 2017, no Conjunto 
Roberto Paulino, na cidade de 
Cuitegi.

Em suas razões, o MPPB 

requereu a reforma da sen-
tença, alegando haver provas 
suficientes de que o delito co-
metido pelo apelado seria o de 
lesão corporal grave, conforme 
o Código Penal). A Procurado-
ria de Justiça opinou pelo pro-
vimento do apelo.

O relator do processo res-
saltou que, foi constatada que 
a lesão causou deformidade 
permanente por isso a senten-
ça merecia ser reformada, im-
pondo-se a condenação.

Observando que o crime 
de lesão corporal de natureza 
grave possui pena de reclusão 
de dois a oito anos e multa, o 

desembargador fixou a pena
-base em dois anos de reclu-
são. Por ser reincidente, agra-
vou a pena em seis meses. 

Ao considerar o quantum 
da pena corpórea aplicada e, 
tendo em vista a reincidência 
do recorrido, Arnóbio Teo-
dósio estabeleceu o regime 
inicial semiaberto. Já diante 
da reincidência, destacou que 
“afigura-se inviável a conver-
são da reprimenda aplicada 
por restritivas de direitos ou 
pelo sursis da pena, porquan-
to não satisfeitos os requisitos 
dos artigos 44, inciso II, e 77, 
caput, inciso II, ambos do CP”.

ram que, na frente da casa da 
suspeita, tinha uma aglome-
ração estranha de pessoas. 
Para evitarem ser presas, as 
pessoas começaram a fugir 
e a suspeita foi detida, sendo 
flagrada com as drogas den-
tro da residência.

A presa foi apresentada 
com o material apreendido 
na Delegacia de Polícia Civil, 
em Monteiro.

Ainda no Cariri paraiba-
no, a Polícia Militar apreen-

deu um arsenal, no domin-
go (1), após uma denúncia 
de que um homem estaria 
andando armado, no Sítio 
Coelho, na zona rural de Ca-
malaú. O suspeito não foi 
localizado, mas os policiais 
descobriram onde ele mo-
rava e apreenderam na casa 
dele um revólver, três espin-
gardas e várias munições.

O irmão do suspeito 
ainda foi abordado, mas não 
soube dizer onde ele estaria. 

As armas apreendidas foram 
levadas para a Delegacia de 
Polícia Civil, em Monteiro.

Em Santa Rita, na Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa, houve a apreensão 
de um revólver, também 
no domingo. A arma estava 
com um jovem de 18 anos, 
que foi preso pelos policiais 
do 7º Batalhão, no bairro 
de Várzea Nova. O preso foi 
apresentado na 6ª Delegacia 
Distrital, em Santa Rita.

A operadora de via-
gem Trend Fairs foi con-
denada a pagar uma inde-
nização por danos morais, 
no valor de R$ 5 mil, a um 
turista que teve problemas 
no serviço de hospeda-
gem oferecido no pacote 
de viagem que foi contra-
tado com destino à cidade 
de Buenos Aires. De acor-
do com o autor, o pacote 
incluía passagens aéreas, 
passeios, show de tango e 
a hospedagem no “Hotel 
Orly”, todavia, ao chegar ao 
citado hotel, percebeu que 
ele em nada parecia com 
aquele indicado na ocasião 
da contratação, porquanto, 
as fotos apresentadas em 
primeiro momento mos-
travam um lindo e confor-
tável hotel, o que não con-
dizia com a realidade.

Afirmou, ainda, que 
após visitar o site do hotel 
e constatar diversas recla-
mações acerca do péssimo 
estado físico do estabele-
cimento, bem como, após 
receber orientações de um 
colega de que solicitasse 
imediatamente a troca de 
hotel, ante o mal estado de 
conservação do mesmo, 
entrou em contato, por 
duas vezes, com a operado-
ra, no intuito de solucionar 
o problema, informando a 
situação e o desinteresse 
em continuar com a hospe-
dagem no hotel contrata-
do no pacote, contudo, ela 
se ateve a informar que as 
alegações eram inverídicas 
e que o hotel tinha ótima 
avaliação.

Posteriormente, acre-
ditando nas informações 
prestadas pela promovida, 
afirma o promovente que 
continuou com a hospeda-
gem, contudo, ao chegar ao 
local verificou a veracidade 
das alegações de seu cole-
ga e daquelas que consta-
vam no site do hotel, isso 
porque, se deparou com 
um hotel em péssimas con-
dições de acomodação. As-
sim, em razão do descaso e 

da propaganda enganosa 
da promovida, requereu 
a reparação pelos danos 
materiais e morais alega-
damente sofridos.

Devidamente citada, a 
empresa alegou ausência 
de danos materiais e mo-
rais indenizáveis, já que 
todas as tratativas por ela 
realizadas estavam dentro 
do pactuado e que o Hotel 
Orly seria o único respon-
sável pelos supostos da-
nos, de modo que era mera 
intermediadora entre o 
turista e as empresas que 
prestam os serviços con-
tratados, não contribuindo, 
portanto, aos vícios susci-
tados na ação. Pugnou, ao 
final, pela total improce-
dência da demanda.

O caso foi julgado pela 
juíza Ritaura Rodrigues 
Santana, da 1ª Vara Cível 
de Campina Grande, nos 
autos da ação nº 0820396-
75.2017.8.15.0001. Na sen-
tença, a magistrada afirma 
que restou comprovado o 
dano moral sofrido, face os 
transtornos acarretados. 
“Diante do caso em apreço, 
incumbiria a promovida, 
demonstrar a inexistência 
de sua responsabilidade, 
ônus do qual não se desin-
cumbiu”, ressaltou.

Quanto ao dano mo-
ral, Ritaura Rodrigues 
observou que a demora 
na resolução do problema 
extrapolou os limites do 
aceitável. “Neste contexto, 
portanto, dado o desgaste, 
sentimento de impotência 
imposto ao promovente 
pela promovida que não 
foi capaz de diligenciar, de 
forma rápida e eficaz, há 
de se ter como caracteri-
zado o abalo moral inde-
nizável”, afirmou.

A magistrada en-
tendeu, porém, que não 
restou cabalmente com-
provada a existência de 
danos materiais a serem 
ressarcidos, motivo pelo 
qual, julgou parcialmente 
procedente o pedido.

Operadora de viagem 
vai indenizar turista
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De acordo com anúncio feito pelo ministro Sérgio Moro, existem 612 imóveis nessa condição e 12 estão no Estado

O ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sérgio 
Moro, anunciou no último 
sábado (29) que serão leiloa-
dos imóveis confiscados do 
tráfico de drogas. No Brasil, 
serão 612 bens, ao todo. Já 
na Paraíba, serão 12, sendo 
cinco em João Pessoa, três 
em Cabedelo, um na Baía da 
Traição, dois em Guarabira 
e um em Campina Grande. O 
anúncio foi feito via Twitter.

“612 imóveis confisca-
dos do tráfico de drogas irão 
em breve para leilão pelo 
Governo Federal. A SENAD/
MJSP divulga abaixo infor-
mações detalhadas sobre 
os imóveis, inclusive loca-
lização”, tuitou o ministro, 
colocando um link do site da 
Secretaria Nacional de Polí-
ticas sobre Drogas (Senad), 
onde traz o georreferencia-
mento dos imóveis que se-
rão leiloados.

Ainda não há mais in-
formações sobre a data do 
leilão, apesar de o ministro 
ter dito que seria em breve. 
De acordo com o Ministério 
da Justiça, através de sua as-
sessoria de imprensa, “em 
março, deve ser concluído 
o processo de contratação 

de leiloeiros em todo o país, 
para a realização dos leilões 
do patrimônio perdido pelo 
tráfico de drogas em favor da 
União”.

Na Paraíba, serão leiloa-
dos lotes de terreno e casas. 
Além disto, há outros bens 
que não foram identificados. 
Ainda segundo o Ministério 
da Justiça, há, também, no 
Estado a Paraíba, quase 700 
itens apreendidos do tráfi-
co, entre veículos, celulares, 
eletrônicos, joias e itens di-
versos.

“Contudo, 162 bens ain-
da encontram-se parados 
em pátios de polícias, que a 
Secretaria de Políticas sobre 
Drogas do Ministério da Jus-
tiça e Segurança Pública pre-
cisa localizar para disponibi-
lizar para a venda. Para isso, a 
Senad lançou o Projeto Check 
In, uma plataforma para que 
os agentes das polícias que 
mantém esse patrimônio 
incluam essas informações 
necessárias para localizá-los 
e incluí-los nos próximos lei-
lões. E assim, evitar a dete-
rioração desse patrimônio e 
a perda de valor, e, também, 
evitar gastos com a manuten-
ção, já que, muitas vezes, os 
espaços em que os bens estão 
guardados são alugados”, in-
formou a assessoria.

Rammom Monte
rammom511@hotmail.com

Na PB,  bens confiscados em 
tráfico de drogas vão a leilão

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

O órgão afirmou ainda 
que, além de contribuir com a 
descapitalização do tráfico de 
drogas, até 40% do valor da 
venda do patrimônio retorna 
para investimentos nas polí-
cias do Estado que apreendeu 
o bem. E o restante vai para o 

Fundo Nacional Antidrogas 
(Funad), para investimentos 
em políticas de prevenção e 
de combate às drogas.

O site também traz in-
formações acerca da docu-
mentação judicial completa 
ou incompleta dos imóveis, 

indicando, assim, se há pen-
dência com relação aos docu-
mentos encaminhados pelo 
Judiciário à Senad. 

A informação inicial é 
que a venda será feita pela 
Secretaria de Coordenação 
e Governança do Patrimônio 

da União (SCGPU), porém, os 
órgãos, tanto na esfera esta-
dual, quanto nacional, afir-
maram que ainda não rece-
beram nenhuma informação 
ou orientação oficial sobre o 
assunto e, por isso, não pude-
ram dar detalhes.

Foto: Rodrigues Pozzembom/Agência Brasil

Na Paraíba, serão 12 bens, sendo cinco em JP, três em Cabedelo, um na Baía da Traição, dois em Guarabira e um em CG. O anúncio foi feito via Twitter por Moro

Sororidade

Grupo de futebol feminino realiza 
ação beneficente em prol de detentas 

Sororidade. Você prova-
velmente já deve ter ouvido 
falar desta palavra. Mas o 
que ela significa? Bem, para 
o dicionário, sororidade é 
a “relação de irmandade, 
união, afeto ou amizade en-
tre mulheres, assemelhan-
do-se àquela estabelecida 
entre irmãs”. E é justamente 
equivalendo-se desta rela-
ção que um grupo de mulhe-
res decidiu fazer uma ação 
de empatia para com suas 
semelhantes. As meninas da 
Pelada 19.83, de João Pes-
soa, estão promovendo uma 
ação social no mês da mu-
lher. Elas estão recolhendo 
produtos de higiene pessoal 
para distribuir para as de-
tentas do Centro de Reedu-
cação Feminina Maria Júlia 
Maranhão.

A ação ocorrerá no dia 
21 de março. Além da distri-
buição dos produtos, haverá 
um jogo de confraternização 
entre as “peladeiras” e as 
detentas. As doações podem 
ser feitas até o dia 20/03 e 
quem tiver interesse em aju-
dar pode entrar em contato 
pelo instagram da pelada “@
pelada19.83” para combinar 
pontos de coleta ou transfe-
rências bancárias.

Além disto, todo sábado 
tem um ponto fixo de coleta 
na Batalha de MC’s no Bair-
ro Bancários. E ainda pode 
entregar o material nas 
Lojas Miranda do Manaíra 
Shopping e Mangabeira Sho-
pping. Os itens mais neces-

Rammom Monte 
rammom511@hotmail.com

Começam nesta 
terça-feira (3) as ins-
crições para o Edital 
de Apoio a Egressos de 
Excelência da Rede Pú-
blica de Ensino Parai-
bano, realizados pelo 
Governo do Estado, 
através da Fundação 
de Apoio à Pesquisa da 
Paraíba (FAPESQ), em 
parceria com a Secreta-
ria de Estado da Educa-
ção, Ciência e Tecnolo-
gia da Paraíba (SEECT).

O Governo vai con-
ceder apoio financeiro 
aos alunos egressos 
da rede de ensino pú-
blico estadual para as 
Instituições de Ensino 
Superior, que apresen-
taram um bom desem-
penho no Exame Na-
cional do Ensino Médio 
- Edição 2019. O edital 
é destinado a alunos 
que obtiverem pontua-
ção igual ou superior a 
980 pontos na redação 
ou alcançarem o pri-
meiro lugar em curso 
superior, matriculados 
nas Instituições de En-
sino Superior (IES) do 
Estado da Paraíba, por 
meio do Sistema de Se-
leção Unificado - SISU.

Será concedido au-
xílio financeiro no va-
lor de R$ 400 mensais, 
pelo período de 12 me-
ses, sendo 10 bolsas 
para os alunos que ob-
tiverem nota igual ou 
superior a 980 pontos 
na redação do ENEM 

Edição 2019, e até 20 
bolsas para os alunos 
que forem seleciona-
dos em 1º lugar em 
curso superior, matri-
culados em Institui-
ções de Ensino Supe-
rior da Paraíba, através 
do SISU – processo se-
letivo 2020.

As inscrições se-
rão realizadas até 19 
de março. O resultado 
final será divulgado no 
dia 10 de abril de 2020. 
O candidato deverá 
realizar a sua inscrição 
online no endereço ht-
tps://sigfapesq.ledes.
net/. Esclarecimentos e 
informações podem ser 
obtidos pelo endereço 
eletrônico programas
-projetos@fapesq.rpp.
br ou pelo telefone (83) 
99921-4203, no horário 
de segundas às quintas-
feiras, das 8h às 12h e 
das 13h30 às 16h30; 
sextas-feiras das 8h às 
13h. O edital completo 
está disponível no Por-
tal fapesq.rpp.br ou no 
QR Code abaixo.

Governo abre inscrição 
para Edital da Fapesq

sários são absorventes.
Natália Garcia, uma das 

organizadoras da pelada, 
afirmou que a ideia surgiu 
após uma discussão em um 
grupo no WhatsApp.

“A ideia surgiu no nos-
so grupo de WhatsApp, a 
partir de uma discussão 
pertinente sobre a “pobreza 
menstrual” após um com-
partilhamento de um vídeo 
do The Intercept sobre o 
assunto. Dani Fechine é a 
idealizadora e quem tomou 
a frente para fazer a ação 
acontecer. Pensamos em fa-
zer algo relacionado ao fu-
tebol, que é nossa praia e, ao 
mesmo tempo, pode ajudar 
essas mulheres que vivem 
em situação tão precária e 

precisam de itens básicos 
de higiene pessoal. Temos 
pretensão de fazer outras 
ações sim, sempre com um 
olhar especial para as mu-
lheres da nossa sociedade, 
mostrando a força que po-
demos ter juntas”, finalizou.

A diretora da unidade 
prisional, Cíntia Almeida, 
comemorou a ação. “A gente 
marcou o jogo para o dia 21. 
A proposta de Dani foi le-
var as meninas da pelada lá 
para jogarem com elas, estes 
jogos já acontecem. Periodi-
camente a gente marca estes 
jogos com elas, elas gostam 
muito da prática de espor-
tes, nós incentivamos esta 
prática, sempre que possível 
levando em consideração os 

fatores de segurança e sem-
pre que possível nós incenti-
vamos esta prática de espor-
tes na unidade e traz de bom 
a interação com as demais, 
a questão de trabalhar, lidar 
com o corpo e com a mente, 
elas saem da ociosidade e 
isto é muito bem visto. Pes-
soas que vivem reclusas pre-
cisam ter estas interações e 
isto só melhora a harmonia 
no ambiente prisional”, de-
clarou.

Ao todo, devem par-
ticipar da ação em média 
70 detentas, já que não só 
quem vai jogar é que parti-
cipa, mas também há outras 
mulheres que vão aprovei-
tar o momento, interagindo, 
torcendo.

Acão deve coletar material de higiene pessoal, que será entregue no dia 21, com uma partida de futebol

Acesse o QRCode para ter ler o 
edital completo

Foto: Divulgação
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Gira Calçados vai reunir cerca de 125 fabricantes do ramo e tem data prevista para os dias 29, 30 e 31 de março

A 9ª edição da feira “Gira 
Calçados”, que será realizada 
no Centro Turístico e Cultu-
ral Mastodonte, em Campina 
Grande, nos dias 29, 30 e 31 
de março, vai reunir 125 fa-
bricantes que estarão expon-
do diversas marcas de calça-
dos e acessórios fabricados 
no Nordeste e cerca de 500 
compradores lojistas de to-
das as regiões do Brasil. Se-
gundo o presidente do Sindi-
cato da Indústria de Calçados 
do Estado da Paraíba (Sindi-
calçados), Sebastião Severo 
Acioly, o evento é realizado 
em parceria com o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Mi-
cros e Pequenas Empresas 
(Sebrae), e a estimativa é que 
os fabricantes paraibanos lu-
crem aproximadamente R$ 
25 milhões com as vendas de 
seus produtos a comprado-
res nacionais.

Acioly disse, ainda, que 
o setor calçadista da Paraíba 
vem se fortalecendo a cada 
ano junto ao mercado brasi-
leiro. “Na Paraíba, os municí-
pios que mais produzem cal-
çados são Campina Grande, 
Patos, Catolé do Rocha, João 
Pessoa e Uiraúna. Esta fei-
ra é voltada exclusivamente 
aos empresários lojistas que 
atuam no setor calçadista, 
um dos mais importantes 

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Evento de Calçados em CG 
deve gerar lucro de R$ 25 mi

Editoração: Klécio BezerraEdição: Rogéria Araújo

Sabores da Serra

Areia se prepara para receber festival de gastronomia

A cidade de Areia, no 
Brejo paraibano, recebe, 
entre os dias 13 e 14 de 
março, o I Festival Sabores 
da Serra, Festival Gastronô-
mico que apresenta aulas 
práticas com chefs de cozi-
nha, rodas de discussão so-
bre alimentação, exposição 
de produtores locais, apre-
sentações artísticas, dentre 
outras atividades. Entre os 
destaques estão o ‘Chef ao 
vivo’, a ‘Cozinha Pensante’ e 
a ‘Cozinha Interativa’.

De acordo com a orga-
nização, o festival é voltado 
aos trabalhadores do setor, 
os empreendedores da área, 
estudantes de gastronomia 
e nutrição, além do públi-
co em geral. “Muita gente é 

curiosa e gosta de cozinhar 
em casa, de fazer pratos dife-
renciados. Por isso, a gente tá 
vendo que as inscrições das 
oficinas já estão bem procu-
radas”, explica Cláudia Bran-
dão, produtora do evento. 

Ela acrescenta que o ob-
jetivo é valorizar a gastrono-
mia regional mostrando as 
diversas facetas e potenciali-
dades locais e que a progra-
mação inclui barracas com 
degustações de comidas, es-
tandes e atrações musicais. 

A expectativa é de 300 
pessoas inscritas, mas como 
também acontecerá a feira 
gastronômica e apresenta-
ções musicais à noite, a ini-
ciativa pode atingir cerca de 
2000 pessoas circulando nos 
dois dias.

Entre os confirmados 
estão o grupo de Campina 

Grande, Varal de Cabaré e o 
cantor sertanejo Ian Caio, de 
Areia. Os chefs e palestran-
tes convidados são Alberto 
da Matta, Bianca Androso-
ni, Clênio Raiff, Cumpade 
João, Felippe Araújo, Fábio 
Cunha, Júlio César Vilar, Le-
tícia Macedo, Neide Lisboa, 
Patty Toldi,Thaylla Brito,-
Thaís Macêdo, Wagner Go-
mes,Wendley Dias, Francis 
Cordula, Juarez Júnior, La-
rissa Araújo, Maria Julia, 
Matheus Rockenbach, Mau-
rício Carneiro, Nadja Sales-
Raiff Maia, Tadeu Valente e 
Áquila Matheus.

O festival ocorrerá em 
muitos locais do município, 
tais como o Mercado, a cozi-
nha do Campus do IFPB em 
Areia, no Teatro Minerva (pa-
lestras e mesas redondas) e a 
praça da cidade (shows).

“A gente espera um pú-
blico grande de estudantes 
da Universidade, daqueles 
que estão vindo especifi-
camente para o evento, do 
pessoal da própria cidade 
que vai apreciar. A gente vai 
movimentar toda a cidade. 
Vários restaurantes estão 
preparando pratos especiais 
para o festival. Além dos 
restaurantes do próprio mu-
nicípio, a gente vai receber 
outros das cidades vizinhas”, 
detalhou Cláudia Brandão.

As inscrições podem 
ser realizadas no site ht-
tps://www.even3.com.br/
saboresdaserra/ até o pró-
ximo dia 10. A maioria das 
atividades é gratuita e para 
outras é cobrada uma taxa 
de R$20. Nos dois dias terá 
uma equipe para realizar as 
inscrições presenciais.

Juliana Cavalcanti 
Especial para A União PRoGRAmAção 

Sexta-feira: 13/03
n 9h - Galinhada;
n 10h - O uso de insumos regionais e as implicações no 
mercado em gastronomia
n 10h30 - Técnicas de corte com cordeiro e preparos a base 
de carne de cordeiro
n 14h - Ravióli de carne de sol flambado na cachaça e mel 
de engenho
n 14h - Mercado em gastronomia na Paraíba: desafios, vi-
vências e tendências
n 14h30 - Filé de sol deglocado na cachaça com roti de 
rapadura e mil folhas de macaxeira
n 15h30 - Produção de xaropes, lambedores e garrafadas: 
da cultura indígena paraibana à coquetelaria moderna
n 16h30 - Filé de Tilápia com purê de banana
n 17h -Ceviche de Tilápia
n 17h - Os percursos da cachaça no município de Areia: 
memória e tradição
n 18h - Noções básicas de coquetelaria e mixologia com 
insumos da terra
n 18h30 - Burger de costeleta de porco com queijo coalho e 
geleia de banana, cachaça e mel de engenho

Sábado:14/03
n 9h - Confeitaria Contemporânea com insumos regionais
n 10h - Cozinha Terapêutica
n 10h30 - Introdução e apresentação de PANCs
n 12h - Fusão Itália-Paraíba: massas frescas compostas com 
insumos locais
n 14h - Verrine de cartola Areense
n 14h - Desenvolvimento regional e gastronomia: Estraté-
gias para implantação do roteiro da sóciobiodiversidade
n 15h - Fusão Ásia-Paraíba: a aplicação de técnicas de cozi-
nha asiática com insumos do brejo-16h
n 15h - Torta de carne de jaca e salada de PANCs locais
n 16h30 - Cozinha brasileira contemporânea
n 17h - Ceviche de banana
n 17h  - Cozinheiro x chef de cozinha: as relações profissio-
nais dentro da gastronomia: 
n 18h - Coquetelaria com cachaças areenses
n 18h30 - Noções básicas de hamburgueriaCom o clima atraente, a cidade de Areia, no Brejo paraibano, vai concentrar os melhores profissionais do ramo gastronômico nesta primeira edição

Foto: Arquivo A União

da economia da Paraíba. O 
Gira Calçados também é uma 
oportunidade para que os 
participantes possam conhe-
cer as novidades e as tendên-
cias do mercado, uma vez que 
a produção paraibana é mui-
to bem aceita no Sul e Sudes-
te do país”, afirmou.

O Gira Calçados é total-
mente voltado para o fortaleci-
mento calçadista do Nordeste, 
e por este motivo já está con-
solidado no calendário cul-

tural produtivo da economia 
paraibana. Afinal, o Estado é 
o terceiro maior produtor de 
calçados do país. Segundo in-
formações do Sebrae de Cam-
pina Grande, no ano de 2018, 
o Estado ficou atrás apenas do 
Ceará e do Rio Grande do Sul. 
Dos 700 milhões de pares de 
calçados produzidos por ano 
no Brasil, cerca de 250 milhões 
são fabricados na Paraíba, com 
a geração de mais de 20 mil 
postos de trabalho. 

O setor calçadista se 
destaca pela relevância de 
sua produção e capacidade 
de gerar emprego. A Indús-
tria calçadista da região Nor-
deste é a que mais cresceu no 
país nos últimos anos. Dos 
quase 894 milhões de pa-
res produzidos no Brasil em 
2011, em média 400 milhões 
foram fabricados na região 
Nordeste conforme dados 
da Associação Brasileira das 
Indústrias de Calçados – Abi-

calçados. Nas exportações 
também despontamos em 
primeiro lugar com mais de 
100 milhões de pares.

De acordo com a orga-
nização do evento, a edição 
deste ano do Gira Calçados, 
durante os três dias de pro-
gramação, vai apresentar aos 
lojistas participantes, vindos 
de diversas regiões do país, 
as suas novidades em pro-
dutos e coleções, buscando 
novos negócios e a ampliação 

de suas redes de contatos. A 
feira vai contar com a parti-
cipação dos maiores fabri-
cantes nacionais, de grifes 
renomadas e de pequenas e 
médias empresas dos polos 
calçadistas brasileiros, como 
a Paraíba, Pernambuco, Cea-
rá e Bahia. 

A consolidação do Gira 
Calçados na Paraíba descen-
traliza a realização de even-
tos deste porte das regiões 
Sul e Sudeste para o Nordes-
te e possibilita que as micro 
e pequenas empresas locais 
tenham acesso à informação 
e transformem isso em co-
nhecimento, geração de mais 
empregos e competitividade 
de negócios locais.

Além da feira, o evento 
contará com palestras; ofi-
cinas e clínicas tecnológicas 
focadas em inovação, gestão, 
mercado, crédito, sustentabi-
lidade e processos de Produ-
ção Mais Limpa. Os fabrican-
tes estarão ofertando seus 
produtos a compradores 
nacionais e internacionais 
sendo estes lojistas e repre-
sentantes de grandes redes 
focados na realização de ne-
gócios. Durante a feira, os 
participantes terão a possi-
bilidade de realizar troca de 
informações, conhecimento 
sobre as novas tecnologias 
em maquina e componentes, 
e principalmente de fechar 
parcerias comerciais.

Os fabricantes estarão ofertando seus produtos a compradores nacionais e internacionais, entre lojistas e representantes de grandes redes renomadas

Foto: Roberto Guedes



Potiguaras em foco
Com vernissage nesta terça-feira, em João Pessoa, exposição 
das fotógrafas Agda Aquino e Valdith Lopes enquadram 
índias da Aldeia Forte, na Baía da Traição. Página  12
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Apresentação gratuita desta terça-feira, em João Pessoa, terá Sinta a Liga Crew e Gatunas

Como parte de uma re-
paração histórica, a edição 
do Palco Tabajara desta ter-
ça-feira homenageia o Dia 
Internacional da Mulher com 
dois grupos que trazem a mi-
litância para a Sala Vladimir 
Carvalho, na Usina Cultural 
Energisa, em João Pessoa: 
Sinta a Liga Crew e Gatunas. 
Com apresentação de Val 
Donato e Cíntia Peromnia, o 
evento se inicia às 20h e tem 
entrada gratuita, também 
será transmitido pela sinto-
nia da Rádio Tabajara (105.5 
FM), além das páginas do 
Instagram, Facebook e You-
Tube oficiais da emissora, 
que já é uma das principais 
referências ao apresentar 
novos nomes da música au-
toral paraibana.

O Palco passou por uma 
breve pausa para o Carnaval, 
que foi tema do programa 
mais recente, realizado no 
dia 18 de fevereiro. Segun-
do Cíntia Peromnia, uma das 
apresentadoras, a noite foi 
única por, entre os motivos, 
poder organizar a apresenta-
ção de um maracatu ao vivo. 
“Foi muito forte, sensorial-
mente falando. Todo mundo 
se emocionou e se arrepiou 
muito. E o pessoal do Pura 
Raiz também estava muito 
alinhado. Eles apresentaram 
músicas autorais muito boni-
tas. Foi um programa lindo”, 
relembra. “O público dançou 
e participou muito, mais do 
que nas outras edições. Sigo 
acreditando na ideia de que 
estamos conseguindo fazer 
com que as pessoas saiam 
de casa para prestigiar as 
bandas locais e conhecer um 
pouco mais do programa. 
Estamos muito felizes com o 
resultado que estamos pre-
senciando”.

O grupo de rap Sinta a 
Liga Crew apresenta um re-
pertório totalmente autoral, 
com produções individuais 
e coletivas em músicas que 
celebram a liberdade e o po-
der feminino. Segundo Kaly-
ne Lima, o repertório de hoje 
reúne composições dos dois 
EPs: Campo Minado (2017) e 
L4mb3 (2018). “Além dessas, 
haverá a apresentação de al-
gumas faixas que ainda não 
foram lançadas, mas que es-
tamos apresentando desde o 
ano passado. O show de hoje 
seguirá na mesma proposta 
que fizemos nos principais 
festivais que participamos 
em 2019, como Bananada, 
Do Sol e Sim, São Paulo”, ex-
plica. Kalyne conta ainda que 
o posicionamento feminis-
ta do grupo tem se tornado 
cada vez mais forte, incluin-
do a novidade de parcerias 
como em ‘Jaguatirica Print’, 
do grupo Luísa e os Alqui-
mistas, do álbum homônimo 
lançado no ano passado. 

Sinta a Liga Crew está 
com um novo projeto, como 
adianta Kalyne. Mas ela pre-
feriu manter a surpresa. “Por 
ora, não podemos revelar. Es-
tamos em processo de pes-
quisa e reestruturação”.

Com muita “atitude, 
poesia e empoderamento”, o 
grupo sobe ao palco da Sala 
Vladimir Carvalho nesta noi-
te. “É isso o que o público 
deve esperar”, conta a artista, 

acrescentando a importância 
da iniciativa em trazer gru-
pos que valorizem a figura 
feminina para além dos pa-
drões. “Pautar temas impor-
tantes para as mulheres é o 
que mais nos motiva. Mas, 
para além da data, queremos 
ocupar espaços como este ao 
longo do ano”, reforça. Jun-
to com Kalyne Lima, a Sinta 
a Liga Crew é formada por  
Camila Rocha e Preta Langy, 
rappers e ativistas culturais, 
acompanhadas pela grafitei-
ra Priscila Lima (Witch), pela 
dançarina Giordana Leite e 
pelo DJ Guirraiz, que se reú-
nem com o objetivo de forta-
lecer a produção de mulhe-
res no hip-hop do Estado.

Diversidade
Formada por Ruanna 

Gonçalves (guitarra e vo-
cal), Morgana Morais (baixo 
e vocal) e Marcondes Oran-
ge (bateria), a Gatunas traz 
para o programa as canções 
que estarão no seu primeiro 
EP, ainda a ser lançado.

Além destas, Ruanna 
Gonçalves adianta uma pos-
sível surpresa no palco. “Não 
posso especificar o que vai 
ser ainda, mas provavelmen-
te acontecerá algo inédito”. 
A polêmica ‘Ode ao Bozo’ in-
tegrará o repertório. “É uma 
música que o público tem 
cantado junto”, completa.

Como uma das novida-
des, está Laís Oliveira, vio-
loncelista da Orquestra Sin-
fônica da Paraíba (OSPB), 
que tocará piano e violoncelo 
na base da banda. “Não é algo 
totalmente inédito, mas ela 
fará parte de uma formação 
que seguirá por um tempo”, 
revela Ruanna.

A vocalista explica que 
os integrantes mantêm uma 
rotina de ensaios e produção 
para se manter afinados nos 
shows. “Quem nunca assistiu a 
um show nosso, pode esperar 
muita diversidade. Passeamos 
por gêneros entre o blues e o 
carimbó, literalmente”.

O grupo que está cheio de 
expectativas para a participa-
ção no programa de hoje, vê 
a iniciativa como um fortale-
cimento da música autoral na 
Paraíba. “É importante para 
a gente porque o grupo ga-
nha um registro audiovisual e 
em um formato interessante, 
de apresentação de músicas 
e conversa”, conta Ruanna. 
“Além de ser algo disponível 
para as pessoas que estão pre-
sentes e para quem acompa-
nha nas mídias digitais ao re-
dor do mundo”.

O objetivo maior da apre-
sentação, principalmente de 
hoje, é de incentivar outras 
mulheres a se aventurarem no 
ramo artístico. “Precisamos 
estimular outras mulheres a 
lutarem, a tocarem e a se di-
vertirem no palco”.

Cairé Andrade 
caireandrade@gmail.com

Palco Tabajara é das mulheres

Cultura
Editoração: Luciano HonoratoEdição: Audaci Junior

Através do QR Code acima, 
acesse a música ‘Ode ao 

Bozo’, das Gatunas

Através do QR Code acima, 
acesse o videoclipe ‘Campo 

Minado’, da Sinta a Liga Crew

SERVIÇO 
n Evento: Palco Taba-
jara com Sinta a Liga 
Crew e Gatunas
n Data: hoje
n Hora: às 20h
n Local: Sala Vladimir 
Carvalho, na Usina Cul-
tural Energisa
n Local: R. João B. de 
Albuquerque, 243, Tam-
biá, em João Pessoa
n Ingressos: gratuitos

Trazendo o empoderamento para o Palco
Seguindo a proposta de dedi-

car cada programa para um tema 
ou gênero, o Palco Tabajara desta 
terça-feira faz uma homenagem 
carregada de mensagem política. 
Por isso foi realizada a seleção das 
Gatunas e da Sinta a Liga Crew.

A temporada de verão encaixou 
estrategicamente seu calendário em 
algumas datas importantes e, entre 
elas, está o Dia Internacional da Mu-
lher. De acordo com a apresentadora 
Cíntia Peromnia, a importância da 
data é reforçada a partir de quan-
do aumentam os debates sobre o 
assunto. “O feminismo está sendo 
muito abordado na mídia. O empo-
deramento feminino, a importância 
da mulher na sociedade, e a gente 
precisava trazer isso pro palco tam-
bém. Levantamos todas as bandeiras 
no programa, e precisamos dar visi-
bilidade à mulher, principalmente à 
mulher artista”. 

Cíntia aponta, ainda, a impor-
tância de trazer as duas bandas em 
questão. “O pessoal da Sinta a Liga 
Crew já vem militando há algum 
tempo, trazendo a importância do 
movimento à tona, com uma men-
sagem forte no rap. Precisávamos 
trazer, nesta edição, mulheres que 
trouxessem a arte dentro desse es-
pectro”, explica. “Gatunas é um gru-

po mais recente mas que também 
vem com uma mensagem política 
muito forte. O dia 8 de março está 
aí para lembrarmos que estamos 
numa sociedade ainda desigual, 
mas que estamos nos libertando. Vai 
ser um programa especial”.

Val Donato revela que a escolha 
dos grupos foi feita a partir de algo 
mais profundo do que apenas no 
fato de serem formadas por mu-
lheres. “Focamos em bandas enga-
jadas no discurso feminista mesmo. 
Sabemos que essa é uma pauta que 
precisa sempre estar sendo colocada 
na roda de discussão”, conta a apre-

sentadora. “A luta feminista ainda 
tem uma longa estrada a percorrer 
e é importante trazer para o progra-
ma atrações dentro dessa proposta, 
para que possamos conversar e 
poder informar, que também é uma 
função nossa. As duas bandas são 
armadas nesse discurso”.

Para Val, o foco deste programa 
é ressaltar a figura feminina e femi-
nista, com dois grupos de gêneros 
diferentes, mas que comunicam a 
mesma mensagem, “levantando a 
bandeira da posição da mulher, o 
tema deste programa caiu como 
uma luva”, finaliza.

Apresentadoras Cíntia Peromnia (E) e Val Donato (D): debates sobre feminismo no projeto

Foto: Edson Matos 

Bandas Sinta a Liga Crew (foto ao 
lado) e Gatunas (abaixo) trazem 
um repertório autoral e militante 
que celebra a liberdade e o 
poder feminino 
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Entre todas as mentiras que a 
imprensa oficial propagou a respeito da 
Guerra de Princesa, estava faltando esta: 
que o advogado João Duarte Dantas 
teria justiçado o presidente João Pessoa 
a tiros pelas costas. Quem conhece os 
Dantas sabe que o Doutor João Dantas, 
ou qualquer outro Dantas, jamais seria 
capaz de um gesto desses. Eles não 
perderiam a ocasião de fruir a vingança 
pelas afrontas sofridas, quando tive-
ram suas matriarcas feitas prisioneiras 
e atiradas à prisão em Taperoá, e o 
honrado nome da família enxovalhado 
pela imprensa oficial. Foi demais para os 
Dantas. A honra sertaneja tinha de ser 
lavada. E não se lava honra atirando nas 
costas. Só quem não entende de honra 
pode inventar mais essa mentira.

Vosmecê conhece os primos Mane-
lito Dantas e Ariano Suassuna? Pois fo-
ram as genitoras desses dois cavaleiros 
campeões que o sargento Ascendino Fei-
tosa prendeu em Taperoá, Dona Ritinha 
e Dona Olímpia. Dona Ritinha ainda exe-
cutou no piano o Hino de Princesa, com 
seus filhos todos perfilados e cantando a 
letra cívica: “Cidadãos de Princesa guer-
rida, / Celebremos com força e paixão, / 
a beleza invulgar desta lida / e a bravura 
sem par do sertão! / De nossa terra na 
defesa... /avante sempre, eia, de pé...

Dois mil cidadãos acudiram à con-
vocação do deputado José Pereira Lima 
e pegaram em armas para defender a 
comunidade da Serra da Baixa Verde. 
Nunca houve 2 mil cangaceiros em todo 
Nordeste, nem na serra da baixa verde, 
compreendendo Princesa e Teixeira, 
áreas da influência política do deputado 
José Pereira e do ex-presidente João 
Urbano Pessoa de Vasconcelos Suassu-
na. Não era pelo “Pessoa” que o ex-presi-
dente João Suassuna e o presidente João 

Sábado passado, as mensagens que passavam pelo meu 
WhatsApp eram praticamente as mesmas, fosse em grupo 
de amigos, de família ou de nerds fãs de cinema: que calor é 
esse? O mormaço que abateu João Pessoa no fim de semana 
saudou a chegada de março com um bafo quente, suor na 
testa e aquela sensação de que você está assando junto com 
o bolo no forno da vovó.

Para fechar a noite de domingo, minha prima Mônica me 
manda um link e a seguinte mensagem: “Conhece este clipe?” 
Era o vídeo de ‘Mormaço’, canção escrita por Herbert Vianna 
(e musicada pelos Paralamas do Sucesso) inspirada na cidade 
natal do vocalista, João Pessoa (você pode assisti-lo no seu 
smartphone apontando a câmera do aparelho para o QR Code 
abaixo). Quase caí para trás quando percebi que o clipe irá 
completar dez anos agora em maio. Dez anos?! Já???

A faixa saiu do álbum Brasil Afora, lançado pelos Para-
lamas em 2009. Não é um disco à altura de Selvagem?, ou 
Bora-Bora, mas é um belo disco, ensolarado e com bons hits, 
como ‘Sem mais adeus’ (de e com Carlinhos Brown) e a versão 
em português de ‘El amor después del amor’, de Fito Páez, 
rebatizada apenas como ‘O amor’.

‘Mormaço’ é uma das últimas faixas do CD (acho que 
permanece inédito em LP) e seria o que se chama no jargão da 
indústria fonográfica de “uma faixa lado B”. Se destaca por tra-
zer a voz gutural de Zé Ramalho em dueto raro com Herbert 
Vianna, dois paraibanos cantando sobre as raízes. O autor de 
‘Avôhai’ gostou tanto que ainda topou participar do videoclipe 
da música, rodado no Restinga de Marambaia (RJ), mas simu-
lando um ensolarado interior do Nordeste, sob a direção do 
pernambucano Lírio Ferreira (de Baile Perfumado). 

“Está lá ao Deus dará / Na costa da Paraíba / Na barcaça em 
Propriá / Na ferrugem dessa trilha / Não circula nem o ar / No 
mormaço da miséria / Quem luta pra respirar / Sabe que essa 
briga é séria”, dizem os primeiros versos, que nunca me soaram 
lá um ‘Meu sublime torrão’ (“Num recanto bonito do Brasil / 
Sorri a minha terra amada / Onde o azul do céu / É mais cor de 
anil / Onde o Sol tão quente / Parece mais gentil”), mas, claro, 
é um retrato que Herbert faz 
de uma cidade que é, acima de 
tudo, uma guerreira!

“Por ti tento acender / 
Outra luz em nossa casa / 
Lembro que sempre sonhei / 
Viver de amor e palavra” é uma 
das estrofes da canção, e uma 
das mais belas do disco, aliás. 
Na época, em 2009, ela me 
fez pensar se o vocalista não 
estava pensando em se mudar 
do Rio, onde mora desde os 
tempos de faculdade, e voltar a 
viver na capital paraibana. 

Por ocasião do lançamento do disco, naquele ano, tive a 
oportunidade de perguntar isso para o próprio Herbert, durante 
uma entrevista que fiz com ele para o Jornal da Paraíba. A res-
posta, que transcrevo agora, me surpreendeu: “Um dia desses, a 
minha filha do meio, Hope, me sacudiu e falou: - Pai, vamos me-
nos para Inglaterra e mais para a Paraíba. Ela me disse isso olho 
no olho, com seriedade e muita vontade. Porque eu levei meus 
filhos para João Pessoa e quando eles se deram conta da tempe-
ratura do mar, do sabor do sorvete de mangaba, do carinho das 
pessoas, da amplitude da nossa família aí, isso tudo provocou 
um vulcão emocional no coração deles e aquilo me comoveu de 
uma maneira muito tocante. E volta e meia, ela me diz: - Então, 
pai, quando a gente vai de novo a João Pessoa?!”.

Insisti mais um pouco e… “Eu já considerei essa ideia (vir 
morar em João Pessoa). E não só pelo fato de que as minhas 
crianças se entusiasmam a respeito, mas pela velocidade e a 
integração do país, que está reduzindo a zero as diferenças 
regionais em termos de acesso à cultura, canais de informação 
e qualidade de vida, coisas como ter muito mais qualidade no 
deslocamento, no acesso à escola... tudo isso, eu comecei a pes-
quisar e abri portas para que, em algum momento, quando me 
ocorrer um clique de que as condições estejam dando luz verde, 
eu adoraria viver em João Pessoa”.

Foi um pensamento da época, 11 anos atrás (a matéria foi 
publicada no dia 14 de fevereiro de 2009) e que refletia aque-
le momento da vida de Herbert Vianna. Afinal, ali, passara-se 
menos de dez anos desde aquele fatídico acidente de ultraleve 
que deixou o paraibano paraplégico e vitimou fatalmente sua 
mulher, a inglesa Lucy. E aquela década não havia sido fácil 
para os Paralamas.

Muita aconteceu aconteceu na década seguinte na carrei-
ra dos Paralamas, e embora eles só tenham lançado um único 
álbum de estúdio depois desse – Sinais do Sim (2017) – a ban-
da segue em atividade como um dos principais grupos do país, 
caminhando para 40 anos de uma carreira invejável. E dando 
sinais que a aposentadoria de Herbert, em João Pessoa, ainda 
está longe de acontecer.

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

A defesa de Princesa

Pessoa eram aparentados. Mas pelo 
Cavalcanti, assim me contou a profes-
sora Germana Suassuna (Mana), ma-
triarca do clã Suassuna em substitui-
ção a Dona Ritinha. Mana é professora 
de português, assim como a sobrinha 
Débora, filha do cientista e astrônomo 
Marcos Suassuna. É Germana quem 
revisa os livros de Ariano e dá a última 
palavra nos assuntos da família.

João Pessoa era um urbanoide 
carioca novel em assuntos da Paraíba 
e de política. Não tinha credenciais 
para exercer o cargo de presidente. 
Não conhecia o estado nem as caras 
que faziam a política local, onde nunca 
participou de um comício. Foi eleito 
por obra e graça de seu tio Epitácio. 
Sua eleição foi o primeiro ato do 
mandonismo e do nepotismo locais. O 
deputado José Pereira estava habitua-
do a indicar sucessores de presidentes; 
assim fez quando apontou Solon de 
Lucena e João Suassuna, dirigente par-
tidário que era. Não gostou quando o 
presidente Pessoa escalou a chapa sem 
ouvir ninguém, ao seu talante, numa 
insólita convenção de um homem só. 
Zé Pereira Soube da “convenção” por 

telegrama. Ninguém, no partido, tivera 
a coragem de discordar do presidente; 
todos engoliram a chapa a seco, menos 
o coronel da Guarda Nacional e deputa-
do Zepereira.

Tentando atalhar um incêndio nas 
caatingas de Princesa, que podia se 
alastrar por toda a Paraíba, João Pessoa 
tomou o Ford 29 que servia ao Palácio 
e zarpou para a Serra da Baixa Verde 
– distante mais de 400 km da capital. 
Era como uma viagem à Lua. Zepereira 
preparou uma grande recepção para o 
Presidente, ao som de foguetório e da 
Filarmônica Pereira Lima, composta 
de 24 peças, que o deputado mandara 
buscar em Paris, e comes e bebes para 
o eleitorado. Tudo bem ao estilo de 
Zepereira. Ele entendia de festas: foi o 
escolhido por Epitácio para representar 
a Paraíba na recepção ao Rei Alberto 
da Bélgica, quando o monarca veio ao 
Brasil nas comemorações do Centenário 
da Independência, em 1922. 

O Presidente Pessoa deixou para 
comunicar a Zepereira a composição 
da nova chapa quando foi lavar as 
mãos, como se fosse Pilatos, para jantar. 
Zepereira levou água e sabonete para o 
Pilatos de Umbuzeiro, e ouviu do sátra-
pa a formação da chapa. Não constava o 
nome de Suassuna, o deputado federal 
por Princesa. João Pessoa justificou a 
ausência de Suassuna dizendo que a 
medida era para renovar a chapa. Mas 
permanecia o nome de Carlos Pessoa à 
reeleição para deputado federal. Zepe-
reira  apresentou um tertius: o nome de 
Assis Chateaubriand. Mas o presidente 
foi irredutível, e manteve o nome do 
primo Carlos no lugar de Suassuna e de 
Chatô. Era a guerra.

(terça, quinta, sábado)

Vosmecê conhece os 
primos Manelito Dantas 
e Ariano Suassuna? Pois 

foram as genitoras desses 
dois cavaleiros campeões 
que o sargento Ascendino 

prendeu em Taperoá

Artigo

Março com ‘Mormaço’,  
dos Paralamas

André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com
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Procurei retratar o cotidiano do Poder Judi-
ciário no meu livro Crônicas Forenses: o dia a dia da 
Justiça, publicado pela Editora Juruá, de Curitiba. Po-
rém, todos os dias, lendo ou conversando com ope-
radores jurídicos, fico cada vez mais surpreendido 
com o inusitado da seara forense. Esta saiu publica-
da nos principais jornais do país.

Padres indenizados
Vinte anos depois dos fatos acontecidos, uma 

sucessão de incontinências verbais, associada ao 
erro na divulgação de uma imagem, vai custar caro 
ao SBT e ao apresentador Carlos Massa, o “Rati-
nho”. Os protagonistas são dois padres da igreja 
católica. Na cidade de Astorga (PR), no dia 17 de 
abril de 1999, Paróquia de São Sebastião, deixou de 
ser realizada a cerimônia religiosa do casamento 
de um homem e uma mulher, moradores locais. Na 
véspera, o cidadão comunicara ao pároco que o ma-
trimônio estava cancelado. Padrinhos e convidados 
também foram avisados.

Na pequena cidade do norte paranaense, o fato 
espalhou-se rapidamente.  E surgiu um mexerico, 
supostamente atribuído à noiva defenestrada: “O ex-
noivo desistiu para ficar com o padre que celebraria 
o casamento”. Os fatos foram divulgados nas sema-
nas seguintes, com detalhes irônicos e fantasiosos, 
em duas edições no programa televisivo do SBT. 
Mais: também houve a exibição (errada) das imagens 
de um outro clérigo, de anterior atuação na paró-
quia, como se tivesse sido o celebrante que realiza-
ria o casamento que não houve. Num dos programas, 
Ratinho resumiu: “Tava acontecendo um casamento 
e, de repente, o noivo – ao invés de se interessar pela 
noiva – gostou do padre...”.

Uma ação foi ajuizada pelos dois sacerdotes 
mencionados nas reportagens, que enfrentaram 
uma verdadeira via crucis.  A citação inicial do 
apresentador demorou quatro anos. Finalmente, 
um acórdão do TJ do Paraná assim definiu:  “As in-
tervenções de Ratinho foram um teatro, de absurdo 
grotesco e degradante, que somente pode ser ava-
liado em sua dimensão, assistindo aos programas 
veiculados que se encontram nas gravações ane-
xadas aos autos”. No mês passado, o STJ – negando 
provimento a agravo em recurso especial interpos-
to pelo SBT – confirmou a condenação da rede de 
televisão e do apresentador. Solidários, eles paga-
rão a cada um dos dois padres duzentos mil reais, 
acrescidos de juros e correção monetária. Cálculo 
não oficial chega próximo dos R$ 440 mil para a 
cada um dos religiosos. Um deles já faleceu.

Locação em condomínio residencial
O proprietário de uma casa em um condomínio 

residencial está impedido de alugar o seu imóvel re-
sidencial pelo Airbnb e outras plataformas digitais 
porque as locações supostamente desvirtuariam 
a finalidade residencial do imóvel. O Condomínio – 
formado por dezenas de casas – alega que “este tipo 
de locação traz fragilidade à segurança, uma vez que 
é feita sem contato entre locatário e locador”. O caso 
motivou a realização de uma assembleia geral ex-
traordinária, onde foi definida a proibição da locação 
de casa por temporada no local. Depois da decisão, o 
dono do imóvel acionou a Justiça argumentando que 
a assembleia violou o direito dele de propriedade so-
bre o imóvel.

Em primeira instância, uma Vara Cível definiu 
que “o condomínio não poderia restringir os alu-
guéis”. Conforme a sentença, “a locação pelo Airbnb 
não estava desvirtuando a finalidade do imóvel, ou 
seja, de fins residenciais, para fins comerciais, como 
escritórios, consultórios e outros”. Mas a Câmara Cí-
vel do TJ reverteu a decisão: “O direito de livre dis-
posição de um imóvel em condomínio não prevalece 
diante da vontade do conjunto dos condôminos, que 
entenderam pela vedação ao aluguel das unidades 
privadas por temporadas inferiores a um determi-
nado período”. 

Há um caso similar na 4.ª Turma do STJ, onde se 
discute uma ação que pode se tornar um precedente 
importante para o setor, mas o julgamento foi inter-
rompido por pedido de vista. Uma mãe e um filho, 
moradores de Porto Alegre, apresentaram recurso 
depois de serem impedidos de alugar as dependên-
cias de seus imóveis sob a alegação de que se tratava 
de atividade comercial em contraposição aos fins re-
sidenciais do local.

É bom mesmo que o STJ se posicione, pois essa 
modalidade de locação pelo Airbnb tem causado 
muitos danos aos locatários e ferido frontalmente os 
códigos Civil e do Consumidor.

Aconteceu nos 
tribunais II

Vasconcelos
Escritor - fer.mengo@uol.com.br
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videoclipe ‘Mormaço’, do 
Paralamas do SucessoCena do clipe ‘Mormaço’, música escrita por Herbert Vianna e inspirada em JP



A infância não é um tempo, não é uma idade, uma 
coleção de memórias. A infância é quando não é dema-
siado tarde. É quando estamos disponíveis para nos 
surpreendermos, para nos deixarmos encantar.

(Mia Couto) 

A fábula é uma narrativa curta que contém uma 
moral implícita ou explícita que se revela no final da his-
tória. No geral, é protagonizada por animais irracionais 
que agem e se comportam como seres humanos. Na An-
tiguidade clássica, a fábula foi cultivada por Esopo, um 
escravo grego do século VI a.C, depois por Fedro, um es-
critor romano no Século I da era cristã. Na era moderna, 
La Fontaine destacou-se como o mais importante dos 
fabulistas. Suas fábulas foram recriadas e amplamente 
divulgadas no mundo.  No Brasil, no século XX (1921), 
Monteiro Lobato escreveu um livro de fábulas,  com ca-
racterísticas nacionais. A boneca Emília, personagem-
chave das histórias de Lobato, sempre contestava a mo-
ral das fábulas do seu criador e procurava dar um final 
diferente. Emilia era uma personagem transgressora.  

Nelly Novaes Coelho, no livro Literatura Infantil: teo-
ria, análise, didática (Moderna, 2000), considera a fábula, 
o apólogo, a parábola, o mito, a lenda e a saga como for-
mas simples, seguindo o conceito de André Jolles. Aqui, 
de forma mais específica, vamos tratar da fábula.     

No universo das fábulas modernas, não se pode 
deixar de mencionar A Revolução dos bichos, de George 
Orwell, um clássico da literatura.  A 1ª edição do livro 
é de 1945, final da Segunda Guerra Mundial.  O mundo 
ocidental passava por uma situação muito difícil – vá-
rios países enfrentavam  dificuldades financeiras, havia 
destruição por quase toda Europa. Muitos escritores 
viam no socialismo um caminho para melhorar o mun-
do, como aconteceu com George Orwell nessa fábula 
de tendência socialista. Orwell escolheu animais como 
protagonistas, dando-lhes os mesmos sentimentos dos 
homens – ambição, desejo de poder, arrogância.

Dentro da linha moderna da fábula do século XXI, 
encontra-se o livro de Mia Couto A água e a águia (Cia. das 
Letrinhas, 2019), com ilustrações de Danuta Wojciecho-
wska. Couto é moçambicano, autor de livros para adul-
tos na área da ficção e da poesia, escreve também para 
crianças. Já recebeu vários prêmios, entre eles o Prêmio 
Camões de 2013, o mais prestigioso da língua portugue-
sa. ( Chico Buarque ganhou esse mesmo prêmio em 2019 
e deverá recebê-lo em abril de 2020).  Danuta Wojciecho-
wska é canadense, filha de pai polonês, tem formação em 
design da comunicação e educação artística. Atualmente 
mora em Lisboa. Recebeu o Prêmio Nacional de Ilustra-
ção de Portugal em 2003 e a distinção Mulheres Criado-
ras de Cultura de Portugal (2014). O leitor está diante de 
um livro bem urdido no plano literário e artístico.

Na fábula de Mia Couto, tudo começa no tempo em 
que as águias eram donas do mundo. Elas sobrevoavam 
as montanhas mais altas e o voo das grandes aves torna-
vam o céu mais infinito. No fundo do vale, corria um rio 
que disputava com as águias a grandeza da terra. Certa 
vez, deixou de chover – “a chuva esqueceu-se de acon-
tecer”. As nuvens passavam “grávidas pelo céu”, e não 
caía nenhuma gota de água. “O rio emagreceu, tornou-se 
um fio”. Acabou-se o espelho das águias, não havia água 
para refletir o esplendor das asas dos pássaros.

Surgiu a sede, adoeceram as árvores e os bichos. 
Sem a presença da água, as águias começaram a mor-
rer. As penas das aves eram arrancadas e varridas pelo 
vento. “Dava pena ver tanta pena”. O mundo ficou deso-
lado, era um mundo coberto de penas, como no conto 
de Graciliano Ramos que se encontra no livro Vidas Se-
cas.  E a vida das águias se tornou muito seca sem água, 
sem árvores, sem rio.

Como resolver o problema? Houve uma reunião e as 
águias perguntavam: o que fazer? A mais velha de todas 
juntou a comunidade e apresentou uma solução para mi-
norar tanto sofrimento. O que aconteceu não vou revelar, 
é preciso fazer a leitura do livro para saber.

Fabrício Corsaletti, em comentário sobre este li-
vro, afirma que A água e a águia é uma fábula poéti-
co-ecológica e que Mia Couto nos oferece uma visão da 
poesia e da natureza que não deixa margem para dúvi-
das: na sua origem, elas estavam entrelaçadas.

Sabendo-se da formação acadêmica do autor, ele é 
biólogo, compreende-se sua preocupação com o meio am-
biente, com a poluição  dos rios,  com os problemas ligados 
ao clima e à natureza. Aliado a essa formação científica, 
Mia Couto é um artista da palavra, ele transforma sim-
ples substantivos em poesia. Água e águia apresentam 
semelhanças fonéticas, basta retirar uma vogalzinha e...

O azul e os tons alaranjados ilustram esta bonita 
narrativa. De modo criativo, a ilustradora escolheu es-
sas cores, elas também estão ligadas à moral da fábula. 
Para compreender melhor a junção literatura/ilustra-
ção, aconselhamos a leitura do livro como um todo.

‘A água e a águia’

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 3 de março de 2020 11
Cultura

Editoração: Luciano HonoratoEdição: Audaci Junior

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

ServiçoServiço

Em cartaz

ESTREIAS DA SEMANA

A Hora da Sua Morte (Countdown. EUA. Dir.: Justin Dec. Terror. 14 anos). Uma 
jovem baixa um aplicativo que promete prever o momento e a data da morte das pes-
soas. Quando o aplicativo indica que ela tem três dias de vida restantes, ela luta por 
sua sobrevivência ao mesmo tempo em que enfrenta uma misteriosa criatura que a 
assombra. Manaíra 4 (dub.): 16h, 20h10; (leg.): 18h10, 22h10.

Aqueles que Ficam (Akik maradtak. Hungria. Dir.: Barnabás Tóth. Drama. 13 
anos). Na Húngria, após o fim da Segunda Guerra Mundial, uma nação de sobreviventes 
do Holocausto tenta se curar através do amor. Em meio ao conflito nacional e ao trauma, 
um médico de meia idade e uma jovem menina na esperança de um retorno dos familia-
res perdidos em campos de concentração formam uma conexão e ajudam um ao outro a 
retomar suas vidas. Manaíra 8 (leg.): 14h (sáb. e dom.), 18h50 (exceto sáb. e dom.).

O Homem Invisível (The Invisible Man. EUA. Dir.: Leigh Whannell. Suspense. 14 
anos). Um cientista brilhante descobre como se tornar invisível. Mas sua invenção acaba 
custando sua sanidade. Refilmagem do clássico de 1933, baseado no romance homônimo 
de H. G. Wells. MAG 1 (dub.): 17h. MAG 3 Atmos (leg.): 21h. Manaíra 9 Macro 
XE (dub.):14h20. (leg.): 17h, 19h40, 22h20. Mangabeira 1 (dub.): 14h20, 17h, 
19h40, 22h20. Tambiá 1 (dub.): 16h20, 18h40, 21h. Partage 5 (dub.): 16h20, 
21h; (leg.): 18h40.

Tarde para Morrer Jovem (Tarde para Morir Joven. Chile, Brasil, Catar, Holanda. 
Dir.: Dominga Sotomayor Castillo. Drama. 14 anos). No verão de 1990, a democracia 
volta ao Chile. Em uma cidade isolada, Sofía, Lucas e Clara se preparam para o Ano 
Novo, enquanto lidam com seus primeiros medos e amores. Apesar de estarem longe 
dos perigos da cidade grande, estão perto dos da floresta. Cine Bangüê (leg.): qua. 
(4/3) 20h30; ter. (10/3) 18h30; sáb. (14/3) 18h; ter. (17/3) 20h30.

Você Não Estava Aqui (Sorry We Missed You. Reino Unido, França, Bélgica. Dir.: 
Ken Loach. Drama. 16 anos). Após a crise financeira de 2008, Ricky e sua família se 
encontram em situação financeira precária. Ele decide adquirir uma pequena van, na 
intenção de trabalhar com entregas, enquanto sua esposa luta para manter a profissão 
de cuidadora. No entanto, o trabalho informal não taz a recompensa prometida, e aos 
poucos os membros da família passam a ser jogados uns contra os outros. Cine Ban-
güê (leg.): ter. (3/3) 18h30; sáb. (7/3) 18h; ter. (10/3) 20h30; qui. (12/3) 18h30; dom. 
(15/3) 18h;  qua. (18/3) 18h30.

CONTINUAÇÃO

1917 (1917. EUA/Reino Unido. Dir.: Sam Mendes. Guerra. 14 anos). Em um dos mo-
mentos críticos da Primeira Guerra Mundial, dois soldados britânicos, Schofield (George 
MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman), recebem uma missão aparentemente impos-
sível. 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.): 
21h30. Manaíra 1 (leg.): 19h10, 21h50.

Açúcar (Brasil. Dir.: Renata Pinheiro, Sergio Oliveira. Ficção. 14 anos). Bethânia retor-
na às suas terras onde uma vez funcionou um antigo engenho de açúcar da sua família, 
o Engenho Wanderley. Entre lembranças, criaturas fantásticas, contas a pagar e traba-
lhadores reivindicando seus direitos, Bethânia enfrenta a si mesma em um presente 
onde passado e futuro são ambos ameaçadores. Cine Bangüe: qui. (5/3) 18h30; dom. 
(8/3) 16h; sáb. (14/3) 16h; seg. (16/3) 20h40.

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 procu-
rando por emprego e moradia. Abla não imaginava que ao deixá-la entrar sua vida 
mudaria para sempre. Cine Bangüe: ter. (3/3) 20h30; dom (8/3) 18h; qui. (12/3) 
20h30. Manaíra 8 (leg.): 14h30 (sáb. e dom.), 19h10 (exceto sáb. e dom.).

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 2 (dub.): 14h30. Manaíra 3 (dub.): 15h15, 
17h40. Mangabeira 2 (dub.): 18h, 20h30. Tambiá 3 (dub.): 16h50, 18h55, 21h. 
Partage 4 (dub.):  18h55, 21h. 

Dolittle (EUA. Dir.: Stephen Gaghan. Comédia. 10 anos). O Dr. Dolittle vive com uma 
variedade de animais exóticos e conversa com eles diariamente. Quando a jovem rainha 

Victoria fica doente, o excêntrico médico e seus amigos peludos embarcam em uma 
aventura épica em uma ilha mítica para encontrar a cura. MAG 1 (dub.): 19h30. MAG 
2 (dub.): 14h15. Manaíra 6 (dub., 3D): 14h10, 16h20, 18h45, 21h10. Manga-
beira 5 (dub., 2D): 14h; (dub., 3D): 16h20, 18h45, 21h. Tambiá 4 (dub.): 20h40. 
Tambiá 5 (dub., 3D): 15h10; (dub., 2D): 19h. Partage 1 (dub., 3D): 15h10; 
(dub.): 19h. Partage 3 (dub.): 20h40.

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. Tambiá 3 (dub.): 14h50.  Par-
tage 4 (dub.): 14h25.

Jojo Rabbit (EUA. Dir.: Taika Waititi. Comédia. 14 anos). Jojo é um garoto alemão 
solitário que descobre que sua mãe está escondendo uma garota judia no sótão. Ajuda-
do apenas por seu amigo imaginário, Adolf Hitler, Jojo deve enfrentar seu nacionalismo 
cego enquanto a Segunda Guerra Mundial prossegue. Manaíra 3 (leg.): 20h. 

Luta por Justiça (Just Mercy. EUA. Dir.: Destin Cretton. Drama biográfico. 16 anos). 
O advogado Bryan Stevenson assume o caso de Walter McMillian, que foi condenado a 
morte por assassinato, apesar das evidências que comprovam sua inocência. Stevenson 
encontra racismo e manobras legais enquanto luta pela vida de McMillian. Manaíra 
10 (leg.): 15h, 18h, 21h. 

Maria e João: O Conto das Bruxas (Gretel And Hanse. EUA. Dir.: Oz Perkins. 
Fantasia. Livre). Desta vez, as migalhas nos guiam por um caminho muito mais sombrio 
e perturbador. Durante um período de escassez, Maria e seu irmão mais novo, João, 
saem de casa e partem para a floresta em busca de comida e sobrevivência. É quando 
encontram uma senhora, cujas intenções podem não ser tão inocentes quanto parecem. 
MAG 1 (leg.): 21h45. MAG 2 (dub.): 16h45. Manaíra 7 (dub.): 15h45, 17h45, 
19h45; (leg.): 22h. Mangabeira 3 (dub.): 15h30, 17h45, 20h, 22h10 (exceto seg. e 
ter.). Tambiá 4 (dub.): 18h50. Tambiá 5 (dub.): 18h50. Tambiá 4 (dub.): 17h10, 
20h55. Partage 1 (dub.): 17h10, 20h55. Partage 3 (leg.): 18h50.

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 com-
pletar, Carlos Alberto, seu ex-marido, que esteve sempre por perto, agora resolve ficar 
ainda mais próximo. Manaíra 8: 14h (exceto sáb. e dom.), 16h10, 18h50 (sáb. e 
dom.), 21h20. Tambiá 4: 16h45. Partage 3: 16h45.

O Chamado da Floresta (The Call of the Wild. EUA. Dir.: Chris Sanders. Aventura. 
10 anos). A história de Buck, um cão de grande coração cuja feliz vida doméstica é 
virada de cabeça para baixo quando, subitamente, é tirado de sua casa na Califórnia e 
levado para o exótico e selvagem rio Yukon, no Alasca, durante a corrida do ouro em 
1890. Como novato na equipe de cães puxadores de trenós - se tornando mais tarde 

o líder da matilha - Buck vive a aventura de sua vida, encontrando seu verdadeiro 
lugar no mundo e se tornando seu próprio mestre. Manaíra 1 (dub.): 14h30, 16h50. 
Tambiá 1 (dub.): 14h20. Partage 5 (dub.): 14h20.

O Farol (The Lighthouse. EUA. Dir.: Robert Eggers. Thriller. 16 anos). Final do Sécu-
lo 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. Indicado ao Oscar de Melhor Fotografia. Cine Bangüe: qui. 
(5/3) 20h30; sáb. (7/3) 16h; seg. (9/3) 18h30; qua. (11/3) 20h30; dom. (15/3) 16h; 
qua. (18/3) 20h30.

O Grito (The Grudge. EUA. Dir.: Nicolas Pesce. Terror. 16 anos). Depois que uma jovem 
mãe mata a família em sua própria casa, uma mãe solteira e um detetive tentam inves-
tigar e resolver o caso. Mais tarde, eles descobrem que a casa é amaldiçoada. Tambiá 
4 (dub.): 14h45. Partage 3 (dub.): 14h45.

Parasita (Parasita. Coréia do Sul. Dir.: Bong Joon-ho. Drama. 16 anos). Toda a fa-
mília 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. Oscar 2020 nas categorias 
de Melhor Filme, Filme Internacional, Diretor e Roteiro Original. MAG 2 (leg.): 18h45. 
Manaíra 11 VIP (leg.): 14h, 16h45, 19h30, 22h15. Partage 4 (leg.): 16h25.

Retablo (Peru, Alemanha, Noruega. Dir.:  Álvaro Delgado-Aparicio. 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 
(espécie de caixas artesanais que narram complexas histórias, cenas religiosas ou 
importantes eventos cotidianos). O garoto reverencia o pai, apesar de, aos poucos, 
começar a ficar inquieto ao perceber que o peso de carregar o legado da família nos 
ombros irá mantê-lo na montanha para sempre. Quando ele descobre um segredo de 
seu pai, passa a enfrentar a realidade crua de sua paisagem profundamente religiosa 
e conservadora. Cine Bangüe: qua. (4/3) 18h30; seg. (9/3) 20h30; qua. (11/3) 
18h30; ter. (17/3) 18h30.

Sonic - O Filme (Sonic. EUA. Dir.: Jeff Fowler. Fantasia. Livre). Sonic, o porco
-espinho azul mais famoso do mundo, se junta com os seus amigos para derrotar o 
terrível Doutor Eggman, um cientista louco que planeja dominar o mundo, e o Doutor 
Robotnik, responsável por aprisionar animais inocentes em robôs. MAG 1 (dub.): 
14h45. MAG 3 Atmos (dub.): 16h30, 18h45. Manaíra 2 (dub.): 14h50, 17h10, 
19h20; (leg.): 21h45. Manaíra 5 (dub.): 14h15, 16h30; 19h, 21h30. Mangabei-
ra 2 (dub.): 15h45. Mangabeira 4 (dub., exceto seg.): 14h15, 16h45, 19h15, 
21h45. Tambiá 6 (dub.): 14h30, 16h30, 18h30, 20h30. Partage 2 (dub.): 14h30, 
16h30, 18h30, 20h30.

Harrison Ford em ‘O Chamado da Floresta’, aventura que está em cartaz nos cinemas paraibanos

Foto: Divulgação

Na internet

Odete de Pilar é a 1a convidada 
em websérie de Alessandra Leão 

O primeiro episódio da websérie 
Acesa, fruto de imersão idealizada pela 
musicista pernambucana Alessandra 
Leão como parte do processo criativo 
para o seu novo disco de mesmo nome, 
será lançado amanhã, em seu canal no 
Youtube (www.youtube.com/user/ales-
sandraleao).

Inspirada pelo livro Cidade Passo, 
da artista visual Vânia Medeiros, Ales-
sandra reuniu um grupo formado pelo 
músico, arranjador e produtor Caçapa, 
o cineasta Luan Cardoso, a atriz e dra-
maturga Luciana Lyra, além da própria 
Vânia, para uma série de 15 episódios 
com mestras, mestres, músicos e líde-
res religiosos, ligados às tradições do 
Coco, Ciranda, Maracatu de Baque Sol-
to, Jurema, Umbanda e Candomblé.

O primeiro vídeo é sobre a Mestra 
Odete de Pilar, nascida na Paraíba. Ela 
cresceu em meio às manifestações cul-
turais da região de Sapé (PB), como a 
Ciranda e o Coco de Roda. Aprendeu a 
cantar ainda criança, com o seu pai, tam-
bém coquista, e hoje é uma das princi-
pais vozes da música paraibana. É tam-
bém compositora e percussionista e, 
apesar dos mais de 50 anos de atividade 
artística, somente há cerca de 15 anos 
realizou os primeiros e poucos registros, 
segundo pesquisa de Maria Ignez e Mar-
co Ayala, lançados no CD Cocos: Alegria e 
Devoção, coletânea de 1999.

‘Acesa’, projeto da artista pernambucana (E), terá a paraibana Odete de Pilar (D) no seu episódio de estreia

Foto: Divulgação

“Lembro da sensação de ouvir Ode-
te pela primeira vez, cantando ‘olê olá, 
o coquista está aqui’. O tempo parou 
um pouco para ouvi-la também, tenho 
certeza de que o tempo suspira quan-
do Odete canta”, diz a pernambucana. 
“Compus e gravei uma música para ela 
no meu primeiro disco e só nos conhe-
cemos anos depois. A tenho como uma 

amiga querida. Odete é luminosa. Can-
ta compõe e toca coco e ciranda de um 
jeito singular que me diz muito sobre 
ela e sobre a Paraíba, sobre o Nordeste, 
sobre o Brasil. Caminha ligeiro, canta 
forte, dança miudinho, cria rápido. Vejo 
o que acende nela quando canta, sinto 
o que acende em mim quando a escuto”, 
enaltece Alessandra Leão.



Exposição das fotógrafas Agda Aquino e Valdith Lopes enquadra índias da Aldeia Forte, na Baía da Traição

Catorze imagens re-
gistradas por Agda Aquino 
e Valdith Lopes integram a 
exposição Mulheres Potigua-
ras – Retratos, cuja abertu-
ra ocorre nesta terça-feira, 
a partir das 18h, na Casa da 
Pólvora, Centro Histórico de 
João Pessoa. Celebrando tam-
bém o Mês das Mulheres, o 
público poderá contemplar o 
projeto gratuitamente até o 
próximo dia 31.

A força das fotografias 
da mostra está no impacto 
visual causado pelas cores e 
pelas expressões das mulhe-
res enfocadas pelas lentes, 
a maioria carregando a vida 
no ventre, pois são gestantes. 
Mas também há imagens de 
parteiras e de outros mem-
bros da tribo, todos da comu-
nidade indígena Aldeia Forte, 
localizada no Município de 
Baía da Traição, no Litoral 
Norte do Estado.

“A exposição é um regis-
tro histórico e político, tam-
bém, pois se posiciona em fa-
vor da comunidade indígena, 
que historicamente enfrentou 
holandeses e portugueses e é 
um povo que resistiu e man-
teve sua tradição”, disse para 
o jornal A União Agda Aquino. 
Além de ser uma forma de ho-
menagear as mulheres, cuja 
data oficial – comemorada em 
âmbito internacional – é o 8 
de março, ela observou que a 
proposta também é o do olhar 
feminino comandando as câ-
meras fotográficas e registran-
do outras mulheres.

Aquino lembrou que a 
ideia original foi a de publicar 
as fotografias numa revista 
científica espanhola intitula-
da HTTP, o que ocorreu em 
dezembro do ano passado. 
Em consequência, surgiu o 
convite formulado por Chi-
co Noronha, então gestor da 
Casa da Pólvora, vinculada 
à Fundação Cultural de João 
Pessoa (Funjope), para expor 
neste mês, encampada por 
José Hilton, quando poste-

riormente assumiu a admi-
nistração do local.

“A proposta da Funjope 
caiu como uma luva”, comen-
tou Agda, que então concebeu 
o projeto e convidou Valdith 
Lopes. “Mulheres Potigua-
ras – Retratos é fruto de uma 
imersão respeitosa e compro-
metida na comunidade poti-
guara, composta por imagens 
essencialmente femininas 
que representam a força da 
perpetuação de um povo pela 
gestação e pelas tradições, 
passadas de geração em gera-
ção”, afirmou a fotógrafa.

“É importante destacar 
que as mulheres ocupem os 
espaços culturais como o da 
Casa da Pólvora existentes 
pela cidade de João Pessoa. 
Tenho afeto muito grande 
pelo espaço, que abrigou o 
Museu Fotográfico Walfredo 
Rodriguez. Poder começar a 
expor por esse local é muito 
bom”, confessou Agda. Ela 
antecipou que já vem plane-
jando com as prefeituras de 
Conde e Baía da Traição levar 
a mostra a esses municípios, 
aproveitando o Mês do Índio, 
em abril.

Pontes
Agda Aquino, que é pro-

fessora de fotografia na UFPB 
e UEPB, lembrou que “a pon-
te” – palavra que ela mesma 
empregou – para chegar até o 
momento de poder fotografar 
as mulheres potiguaras foi o 
projeto Partejar, desenvolvi-
do no ano passado pela Uni-
versidade Federal da Paraíba, 
com o intuito de resgatar a 
tradição das parteiras.

Já a fotógrafa Valdith Lo-
pes, que é engenheira civil e 
professora de gestão ambien-
tal no Instituto Federal da 
Paraíba (IFPB), confessou ter 
sido fantástica a experiência 
inédita de registar as mulhe-
res indígenas. “É uma forma 
de valorizar esse povo. Elas 
se sentiram felizes com esse 
trabalho, que foi feito com 
cuidado, respeito e no tempo 
delas”, disse a docente, acres-
centando que “a exposição é 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Potiguaras na visão feminina
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Carnaval do Rio

Tese da UFPB inspirou samba-enredo da Viradouro
Foto: Marcos Russo

Foto: Divulgação

Com o samba-enredo ins-
pirado na tese de doutorado 
da pesquisadora e professora 
do Curso de Bacharelado em 
Música da Universidade Fede-
ral da Paraíba (UFPB), Harue 
Tanaka, a escola de samba 
Unidos do Viradouro voltou a 
ser campeã do Carnaval após 
23 anos sem ganhar o título. 
A composição ‘Viradouro de 
Alma Lavada’ homenageou as 
Ganhadeiras de Itapuã .

A ideia surgiu após o 
diretor da escola de samba 
receber o CD Ganhadeiras de 
Itapuã, da artista Zezé Mota, 
vencedor do prêmio da Músi-

ca Brasileira na categoria de 
Melhor Grupo Regional. Para 
conseguir mais informações, 
os produtores artísticos e exe-
cutivos basearam-se na tese 
de Tanaka por ser o produto 
científico mais completo so-
bre o assunto.

O termo “Ganhadeira” 
significa qualquer mulher 
que vive do ganho. Esta ativi-
dade econômica oriunda das 
escravas representa a mulher 
brasileira  do século 19 e iní-
cio do 20 que saíam com seus 
balaios a pé para lavar rou-
pas, vender peixe e quitutes 
pela cidade de Salvador em 
busca do sustento da famí-
lia e juntavam dinheiro para 
comprar as cartas de alforria 
de seus filhos. 

Paulista radicada em 
João Pessoa, Haruê Tanaka ex-
plica que  o termo não existe 
no dicionário da Língua Por-
tuguesa, porém, é um neolo-
gismo criado no Nordeste. “A 
gente fala batuqueira, ciran-
deira, catadeira, marisquei-
ra. Essas terminologias são 
traduzidas do feminino para 
o Nordeste. Estas mulheres 
são consideradas as primei-
ras feministas negras no Bra-

Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com

No Mês da Mulher, mostra de Valdith Lopes (E) e Agda Aquino (D) promove um registro feminino, histórico e político em favor da comunidade indígena 

sil. O mais enriquecedor nas 
Ganhadeiras de Itapuã é que, 
além da performance artísti-
ca e musicalidade da cultura 
popular, elas representam a 
História do Brasil. As baianas 
do acarajé também são des-
cendentes das Ganhadeiras”.

Tanaka relembra como 
conheceu as Ganhadeiras de 
Itapuã e do quão impactante 
foram aquelas vozes, provo-
cando a certeza que elas se-
riam seu objeto de pesquisa. 
“Fazia dez dias que tinha che-
gado à Bahia, e já tinha todos 
os elementos estruturados, 
porém, não tinha o objeto de 
estudo. Fui convidada para 
conhecer um coro de mu-
lheres negras. Assim que as 
conheci, tive necessidade de 
escrever sobre aquele encon-
tro e é assim que começo o 
primeiro capítulo da tese”.

Ao vivenciar a experiên-
cia de desfilar na Viradouro, 
Haruê revela que observou 
muitos elementos de sua pes-
quisa científica representados 
na composição das fantasias, 
do samba-enredo, cores, ele-
mentos artísticos e toda a 
magia que envolve o Carnaval. 
Ela elogia também o compro-

misso de toda a escola em 
doar o seu melhor na avenida, 
sendo o critério de desempate 
a evolução.

“Em 2008, deixei minha 
filha de oito anos com minha 
mãe para começar o doutora-
do em Salvador. Durante mui-
to tempo, ela me cobrou esta 
ausência. Quando a Viradou-
ro resolveu utilizar a minha 
pesquisa como embasamento 
teórico, ela compreendeu a 
importância desse trabalho 
pra mim e o sacrifício foi re-
compensando.  Mas o senti-
mento de gratidão  foi poder 
dar voz e representar estas 
mulheres incríveis”, enfatizou.

Trabalho sobre Ganhadeiras de Itapuã, da 
pesquisadora Harue Tanaka, ajudou na 
vitória da Unidos do Viradouro

SERVIÇO 
n Evento: Exposição ‘Mulheres Potiguaras – Retratos’
n Data: Hoje (vernissage); em cartaz até 31/03
n Hora: Às 18h
n Local: Centro Cultural Casa da Pólvora, em João Pessoa
n Endereço:  Ladeira São Francisco, 152, Centro
n Entrada: Gratuita

O mais enriquecedor 
nas Ganhadeiras de 

Itapuã é que, além da 
performance artística e 
musicalidade da cultura 

popular, elas 
representam a História 

do Brasil 

um registro histórico desses 
indígenas, que são os primei-
ros habitantes de nossa região 
e que têm sido tão desvaloriza-
dos pelo Governo Federal”.           

A propósito, Baía da Trai-
ção ocupa a sexta posição 
entre as 10 cidades brasilei-
ras com maior percentual 

de população autodeclarada 
indígena, somando 57,7% de 
seus habitantes. O território 
do município é formado por 
90% de áreas de demarcação 
indígena potiguara, terras que 
possuem um status diferen-
ciado na legislação brasileira, 
com alto grau de proteção.



Análise de veto
O Congresso pode votar hoje o veto parcial de 
Bolsonaro a um projeto de lei aprovado que inclui o 
chamado orçamento impositivo na LDO. Página 14
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Após 14 dias de recesso, ALPB 
retoma trabalhos nesta terça

Editoração: Klécio BezerraEdição: Jorge Rezende

Candidatura na capital 
Os deputados federais José Nobre Gui-
marães (CE) e Paulo Teixeira (SP), repre-
sentantes do Grupo de Trabalho Eleitoral 
(GTE) Nacional do Partido dos Trabalha-
dores (PT), discutiram as estratégias ado-
tadas para o período de eleições munici-
pais com as executivas dos diretórios do 
PT da Paraíba e de João Pessoa, no último 
sábado, durante reunião na capital. En-
contro reforçou a principal orientação da 
direção nacional do PT para as eleições de 
2020: consolidação de candidaturas pró-
prias da legenda para prefeituras de todo 
o país, na disputa eleitoral. 

Desfiliação do Avante 
Vereador de Campina Grande, Janduy Fer-
reira (Avante) acredita que seu partido de-
verá eleger de dois a três vereadores nas 
eleições de outubro. E mesmo afirmando 
que acredita “muito na articulação do par-
tido” e que o Avante terá o maior número 
de candidatos a vereadores, de 24 a 36 
nomes, ele, surpreendentemente, não des-
carta a possibilidade de desfiliação e mi-
grar para outra legenda. “Temos a vontade 
de fazer um partido grande, mas temos 
também um plano B, que já analisamos, 
para que possamos ter segura uma vaga 
na Casa de Félix Araújo”, afirmou.

Pré-candidato em Sousa 
O ex-deputado estadual Leonardo Gade-
lha (PSC) foi escolhido oficialmente como 
pré-candidato a prefeito do município de 
Sousa, no Sertão paraibano, pelo grupo de 
oposição na cidade. Especula-se que Fla-
viana Palmeira poderá figurar como pré-
candidata a vice na chapa. Nos próximos 
dias, Leonardo irá a sua transferência de 
domicílio eleitoral para Sousa.

Política em Movimento

Secretário efetivado 
O prefeito de Campina Grande, Romero 
Rodrigues (PSD), anunciou no último 
domingo o nome do advogado Felipe 
Reul como novo secretário da Saúde, 
que já vinha respondendo interinamen-
te pela pasta desde o início do ano. Ro-
mero acatou pedido de exoneração da 
ex-titular Luzia Pinto, feito em carta no 
sábado. Para o cargo de secretário exe-
cutivo da Saúde, foi anunciado o advo-
gado Raymundo Asfora Neto, que vinha 
atuando como adjunto da chefia do Ga-
binete do Prefeito.

Prótese dentária 
A Prefeitura de Bayeux, por meio da Se-
cretaria da Saúde, reabriu o Laboratório 
Regional de Prótese Dentária que será 
utilizado por todos os pacientes que de-
pendem desse serviço. Com a volta dos 
serviços, a população de Bayeux passa a 
ser acompanhada pelo serviço dos pro-
fissionais da saúde bucal do local. O la-
boratório, instalado nas dependências 
da Policlínica Benjamin Maranhão, foi 
reaberto no último dia 21 de fevereiro.

Areial e Jacaraú 
A Comissão Permanente de Concursos 
(CPCON) da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB) divulgou mais dois edi-
tais normativos para a realização dos 
concursos públicos para as prefeituras 
de Areial e Jacaraú. As vagas são dire-
cionadas para todos os níveis de esco-
laridade. Para a Prefeitura de Areial, os 
salários vão de R$ 1.045 a R$ 2.602,31. 
Já para a Prefeitura de Jacaraú, os valo-
res vão de R$ 1.045 a R$ 2.644,66. Em 
ambos os concursos as inscrições estão 
abertas desde o dia 2 de março e vão até 
o dia 2 de abril.

Pelas Prefeituras

Reforma da Previdência estadual é uma das pautas prioritárias da Casa, que criará comissão especial para analisar a PEC
Ademilson José
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Depois de um recesso força-
do de 14 dias para fazer reparos 
no sistema de ar-condicionado, a 
Assembleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB) retoma hoje às suas ativi-
dades normais de plenário. Entre 
as pautas acumuladas desde o ano 
passado, as principais matérias 
continuam sendo o projeto e a PEC 
da reforma da Previdência, uma 
adequação do regime previdenciá-
rio do Estado ao regime nacional 
já aprovado no ano passado pelo 
Congresso Nacional.

“Retorna tudo nesta terça-fei-
ra, na mais absoluta normalidade e 
no prédio da Assembleia mesmo”, 
garantiu, ontem, o secretário Le-
gislativo da Casa, Guilherme Bení-
cio, ao confirmar que os serviços 
realmente já foram concluídos e 
que, nesse caso, os parlamentares 
não precisarão mais fazer sessão 
no auditório do Ministério Públi-
co da Paraíba (MPPB), como che-
gou a acontecer uma vez depois 
da paralisação ocorrida por volta 
do final da primeira quinzena do 
mês passado.

Seis dias depois de abrir os 
trabalhos em 2020, por decisão 
do presidente Adriano Galdino 
(PSB) e através de portaria expe-
dida pela Diretoria de Recursos 
Humanos, a Assembleia teve de 
suspender as atividades que fun-
cionam no prédio principal, inclu-
sive o plenário, com previsão de 
retorno para 2 de março.

Durante os dias de “recesso 
forçado”, somente uma sessão 
(no auditório do Ministério Pú-
blico) chegou a ser realizada. Na 
sequência dos dias, a paralisação 
coincidiu com o período de pré 
e de Carnaval, consolidando um 
minirrecesso para os deputados.

Já que as obras se deram so-
mente na sede principal, as demais 
atividades administrativas que fun-
cionam em anexos, especialmente 
o do Paraíba Palace, no Largo do 
Ponto de Cem Réis, continuaram 
funcionando normalmente.

Foto: Agência-ALPB

Plenário da Assembleia Legislativa ficou 14 dias sem sessões devido aos serviços de reparo no sistema de ar-condicionado da Casa

Mais uma vez 

Julgamento de Berg pode ser adiado

O julgamento do processo 
que trata de improbidade admi-
nistrativa e que tramita desde 
o ano passado contra o prefeito 
de Bayeux, Berg Lima (sem par-
tido), caminha para ser adiado 
novamente hoje na Terceira Câ-
mara Cível do Tribunal de Justiça 
do Estado (TJPB).

A previsão partiu, ontem, 
de Inácio Queiroz que atua na 
defesa de Berg nos processos 
criminais, mas que, mesmo as-
sim, volta a encabeçar a relação 
dos advogados que, segundo a 
pauta da Terceira Câmara Cível, 
deve comparecer hoje para fazer 
a defesa do prefeito.

“Já faz uns quinze dias que 
fui ao Tribunal e justifiquei que 
sou advogado do prefeito so-
mente na parte criminal e não 
compreendo como é que meu 

nome volta a constar como ad-
vogado de defesa nesse caso 
que é de improbidade”, explicou 
Inácio Queiroz.

Ele disse que a possibi-
lidade de novo adiamento do 
julgamento está aberta porque, 
igualmente impossibilitados de 
atuar no caso pautado para hoje, 
estão os dois outros advogados, 
Carlos Fábio e Israel Rêmora. O 
primeiro (Carlos Fábio) porque, 
segundo Inácio Queiroz, integra 
o Escritório Vitta que, desde o 
afastamento de Raoni, deixou 
a defesa de Berg Lima; e, o se-
gundo (Israel Rêmora) porque 
agora é procurador-geral do 
município e, nessa condição, 
não pode advogar.

“Mas quero deixar bem cla-
ro que não é questão de renún-
cia de advogado”, alertou Inácio 
Queiroz, ao salientar que, nesse 
caso específico, o problema é de 
“falta de advogado habilitado” 

porque, quem é da área criminal, 
como ele, normalmente não tra-
balha na defesa de casos da área 
cível, como é esse relacionado à 
improbidade administrativa.

“E como já peticionei isso lá 
(no Tribunal), há mais ou menos 
quinze dias, amanhã (hoje) não 
vou nem lá”, completou Inácio 
Queiroz, ao desejar que na hora 
da sessão a Terceira Câmara e o 
Tribunal voltem a intimar o pre-
feito para definir de fato um ad-
vogado de defesa para a questão.

O processo se refere ao caso 
do vídeo em que o prefeito Berg 
Lima foi flagrado recebendo 
propina de um comerciante de 
Bayeux em troca da liberação de 
pagamentos atrasados.

Berg Lima já foi condenado 
em primeira instância e entrou 
com apelação, que é essa que 
tramita desde julho na Terceira 
Câmara Cível do Tribunal. Caso 
seja condenado, ele se tornará 

inelegível e pode ser afastado 
do cargo.

A Assessoria da Terceira 
Câmara Cível justificou que não 
podia dar informações sobre 
advogados, além das que já es-
tavam especificadas na pauta 
de julgamento, e que isso só 
poderia ser feito pelo relator 
do processo, o desembargador 
Marcos Cavalcanti. 

Além de Marcos Cavalcan-
ti, a Terceira Câmara se reúne 
hoje contando com as presen-
ças do também desembargador 
Saulo Benevides e do juiz José 
Ferreira Ramos Júnior, convo-
cado para substituir a desem-
bargadora Maria das Graças 
Morais Guedes.

O último adiamento se deu 
no dia 11 do mês passado e ocor-
reu a pedido da defesa, já que o 
prefeito, que responde por im-
probidade administrativa, esta-
va trocando de advogado.

Deputada aponta reforma como necessária
A reforma da Previdên-

cia do Estado caminha para 
polarizar os debates neste 
semestre na Assembleia 
Legislativa e, na opinião da 
presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), 
deputada Pollyana Dutra 
(PSB), a aprovação dessa 
matéria é necessária e deci-
siva para o desenvolvimento 
do Estado.

Didática, Pollyana ex-
plicou que, assim como os 
demais estados, se a Paraíba 
não tiver a Certidão da Pre-
vidência, ela não vai poder 
fazer nenhum convênio com 
o Governo Federal, inclusive 
nas transferências voluntá-
rias. “Imagine, por exem-
plo, o transporte escolar da 
Paraíba ficar sem receber a 
parte que é repassada pelo 
Governo Federal?”, questio-
na a deputada.

E no que se refere aos 

méritos da adequação, ela 
justifica que não são posi-
ções e propostas de autoria 
do governador João Azevê-
do (Cidadania) que estão em 
questão. Pontos como o da 
alíquota ser reajustada de 
11% para 14% ou, no caso, 
de ser mantida alterando 
parcelas de servidores en-
volvidos, não são propostas 
colocadas pelo governador.

E no que se refere à tra-
mitação em si, a parlamentar 
lembrou que, como colocada 
em caráter de urgência, essa 
parte da reforma (que se 
constitui no projeto) chegou 
e já passou para tramitação 
em plenário, sendo que o 
debate terminou suspenso 
com o recesso, devendo ser 
retomado agora, a partir da 
próxima semana.

A deputada fez questão 
de observar que a Proposta 
de Emenda à Constituição 

e o projeto da reforma têm 
tramitações diferenciadas. 
Ao contrário do projeto que 
seguiu direto para o plená-
rio, depois de chegar à Casa, 
a PEC primeiro tramitou, foi 
apreciada e aprovada pela 
Comissão de Constituição 
e Justiça e só agora, na 
retomada dos trabalhos, é 
que começará a tramitar no 
plenário.

“Com outro diferencial”, 
diz ela, ao continuar que, 
“antes de ser votada em 
plenário, a PEC precisa ser 
apreciada primeiro por uma 
comissão especial que será 
constituída por deputados 
da situação e da oposição, 
e que se encarregará de 
emitir parecer prévio sobre 
a matéria”, disse a deputada.

Esse trabalho, segundo 
ela, pode durar poucos dias, 
mas também pode ser mais 
demorado.



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 3 de março de 2020

Em dezembro, Bolsonaro barrou dispositivo que cria prazo de 90 dias para o Poder Executivo executar emendas parlamentares

Senadores e deputados 
podem votar nesta terça-
feira o veto parcial do pre-
sidente Jair Bolsonaro (VET 
52/2019) a um projeto de 
lei aprovado pelo Congresso 
que inclui o chamado orça-
mento impositivo na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO). A sessão está marca-
da para as 14h.

Em dezembro, Bolsona-
ro sancionou a Lei 13.957, 
de 2019, com mudanças 
na LDO. Mas o presidente 
barrou o dispositivo que 
dava prazo de 90 dias para 
o Poder Executivo executar 
as emendas ao Orçamento 
sugeridas pelos parlamen-
tares. Com o veto, o Palácio 
do Planalto recupera a prer-
rogativa de decidir o destino 
de R$ 30 bilhões em 2020.

Em fevereiro, o presi-
dente do Senado, Davi Alco-
lumbre, anunciou um acordo 
para resolver o impasse so-
bre o orçamento impositivo. 
Segundo ele, a solução seria 
derrubar o veto ao caput 
do artigo barrado pelo Po-
der Executivo. Com isso, 
a execução das emendas 
parlamentares respeitaria 
as indicações e a ordem de 
prioridades estabelecidas 
pelos parlamentares - da 
forma como foi definido no 
projeto do Congresso. Em 
contrapartida, senadores e 
deputados manteriam o veto 
aos parágrafos daquele mes-
mo artigo. Isso tornaria sem 

efeito o prazo de 90 dias para 
o empenho das emendas.

Mas, nesta semana, 
senadores do Podemos di-
vulgaram vídeos em redes 
sociais para defender a ma-
nutenção do veto de Jair Bol-
sonaro. O líder do partido, 
senador Alvaro Dias (PR), 
classificou como “rachadão” 
o dispositivo que obrigaria 
a execução de R$ 30 bilhões 
em emendas parlamentares.

“É um dispositivo inu-
sitado. Queremos que os 
recursos públicos sejam dis-
tribuídos corretamente, le-
vando em conta as priorida-
des do povo brasileiro. Esse 
modelo permite desvios. Não 
podemos abrir portas para a 
corrupção e temos que cui-
dar da correta aplicação do 
dinheiro público. Vamos tra-
balhar para manter o veto do 
presidente da República. Não 
aceitamos acordo de tipo ne-
nhum “,  disse.

Para o vice-líder do Po-
demos, senador Eduardo 
Girão (CE), não é papel dos 
parlamentares gerenciar 
verbas públicas. Segundo 
ele, essa é uma prerrogativa 
do Poder Executivo. Girão 
destacou ainda o risco de 
que dinheiro do Orçamento 
seja desviado para financiar 
campanhas municipais em 
outubro deste ano.

“Esses R$ 30 bilhões vão 
ser distribuídos para parla-
mentares em ano eleitoral. O 
que vai ser feito desse dinhei-
ro? O Brasil tem um déficit 
primário gigantesco. Para pa-
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Congresso pode votar hoje
veto ao orçamento impositivo
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gar os salários dos servidores 
públicos, a Previdência e os 
gastos obrigatórios, já temos 
um déficit de R$ 40 bilhões. E 
querem pegar R$ 30 bilhões, 
que é um dinheiro empresta-
do, para parlamentares dis-
tribuírem em emendas pelos 
municípios do Brasil”, alertou. 

Outros vetos
Outros sete vetos estão 

na pauta do Congresso, e qua-
tro deles impedem a votação 
de outras matérias. O VET 
47/2019 trata de mudanças 

na Lei do Simples Nacional 
(Lei Complementar 123, de 
2006): o presidente da Re-
pública vetou parcialmente 
o Projeto de Lei da Câmara 
113/2015, que autoriza a 
constituição de sociedade de 
garantia solidária e de con-
tragarantia. Jair Bolsonaro 
barrou, entre outros, o dispo-
sitivo que limitava a partici-
pação de cada sócio a 10% do 
capital social.

Os parlamentares po-
dem analisar ainda o VET 
48/2019, aposto à Lei 

13.932, de 2019, que cria 
que novas modalidades de 
saque do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS). 
O presidente vetou disposi-
tivos que fixavam percentual 
de resultado do FGTS como 
condição para a concessão de 
descontos em projetos de ha-
bitação popular para famílias 
de baixa renda.

O Congresso também 
deve votar o VET 50/2019, 
que trata dos contratos de 
desempenho no âmbito da 
administração pública federal 

(Lei 13.934/2019). O item ve-
tado obrigava os administra-
dores a assegurar recursos e 
meios necessários à execução 
do contrato de gestão.

Outro item na pauta é o 
VET 51/2019. Jair Bolsonaro 
vetou integralmente o proje-
to que previa o acompanha-
mento do Ministério Público 
na apuração de crimes de le-
são corporal leve contra me-
nor. O Congresso pode anali-
sar ainda os vetos 53/2019, 
54/2019 e 55/2019, que não 
trancam a pauta de votações.

O Orçamento Impositivo pode retirar R$ 30 bilhões do Executivo, motivando mais uma crise entre o governo de Jair Bolsonaro e o Congresso Federal

Foto: Beto Barata/Agência Senado

Está na pauta da Co-
missão de Educação (CE) 
do Senado o Projeto de Lei 
(PL) 871/2019, que estimu-
la a prevenção à evasão e ao 
abandono escolar. Segundo 
o autor da proposta, senador 
Marcos do Val (Cidadania
-ES), esses problemas repre-
sentam um “drama persis-
tente” no país. A reunião da 
CE está agendada para esta 
terça-feira, às 11h. 

O projeto insere no Es-
tatuto da Criança e do Ado-
lescente  (ECA - Lei 8.069, 
de 1990) a exigência de 
recenseamento anual de 
crianças e adolescentes em 
idade escolar. Além disso, 
atribui ao poder público as 
responsabilidades de fa-
zer a chamada pública dos 
estudantes e de zelar, jun-
to aos pais e responsáveis, 
pela frequência à escola. Es-
sas ações já estão previstas 
na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (Lei 9.394, de 
1996). A novidade é a obri-
gação de o poder público 
adotar estratégias para pre-
venir a evasão e o abandono 
escolar, inclusive por meio 
de visitas domiciliares, bus-
ca ativa e ações de caráter 
intersetorial.

“Além da referida ade-
quação legal, nossa propo-
sição acrescenta dispositivo 

ao referido artigo do ECA 
para incumbir ao poder pú-
blico a obrigação de adotar 
uma postura ativa no que 
diz respeito à evasão es-
colar. Nesse sentido, não 
basta recensear, é preciso, 
literalmente, ir à busca das 
crianças fora da escola”, ar-
gumenta Marcos do Val.

O senador Rodrigo 
Cunha (PSDB-AL), relator 
do projeto na CE, recomen-
da a aprovação. Segundo 
ele, mesmo que as escolas 
não consigam responder à 
demanda atual de forma-
ção, as perspectivas de in-
serção do cidadão na socie-
dade são muito piores para 
quem se afastou das esco-
las. “Essa percepção quanto 
ao outro lado do abandono 
parece ser a tônica ade-
quada para tratar dessas 
questões, dado que, em boa 
parte das vezes e ao cabo, 
é a sociedade, por meio da 
escola, que desiste dessas 
crianças e adolescentes”. 
Rodrigo Cunha ofereceu 
duas emendas destinadas a 
aprimorar a técnica legisla-
tiva do projeto, reforçando a 
distinção entre o abandono 
e a evasão escolar.

A decisão da CE é ter-
minativa: se o projeto for 
aprovado e não houver re-
curso de Plenário, o texto 
segue para análise da Câ-
mara dos Deputados.

Projeto Rondon
A CE também anali-

sa, em caráter terminativo, 
proposta que transforma o 
Projeto Rondon em Patri-
mônio Imaterial da Edu-
cação Superior Brasileira 
(PL 4.613/2019). O pro-
grama, coordenado pelo 
Ministério da Defesa, esti-
mula estudantes universitá-
rios a participarem de ações 
em municípios previamente 
selecionados, inclusive in-
centivando-os a conceber 
soluções para problemas das 
comunidades carentes. As 
estratégias são orientadas 
por professores de diferentes 
áreas de conhecimento.

“O Projeto Rondon 
prioriza desenvolver ações 
que tragam benefícios per-
manentes para as comuni-
dades, principalmente as 
[ações] relacionadas com a 
melhoria do bem-estar so-
cial e a capacitação da ges-
tão pública. Busca, ainda, 
consolidar no universitário 
brasileiro o sentido de res-
ponsabilidade social, cole-
tiva, em prol da cidadania, 
do desenvolvimento e da 
defesa dos interesses na-
cionais, contribuindo para 
a sua formação acadêmica 
e proporcionando-lhe o co-
nhecimento da realidade 
brasileira”, justifica o sena-
dor Flávio Arns (Rede-PR), 
autor do projeto de lei.

Comissão analisará medidas
de combate à evasão escolar
Da Agência Senado

Fim das filas?

INSS: contratações
saem até o dia 20

 

O governo prevê 
lançar até 20 de março 
o edital de contratação 
temporária de servido-
res aposentados para re-
forçar o atendimento e a 
análise de pedidos de be-
nefícios no INSS. A expec-
tativa é que a seleção seja 
concluída e os contratos 
assinados entre 13 e 17 
de abril. 

O cronograma foi di-
vulgado nesta segunda-
feira, 2, pelo secretário 
especial de Previdência e 
Trabalho, Bruno Bianco, 
em entrevista coletiva. 

O governo tem pro-
metido pôr fim aos atra-
sos na análise de pedidos 
de benefícios em até seis 
meses a partir do início 
dos trabalhos. 

Em 27 de fevereiro, 
a fila acumulava 1,883 
milhão de pedidos, sen-
do 1,25 milhão atrasados 
(sem resposta há mais de 
45 dias). 

A seleção será divi-
dida entre concorrência 
ampla, para funções ad-
ministrativas, e específi-
ca, para perícias médicas 
e análise dos processos. 

Para a concorrência 
ampla, serão 7.400 vagas 
para o INSS e 820 para 
outros órgãos da Secre-
taria Especial de Previ-
dência e da Secretaria de 
Gestão de Pessoas. 

As remunerações se-
rão de R$ 2,1 mil e R$ 4,2 
mil, e as vagas poderão 
ser disputadas por inati-
vos civis e militares. 

Os elegíveis são os 
que se aposentaram até 
28 de fevereiro deste ano. 
Para a concorrência espe-
cífica, não há limite de va-
gas, uma vez que os servi-
dores serão remunerados 
por produtividade. 

Apenas aposentados 
das carreiras do seguro 
social e de perito médico 
federal poderão concor-
rer. Cada processo anali-
sado, independentemente 
da resposta, será remune-
rado em R$ 57,50. Cada 
perícia, por sua vez, será 
remunerada em R$ 61,72.

O governo editou 
nesta segunda a Medida 
Provisória que abre ca-
minho para contratação 
temporária de servido-
res civis aposentados, em 
complementação à possi-
bilidade de chamamento 
de militares inativos.

Idiana Tomazelli
Da Agência Estado

O ministro da Secreta-
ria de Governo, Luiz Eduar-
do Ramos, escolheu o co-
ronel Manoel Fernandes 
Amaral Filho para cargo 
de secretário de Relações 
Institucionais, responsá-
vel por discussões sobre 
distribuição de emendas e 
cargos no governo.

O militar assumirá o 
lugar de Abel Ferreira Leite 
Neto, que atuava no Palácio 
do Planalto desde o gover-
no Michel Temer. A troca foi 
publicada ontem no Diário 
Oficial da União, mas estava 
anunciada há dias dentro 
da pasta. O coronel já atua-
va no Palácio do Planalto 
para dar continuidade ao 
trabalho de Leite Neto.

Segundo a Secretaria 
de Governo, a mudança é 
“natural” para o início de 
novo ano e não houve de-
sentendimento entre o ex-
secretário e Ramos. Leite 
Neto havia sido levado pelo 
ministro ao cargo de secre-
tário de Relações Institu-
cionais em agosto de 2019.

Integrantes do go-
verno, afirmam que o mi-
nistro já desejava demitir 
o agora ex-secretário. Se-
gundo as mesmas fontes, 
Leite Neto não era “nome 
de confiança” de Ramos.

Militar vai 
cuidar de 
emendas 
e cargos
Mateus Vargas
Da Agência Estado
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Vaticano conserva documentação do papa Pio XII que pode esclarecer o silêncio do líder religioso sobre o nazismo

O novo presidente do 
Uruguai, Luis Lacalle Pou, 
afirmou ontem que uma das 
suas prioridades é aumen-
tar a presença da polícia em 
todo o país.

“Os uruguaios precisam 
se levantar em seus bairros 
pensando que haverá um 
policial e não um criminoso. 
Fomos claros com as hierar-
quias policiais em termos 
de ação e procedimentos, 
tanto na prevenção, persua-
são e repressão ao crime. 

Estamos comprometidos 
em recuperar o território 
nacional, não estamos dis-
postos a ter zonas de exclu-
são”, disse ele, que tomou 
posse no domingo (1º).

Em 2018, pela primei-
ra vez na história uruguaia, 
o país alcançou dois dígitos 
na taxa que mede o núme-
ro de homicídios. Naquele 
ano, foram registrados 11,8 
assassinatos a cada cem 
mil habitantes, de acordo 
com o Observatório de Vio-
lência e Criminalidade do 
Ministério do Interior do 
Uruguai.

Violência
O aumento da violência 

colocou o Uruguai em quar-
to lugar na América do Sul, 
menos violento apenas que 
Venezuela, Brasil e Colôm-
bia.

Outros pontos que La-
calle Pou reforçou foram o 
controle do sistema prisio-
nal e o combate ao narco-
tráfico.

“Aqui está um governo 
que começa, há uma equipe 
civil e policial que estará a 
serviço da população. Vamos 
fortalecer a Guarda Republi-
cana, mas isso também gera 

muita mobilização, ação, 
presença e método, não é 
apenas ter uma força profis-
sional, precisamos adicionar 
capacidade de mobilização”, 
argumentou.

Lacalle disse ainda 
que os uruguaios terão de 
se acostumar a apresentar 
os documentos para a po-
lícia. “Pretendemos que a 
possibilidade de solicitar 
identificação seja estendida 
a qualquer cidadão. Estou 
certo de que um cidadão 
que esteja andando ou tra-
balhando entenderá a me-
dida”.

Marieta Cazarré 
Da Agência Brasil

Igreja Católica abre arquivos 
sobre a II Guerra Mundial

Bolsonaro, 
o Mentiroso

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Se o presidente da República precisasse de um tí-
tulo, assim como são mencionados os grandes líderes 
na história, jamais seria lembrado como “O Grande”, 
tal qual Alexandre, famoso por suas conquistas. Bolso-
naro, não. Fez o caminho inverso dos feitos, e de tanto 
colecionar desfeitos, não consegue mais fugir de suas 
próprias criações. Bolsonaro, o Mentiroso, não come-
çou a mentir de 2019 para cá, quando tomou posse na 
Presidência. A diferença entre o Jair deputado enfado-
nho e incapaz e o chefe de Estado tóxico e igualmente 
incapaz está no cotidiano de inverdades, desde antes 
das eleições, que crescem como uma bola de neve.

Ainda candidato a presidente, Bolsonaro já men-
tia. Na cara dura, em rede nacional, mostrou uma car-
tilha no telejornal de maior audiência do país alegando 
que o material integrava um suposto “kit gay” e que a 
cartilha era distribuída nas escolas por governos pe-
tistas. Falava com a veemência de um dono da verda-
de, interrompendo o interlocutor e prosseguindo com 
suas mentiras. 

A imprensa tem grande parcela de culpa por não 
tê-lo chamado de mentiroso desde as primeiras vezes 
em que seu nariz crescia. A ética na prática jornalísti-
ca em dar o mesmo espaço a todos os candidatos e tra-
tá-los da mesma forma funciona apenas entre pessoas 
que mantêm o mínimo de civilidade. Para os inescrupu-
losos, o sistema termina por ser benéfico. Falam o que 
querem e ninguém os rebate à altura. No dia seguinte, 
continuam a ter espaços na mídia onde reproduzem 
suas leviandades. Esta, sim, é a cartilha de Bolsonaro. 

Com seus mais de 20 anos de emprego público ele-
tivo na Câmara dos Deputados sem nenhum trabalho 
relevante, mas com uma longa e controversa trajetória 
de desafetos e ligações mal explicadas com a milícia do 
Rio de Janeiro, Bolsonaro jamais seria eleito presidente 
da República em um jogo onde as regras fossem as mes-
mas para todos. Ele mentiu ao dizer que sua campanha 
era pobre de investimentos. Existem indícios que apon-
tam pagamentos de disparos em massa de mensagens 
usando o aplicativo WhatsApp feitos por empresas. Se 
comprovado, o crime derruba a chapa do presidente. 
Ele mentia na forma, com os disparos e os robôs nas 
redes sociais, e, claro, mentia no conteúdo, pois tudo o 
que saía daquela rede maligna eram fake news. 

Nas últimas semanas, Bolsonaro se enrolou em 
agressões e mentiras que podem derrubá-lo de sua ca-
deira no Palácio do Planalto. 

Agrediu a jornalista Patrícia Campos Mello, da Fo-
lha, com tom pejorativo e sexual. A mesma que denun-
ciou o esquema de fake news da sua campanha. 

Mentiu por antecipação ao dizer que os celulares 
do miliciano morto, Adriano da Nóbrega, poderiam ter 
mensagens que envolvessem o presidente ou seus fa-
miliares plantadas pela perícia, como se fosse possível 
plantar posteriormente mensagens enviadas ou recebi-
das com datas anteriores. 

Mentiu tacanhamente ao dizer que o vídeo envia-
do do seu celular incentivando a população a protes-
tar contra o Congresso Nacional era de 2015. O vídeo 
continha imagens de 2018. Bolsonaro teve o descara-
mento de mentir nas redes sociais, a partir de seus ca-
nais oficiais. 

Nos três casos citados acima o presidente pode ser 
enquadrado em um processo de impeachment, seja por 
falta de decoro, seja por crime. 

Quer caia, quer não, a verdade é que as institui-
ções fazem vista grossa para Bolsonaro em troca de 
uma agenda liberal que vem sendo tocada no Congres-
so. Se querem esfolar o trabalhador e os pequenos e 
médios empresários, que sigam com essa agenda. Eles 
nem precisam deste presidente para aprovar as mu-
danças nas leis. O risco de morte da democracia é mais 
grave do que toda a vilania que os parlamentares são 
capazes de validar. E no fim das contas, em mentiroso 
não se confia. 

Editoração: Klécio BezerraEdição: Carlos Vieira

Informações sob ameaça

Novas regras entram em vigor e vão
aumentar controle da internet na China

Presidente do Uruguai toma posse e
promete mais segurança à população

Passaram a vigorar na 
China novas regras que am-
pliam a abrangência do con-
trole governamental sobre a 
internet, para a transmissão 
de informações “capazes de 
perturbar a ordem econômi-
ca e social”.

Autoridades de controle 

da internet na China lança-
ram no domingo (1º) as no-
vas regras, “com o objetivo de 
criar um espaço cibernético 
saudável e renovador”.

A nova regulamenta-
ção estabelece que, além de 
informações consideradas 
ameaçadoras à segurança na-
cional da China, a supervisão 
governamental passa a cobrir 

informações veiculadas onli-
ne e boatos que perturbem a 
ordem econômica e social.

Prevê que informações 
que constituam violação das 
regras serão removidas e os 
casos comunicados a autori-
dades judiciais.

Além disso, a regula-
mentação determina que 
provedores de informações 

abstenham-se de fazer decla-
rações inapropriadas sobre 
calamidades ou acidentes 
graves. Tampouco devem 
criar manchetes exageradas.

Nas últimas semanas, 
na China vêm sendo posta-
dos online comentários crí-
ticos ao modo como o gover-
no enfrenta a disseminação 
do novo coronavírus.

Da Agência Brasil

Da Agência Brasil

Os arquivos do Vaticano, 
que conservam a documen-
tação do papa Pio XII (1939-
1958), foram tornados públi-
cos ontem, permitindo que 
se esclareça o silêncio do lí-
der da igreja católica contra 
o nazismo.

O Vaticano confirmou há 
duas semanas a abertura dos 
arquivos reforçando a ideia 
de que a consulta da docu-
mentação venha a esclare-
cer o silêncio do papa Pio XII 
acusado durante as últimas 
décadas de não ter levanta-
do a voz contra o nazismo 
durante a II Guerra Mundial 
(1939-1945).

“A Igreja não tem medo 
da história. Pelo contrário”, 
disse o papa Francisco no dia 
4 de março de 2019, quando 
anunciou a abertura da do-
cumentação relativa ao pon-
tificado de Eugenio Pacelli 
(papa Pio XII) que se prolon-
gou entre 1939 e 1958.

Oitenta e cinco inves-
tigadores estão já inscritos 
para poderem pesquisar 
16 milhões de documentos 
pertencentes ao “arquivo se-
creto”, mas também de dife-
rentes instituições do Estado 
do Vaticano que foram orga-
nizados nos últimos 14 anos.

Entre os investigadores 
estão historiadores do Mu-
seu do Holocausto (Washin-
gton) assim como de Israel, 
Alemanha, Itália, França, 
Rússia, Espanha e de vários 
países da América do Sul.

A decisão de abrir os ar-

quivos tem sido comentada 
por historiadores e organi-
zações judias que teorizam 
sobre um Papa acusado de se 
ter calado perante o fascismo 
e o nazismo, notando inclusi-
vamente que a poucos metros 
da cidade do Vaticano, no dia 
16 de outubro de 1943, sol-
dados nazistas capturavam 
1.022 judeus, entre os quais 
200 crianças e adolescentes, 
que poucos dias depois foram 
enviados para o complexo 
de extermínio de Auschwitz 
instalado na Polônia. Destes 
1.022 judeus capturados per-
to da cidade do Vaticano so-
breviveram 17 pessoas.

Até ao momento, o Va-
ticano apenas liberou, em 
2004, abrir consulta a “In-
ter Arma Caritas”, o gabi-
nete de informação sobre 
os prisioneiros de guerra 
instituído por Pio XII e que 
recolheu entre 1939 e 1947 
fichas de 2,1 milhões de 
prisioneiros de guerra.

Em 1965, o Vaticano 
publicou documentação 
que acabou por ser coligi-
da em 12 volumes - “Atos e 
documentos da Santa Sé re-
lativos à II Guerra Mundial” 
- que continha material de 
arquivo sobre o pontificado 
de Pio XII.

Luis Manuel Cuña Ra-
mos, um dos membros da 
equipe dos arquivos do 
Vaticano, disse que já veio 
dizer que “desta documen-
tação vai sair muito engran-
decida a figura de Pio XII”.

“Vamos deixar-nos de 
ideologias e de preconcei-
tos e vamos à História. Este 
é o momento para os his-
toriadores tirarem conclu-
sões”, acrescentou.

No final do ano passa-
do, o Papa Francisco alte-
rou formalmente o nome 
- Arquivo Secreto do Vatica-
no, por - Arquivo Apostóli-
co do Vaticano.

Foto: Agência Brasil

O papa Francisco cumpriu a promessa de abrir os arquivos e afirmou que “a Igreja não tem medo da história”
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Dívidas empresariais
Mais de 6,1 milhões de empresas não cumpriram suas 
obrigações financeiras em dezembro de 2019, de acordo 
com informações do Serasa Experian. Página 19
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Na programação da homenagem organizada pelo Governo do Estado está ainda a “Caminhada do Bem”

O Governo do Estado 
vai promover duas grandes 
ações para homenagear o 
artesão paraibano, cujo Dia 
Nacional é comemorado em 
19 de março: um concurso li-
terário e uma caminhada. As 
ações ocorrem em parceria 
com a Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Huma-
no e com a Federação dos 
Artesãos da Paraíba (Fasart).

 O concurso literário terá 
como tema “Quem é esse ar-
tesão?” Para participar, o can-
didato deve enviar a redação, 
de no máximo 30 linhas, so-
bre o artesão ou algum traba-
lho artesanal que ele conheça 
até o dia 15 de março. O ende-
reço é inscricaopap@gmail.
com. O vencedor ganhará um 
superprêmio, que será divul-
gado em breve pela comissão 
do concurso.

 A seleção da melhor reda-
ção será feita pela Curadoria do 
Artesanato Paraibano, de 16 a 
19 de março. Já o resultado da 
redação ganhadora será co-
nhecido às 10h do dia 20 pelas 
redes sociais do Programa do 
Artesanato da Paraíba.

 A gestora do PAP, Ma-
rielza Rodriguez, lembra que 
deverão ser obedecidos os 
seguintes critérios: conheci-
mento do artesão e do arte-
sanato paraibano, estética e 
gramática da Língua Portu-
guesa, além de criatividade e 
inovação. Outro critério a ser 
obedecido é que o artesão 
seja paraibano.

Concurso literário comemora
o Dia Nacional do Artesão

Editoração: Klécio BezerraEdição: Cecília Noronha

Qualquer cidadão pode 
ter acesso à Certidão de Ante-
cedentes Criminais estadual na 
Paraíba. Para isso, é necessá-
rio que o interessado se dirija 
aos locais de atendimento do 
Instituto de Polícia Científica 
(IPC) da Polícia Civil da Paraí-
ba, que funcionam nas Casas 
da Cidadania, portando cópia 
de um documento com foto. A 
taxa cobrada para a emissão da 
certidão é de R$ 15,45.

“O documento é emitido 
no horário da manhã de forma 
imediata, em caso de urgência, 
nas Casas da Cidadania de Ja-
guaribe e no Shopping Tambía. 
À tarde, o atendimento é nor-
mal. Já nas Casas da Cidadania 
de Mangabeira, Shopping Ma-
naíra e nas cidades de Campina 
Grande e Patos, o documento é 
entregue no prazo de 72 horas. 
A pessoa que solicita a certidão 
precisa levar a cópia de um do-
cumento com foto, que pode 
ser identidade (RG), passapor-
te, Carteira de Trabalho ou car-
teira funcional”, explicou o che-
fe do Núcleo de Identificação 
Civil e Criminal do IPC, Acídio 
Pereira Furtado.

A Certidão de Anteceden-
tes Criminais emitida pelo IPC 
tem validade de 30 dias, que 
informa a existência ou não de 
registros criminais no Banco 
de Dados da Polícia Civil. O do-
cumento é geralmente solicita-
do nos casos de posse em con-
cursos, vínculo empregatício 
(quando a função exige a apre-
sentação da certidão), finan-
ciamentos diversos, participa-
ção em processos licitatórios, 
programas de intercâmbio, 
entre outros. Na certidão ne-
gativa de antecedentes crimi-
nais deve estar escrita expres-
são ‘Nada consta’.

Expedição da 
Certidão de 
Antecedentes 
Criminais

Mais ação na orla de João Pessoa
Outra ação do Governo do 

Estado é a Caminhada do Bem, 
que será promovida no dia 21 
de março para todos os artesãos 
paraibanos.

 A caminhada, que terá a 
participação de todos os parcei-
ros do Programa do Artesanato 
da Paraíba, terá início às 7h, na 
calçadinha de Cabo Branco (em 

frente ao edifício Borborema, fi-
nal da Beira-Rio), com destino à 
Fundação Casa de José Américo.

Ao longo do percurso, ocor-
rerão sorteios de brindes, além 
de muita diversão para home-
nagear o artesão paraibano. “O 
artesanato paraibano cada vez 
mais se consolida, e os números 
mostram essa consolidação. No 

último Salão vendemos mais 
de um milhão e seiscentos mil 
reais, um crescimento de mais 
de cem por cento. Nada mais 
coerente que estimular ainda 
mais o nosso artesão e apro-
ximar ainda mais a sociedade 
deste importante segmento, que 
é o artesanato paraibano”, des-
tacou Marielza Rodriguez.

A seleção da melhor 
redação será feita pela 

Curadoria do Artesanato 
Paraibano, de 16 a 19 
de março. O resultado 

vai ser divulgado dia 20, 
pelas redes sociais

Foto: Secom-PB 

O último Salão de Artesanato movimentou um montante de R$ 1,6 milhão em vendas, equivalente a um aumento de 100% em relação à edição anterior do evento

1982: divisor de águas
       Voltando de Paris 
para Natal, o docu-
mentarista Antônio 
Filho desembarcou 
no Recife e passou 
por João Pessoa, 
onde me deu uma 
edição do livro “Le 
meilleur du Cahiers” 
e uma cópia legen-
dada em francês do 
filme “Rocha que 
voa”, de Eryk Rocha. 
Daqui foi para Salt 
Lake City, nos EUA.
       Quando concluiu 
seu instigante do-
cumentário “Rocha 
que voa”, em 2003, 
Eryk tinha apenas 
24 anos, idade com a 
qual morreu Castro 
Alves e cuja inversão 
numérica - 42 - seria 
a com que morreria 
seu pai, Glauber Ro-
cha. Por semelhança 
e mera coincidência, 
como se avisa em 
alguns filmes, ambos 
baianos e piscianos, 
Castro Alves e Glau-
ber Rocha nasceram 
num 14 de março.      
“Eu sou um apocalípti-
co que morrerei cedo” 
era uma das frases 
que mais costumava 
usar o diretor de 

“Deus e o diabo na 
terra do sol”, em cujo 
apartamento no Rio 
de Janeiro morei no 
final dos anos 60. 
Ele considerava-se 
uma reencarnação 
do poeta de “Navio 
negreiro”.
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       Em “Rocha que 
voa” me impressio-
nou a revelação de 
um dos períodos me-
nos conhecidos da 
vida de Glauber: seu 
exílio por dois anos 
em Cuba, a partir de 
1971. Nas primeiras 
sequências, percebe-
se a leveza de Eryk 
em incorporar por 
completo o discurso 
do pai sem fazer 
concessões que fe-
rissem a identidade 
do filho.
       O cineasta argen-
tino Fernando Birri 
dá um depoimento 
no documentário, 
contando um longo e 
repetido sonho que 
teve com Glauber, 
concluindo que o 
cineasta “ainda anda 
levitando por aí”. 

Glauber por aí
anterior, antes de sua morte na Revolução 
Constitucionalista de 1932.

Fiquei indeciso entre contestar e aceitar.
“Leia o poema que está ali”. Apontou 

para um quadro-negro. Fiz a leitura e fiquei 
calado. “Esse poema diz alguma coisa a você? 
Parece com a literatura de alguém famoso?”. 
“É Augusto dos Anjos puro. Mas conheço 
todos os poemas de Augusto e este não é 
dele”. “É dele, sim. Escreveu para você. Foi 
na Paraíba onde vocês se conheceram. Vocês 
foram grandes amigos”

Passados 38 anos desse encontro, olho 
para o livro lançado por Hildeberto Barbosa 
Filho em 2014: “Essa mecânica nefasta - O 
Eu e os outros”. E lembro “Vencedor”, assim 
encerrado por Augusto:

“Vieram todos, por fim; ao todo, uns 
cem... / E não pôde domá-lo enfim ninguém, 
/ Que ninguém doma um coração de poeta!”.
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Hernani Guimarães Andrade (foto) nas-
ceu em 31 de maio de 1913, em Araguari, MG. 
Tornou-se espírita aos 16 anos de idade, atra-
ído pela racionalidade e pela coerência dos 
postulados de Allan Kardec. Mudando-se para 
São Paulo, cursou Engenharia Civil na Escola 
Politécnica da USP, formando-se em 1941.

Após estudar exaustivamente as obras  
clássicas da Doutrina, examinou os experi-
mentos e as teorias dos metapsiquistas e 

Era 1982. Agnaldo Almeida, editor geral 
de “A União”, permitiu que passsse uns dez dias 
em São Paulo, numa viagem que tive vontade 
de fazer, de última hora, sem objetivos defini-
dos. Fui hóspede de José Nêumanne. Como ele 
trabalhava na sucursal do “Jornal do Brasil”, fui 
conhecer a redação e seu diretor, João Batista 
Lemos, jornalista espírita e esquerdista. Lemos 
morreu em 2009, aos 82 anos, em Brasília.        
          Para minha surpresa, em sua sala, ele dis-
se: “Vá ao escritório do dr. Hernani Guimarães 
Andrade. Fica a dois quarteirões daqui. Ele está 
lhe aguardando”.

Eram quatro da tarde. Caminhei pela 
larga calçada da Paulista. O vento condizia 
com o tempo nublado e a temperatura de 18 
graus. Estava consciente de que nada seria 
como antes. Aquela visita seria um divisor 
de águas. Entrei no escritório, recebido por 
Suzuki, uma nissei de palavras e gestos estu-
dados. O dr. Hernani pediu que eu sentasse. 
Eu era recebido pelo engenheiro e cientista 
publicado em vários países, reconhecido 
como autoridade maior da América Latina 
em parapsicologia, tendo prestado serviços 
à NASA.

- Dr. Hernani, desculpe-me a ansiedade, 
mas gostaria de saber logo o motivo de seu 
convite para esta visita-surpresa, pois não nos 
conhecíamos.

- Antes, prezado Carlos, apesar de você ser 
cético em relação a essas coisas, saiba de algo 
importante: nós nos encontramos em época 

dos parapsicólogos, na busca da realidade e da essen-
cialidade do espírito. Possuía conhecimentos de física, 
ciências biológicas, cosmologia, estatística e psicologia. 

Fundou em 1963 o IBPP - Instituto Brasileiro de 
Pesquisas Psicobiofisicas, em São Paulo. Em março de 
1966, Hernani conheceu sua mais fiel colaboradora: a 
professora Suzuko Hashizume. Como Suzuko interes-
sou-se por fenômenos paranormais, passou a ajudá-lo 
também fora do ambiente de trabalho, acompanhan-
do-o inclusive quando se mudou para Bauru, interior 
de São Paulo, em junho 1992, levando o IBPP.
         Hernani Guimarães Andrade faleceu em 25 de 
abril de 2003, aos 89 anos de idade, deixando 17 
livros publicados.

Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com
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Iniciativa traz diversas ações voltadas às comunidades de baixa renda e realiza cadastramento de clientes na Tarifa Social
Neste mês de março, o 

projeto Nossa Energia, da 
Energisa, traz diversas ações 
direcionadas para comunida-
des de baixa renda de 15 cida-
des da Paraíba. Haverá troca 
de lâmpadas, palestras edu-
cativas, sessões ao ar livre de 
cinema e teatro, quiz e brindes 
para a população dessas loca-
lidades. O projeto também 
realiza o cadastro de clientes 
residenciais na Tarifa Social, 
benefício que oferece descon-
tos na conta de energia elétri-
ca que variam de 10% a 65%. 

Para realizar a troca de 
lâmpadas incandescentes ou 
fluorescentes por LED, é pre-
ciso comprovar residência em 
comunidade de baixo poder 
aquisitivo e apresentar os se-
guintes documentos originais: 
identidade, CPF e última conta 
de energia paga. Cada unidade 
consumidora poderá trocar 
até cinco lâmpadas.

O Nossa Energia, que faz 
parte do Programa de Efi-
ciência Energética da Aneel, 
percorre toda a Paraíba desde 
2007. O projeto tem o objetivo 
de combater o desperdício de 
energia elétrica nas residên-
cias dos consumidores, além 
de contribuir para a mudança 
de hábitos e uso eficiente e se-
guro da energia elétrica.

Neste mês, as cidades 
contempladas com as ações 
do Nossa Energia são Catolé 
do Rocha, Paulista, São Ben-
tinho, Patos, Cuité, Marcação, 
Natuba, Bayeux, João Pessoa, 
Sousa, Nazarezinho, Concei-
ção, São José de Piranhas, 
São José da Lagoa Tapada e 
Cabedelo.

Projeto ‘Nossa Energisa’ vai
passar por 15 cidades da PB

Editoração: Lênin BrazEdição: Cecília Noronha

n Catolé do Rocha - 02 a 03/03
Tancredo Neves - Rua Odiza Fernandes 
da Silva Andrade com a Rua Antônio Her-
mínio de Araújo - (Referência: Próximo a 
Escola Municipal Catarina Sousa Maia)

Atividades: Troca de lâmpadas, pales-
tras, cadastro tarifa social, teatro, quiz 
e brindes

n Sousa -03 a 04/03 
Mutirão - Rua Vereador José Gonçalves 
Formiga - (Referência: Em frente à Ca-
pela Santa Luzia)

Atividades: Troca de lâmpadas, pales-
tras, cadastro tarifa social, teatro, quiz 
e brindes 

n Paulista - 04 a 05/03 
Centro - Praça João Patróculo da Silvei-
ra - (Referência: Próximo a Igreja Matriz 
De São José)

Atividades: Troca de lâmpadas, pales-
tras, cadastro tarifa social, teatro, ses-
são de cinema, quiz e brindes

n Nazarezinho - 05 a 06/03 
Centro - Praça João Luiz - (Referência: 
Em frente a igreja Matriz)

Atividades: Troca de lâmpadas, pales-
tras, cadastro tarifa social, teatro, ses-
são de cinema, quiz e brindes.

n São Bentinho - 06 a 07/03
Centro - Praça do Coreto - Rua Ernane 
Roque de Arruda - (Referência: Próximo 
a Igreja Matriz)

Atividades: Troca de lâmpadas, pales-
tras, cadastro tarifa social, teatro, quiz 
e brindes 

n Conceição - 09 a 10/03
Centro - Rua Presidente João Pessoa - 
(Referência: No Calçadão) 

Atividades: Troca de lâmpadas, pales-
tras, cadastro tarifa social, teatro, quiz 
e brindes

n Patos - 09 a 10/03
Vila Cavalcante - Endereço: Rua An-
tônio Leite Oliveira, 670 - (Referência: 
Próximo a Associação de Moradores 
da Vila Cavalcante)

Atividades: Troca de lâmpadas, pales-
tras, cadastro tarifa social, teatro, ses-
são de cinema, quiz e brindes.
 
n Cuité - 11 a 12/03
Centro - Praça Cláudio Gervásio Furta-
do - (Referência: Praça Central)

Atividades: Troca de lâmpadas, pales-
tras, cadastro tarifa social e teatro

n São José de Piranhas - 
11 a 12/03
Centro - Rua Inácio Lira
(Referência: Em frente à Prefeitura)

Atividades: Troca de lâmpadas, pales-
tras, cadastro tarifa social,teatro, ses-
são de cinema, quiz e brindes

n Marcação -  16 a 17/03
Centro - Rua João Ferreira dos Santos 
- (Referência: Pavilhão Central)

Atividades: Troca de lâmpadas, pales-
tras, cadastro tarifa social, teatro, quiz 
e brindes

n São José da Lagoa Tapada - 
17 a 18/03 

Centro - Rua Genésio Araújo - 
(Referência: Praça Frei Damião)

Atividades: Troca de lâmpadas, pa-
lestras, cadastro tarifa social, teatro, 
quiz e brindes

n Natuba - 18 a 20/03 
Centro - Rua Epitácio Pessoa - 
(Referência: Em frente ao Centro 
de Apoio Pedagógico)

Atividades: Troca de lâmpadas, pa-
lestras, cadastro tarifa social, teatro, 
sessão de cinema, quiz e brindes

n Cabedelo - 20 a 21/03
Jardim Manguinhos - Rua Monsenhor 
José Coutinho da Silva - (Referência: 
Rua Lateral à Honda Novo Rumo)

Atividades: Troca de lâmpadas, pa-
lestras, cadastro tarifa social, teatro, 
sessão de cinema, quiz e brindes

n Bayeux - 23 a 24/03 
Baralho - Av. Liberdade, 1074 - (Re-
ferência: Praça próximo a Borra-
charia NS da Conceição e próximo 
à Cisal – Companhia Industrial do 
Sisal)

Atividades: Troca de lâmpadas, pa-
lestras, cadastro tarifa social, teatro, 
quiz e brindes

n João Pessoa - 25 a 28/03 
Ilha do Bispo - Avenida Rui Carneiro 
Campos /Avenida Rui Machado - 
(Referência: E.E.E.F.M.Raul Machado)

Atividades: Troca de lâmpadas, pa-
lestras, cadastro tarifa social, teatro, 
quiz e brindes

CoNfiRa aBaixo a PRogRaMação CoMPLETa daS aTividadES do NoSSa ENERgia EM MaRço:

Novo modelo de conta
Um novo modelo de conta de energia está 

chegando na casa dos paraibanos. O visual 
diferente traz para os clientes um layout mais 
simples e de fácil compreensão, mantendo o 
formato de boleto bancário. A mudança da 
conta para os 217 municípios paraibanos 
atendidos pela Energisa Paraíba começou a 
valer desde ontem, respeitando a data prevista 
para leitura de cada unidade consumidora, 
como informado mensalmente na conta.

Além de um visual mais moderno, o novo 
layout destaca os principais dados dos clientes 
e as informações que são relevantes para eles 
como o consumo do mês, o valor a ser pago e 
a data de vencimento. De acordo com a Ener-
gisa, a mudança é resultado de sugestões de 
clientes da distribuidora, que opinaram sobre 
a melhor forma para entender as informações 
da fatura.

Segundo o gerente de serviços comer-
ciais, Felipe Costa, os consumidores perce-
berão de cara que a mudança foi para me-
lhor. “Nós simplificamos a conta, sem retirar 
nenhum dado importante, como histórico 
de consumo e composição da conta. Apenas 
fizemos um reposicionamento, deixando 
a leitura e o entendimento mais fácil para 
nossos clientes”, disse.

Na Energisa Borborema, que atende aos 
municípios de Campina Grande, Queimadas, 
Massaranduba, Fagundes, Lagoa Seca e Boa 
Vista, os clientes já estão recebendo o novo 
modelo da conta desde 20 de janeiro. 

Qualquer dúvida, o cliente pode entrar em 
contato com a Energisa através dos canais de 
atendimento, como Facebook, Twitter, aplicati-
vo para smartphone Energisa On, agência de 
atendimento presencial ou no 0800 083 0196.

Entre as atividades desenvolvidas e programadas para março está a troca de lâmpadas fluorescentes por LED, palestras educativas, sessões ao ar livre de cinema e teatro, quiz e brindes para a população

fotos: Divulgação/Energisa
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Segundo a Serasa, número é considerado recorde para a série histórica da pesquisa, criada em 2016

Mais de 6,1 milhões de 
empresas atrasaram suas 
obrigações financeiras em 
dezembro de 2019. Para a 
Serasa Experian, autora do 
levantamento que aponta 
para este número, trata-se de 
uma quebra de recorde para 
toda a série da pesquisa, ini-
ciada em 2016.

Comparado com de-
zembro de 2018, trata-se de 
um avanço de 9,5%. Cada 
empresa tem em média 
nove dívidas.

Quando comparado com 
novembro do ano passado, o 
crescimento foi de 1,6%, de 
acordo com a Serasa. A maior 
parte das dívidas vencidas e 
não pagas, algo como 78%, 
ocorreu em instituições fora do 
setor financeiro.

O economista da Serasa 
Experian, Luiz Rabi, explica 
que isso se deve ao aumento 
do crédito mercantil. “A re-
dução dos juros ainda não foi 
totalmente refletida no sis-
tema financeiro, o que acaba 
prejudicando principalmen-
te as pequenas empresas”, 
diz ele.

Isso, continua, faz com 

Francisco Carlos de Assis 
Agência Estado

Atraso nas contas é realidade
para 6 milhões de empresas 

Editoração: Klécio BezerraEdição: Cecília Noronha

que eles busquem melhores 
alternativas, como os acordos 
entre empresas, para acessar 
o crédito. “Porém, com o cres-
cimento econômico abaixo do 
esperado, este grupo de em-
preendimentos não consegue 
honrar os compromissos e 
engrossa a lista de devedores 
negativados”, afirma Rabi.

Setores
O maior volume de em-

presas inadimplentes em 
2019 concentrou-se no se-
tor de Serviços (50,2%), que 
teve ainda a maior variação 
de representatividade entre 
um ano e outro, de 1,3 ponto 
porcentual Em dezembro de 
2018, o número era de 48,9%.

Já o Comércio teve que-
da de 1,3 ponto porcentual 
no mesmo período analisado, 
indo de 41,7% no último mês 
de 2018 para 40,4% em de-

zembro de 2019. A Indústria 
se manteve estável no período.

Regiões
A região Sul continuou 

registrando a maior varia-
ção no último mês do ano, 
15,5%, seguida pelo Cen-
tro-Oeste (10,4%). Todas as 
regiões apresentaram cres-
cimento da inadimplência 
empresarial entre dezembro 
de 2018 e 2019.

Os economistas do 
mercado financeiro altera-
ram levemente a previsão 
para o IPCA - o índice ofi-
cial de preços - em 2020. 
O Relatório de Mercado 
Focus divulgado ontem, 
pelo Banco Central, mos-
tra que a mediana para o 
IPCA neste ano foi de alta 
de 3,20% para 3,19%. Há 
um mês, estava 3,40%. A 
projeção para o índice em 
2021 seguiu em 3,75%. 
Quatro semanas atrás, es-
tava no mesmo patamar.

O relatório Focus 
trouxe ainda a projeção 
para o IPCA em 2022, que 
seguiu em 3,50%. No caso 
de 2023, a expectativa 
permaneceu em 3,50%. 
Há quatro semanas, essas 
projeções eram de 3,50% 
para ambos os casos.

A projeção dos econo-
mistas para a inflação está 
abaixo do centro da meta de 
2020, de 4,00%, sendo que 
a margem de tolerância é de 
1,5 ponto porcentual (índi-
ce de 2,50% a 5,50%). No 
caso de 2021, a meta é de 
3,75%, com margem de 1,5 
ponto (de 2,25% a 5,25%). 
Já a meta de 2022 é de 
3,50%, com margem de 1,5 
ponto (de 2,00% a 5,00%). 
No início de fevereiro, o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) 
informou que o IPCA subiu 
0,25% em janeiro.

No Focus agora divul-
gado, entre as instituições 
que mais se aproximam 
do resultado efetivo do 
IPCA no médio prazo, de-
nominadas Top 5, a me-
diana das projeções para 
2020 permaneceu em 
3,16%. Para 2021, a es-

timativa do Top 5 seguiu 
em 3,73%. Quatro sema-
nas atrás, as expectativas 
eram de 3,40% e 3,75%, 
nesta ordem.

No caso de 2022, a 
mediana do IPCA no Top 
5 permaneceu em 3,50%, 
ante 3,50% de um mês 
atrás. A projeção para 2023 
no Top 5 seguiu em 3,50%, 
também ante 3,50% de 
quatro semanas antes.

Últimos cinco dias
A projeção mediana 

para o IPCA de 2020 atua-
lizada com base nos últi-
mos 5 dias úteis passou de 
3,22% para 3,20%, confor-
me o Relatório de Mercado 
Focus. Houve 64 respostas 
para esta projeção no perío-
do. Há um mês, o porcentual 
calculado estava em 3,35%.

No caso de 2021, a 
projeção do IPCA dos úl-
timos 5 dias úteis passou 
de 3,75% para 3,70%. Há 
um mês, estava em 3,75%. 
A atualização no Focus foi 
feita por 59 instituições.

Outros meses
Os economistas do 

mercado financeiro altera-
ram a previsão para o IPCA 
em fevereiro de 2020, de 
alta de 0,17% para 0,16%. 
Um mês antes, o porcen-
tual projetado indicava in-
flação de 0,23%.

Para março, a proje-
ção no Focus foi de alta 
de 0,18% para 0,17% e, 
para abril, seguiu em alta 
de 0,35%. Há um mês, os 
porcentuais de alta eram 
de 0,22% e 0,34%, res-
pectivamente.

A inflação suavizada 
para os próximos 12 meses 
foi de 3,52% para 3,56% de 
uma semana para outra - há 
um mês, estava em 3,44%.

IPCA para este ano 
registra leve queda
Eduardo Rodrigues  
Agência Estado

A maioria da inadimplência está no setor de serviço (50,2%), enquanto o comércio mostrou uma redução nas dívidas

Foto: Agência Brasil

Setor imobiliário

Venda de imóveis tem previsão
de crescimento de 10% em 2020

Levantamento da Câ-
mara Brasileira da Indús-
tria da Construção (CBIC) 
divulgado ontem mostra 
que as vendas de imóveis 
residenciais cresceram 
9,7% no país, em 2019, na 
comparação com o ano an-
terior.  No total foram ven-
didas 130.434 unidades, 
contra 118.893 em 2018. 
Para a CBIC, o ano de 2020 
projeta um crescimento 
parecido com o observado 
em 2019, em torno de 10%, 
melhor resultado anual dos 
últimos quatro anos.

A pesquisa, realizada 
em parceria com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai), analisou 
os dados de 90 municípios 
brasileiros. Os números 
mostram ainda que os lança-
mentos apresentaram uma 
alta de 15,4%, em 2019, so-

mando 130.137 unidades. 
Em 2018, haviam sido lan-
çadas 112.750 unidades.

Os dados do 4º tri-
mestre de 2019 reforçam a 
tendência de aumento. No 
período, os lançamentos de 
imóveis cresceram 28,3% 
em relação ao 3º trimestre 
e 8,4% frente ao 4º trimes-
tre de 2018.

As vendas de outubro, 
novembro e dezembro de 
2019 também cresceram 
13,9% quando comparadas 
à de julho, agosto e setem-
bro do mesmo ano, e 9,7% 
frente ao mesmo período 
de 2018.

A região Sudeste foi a 
que mais se destacou pu-
xando a alta nas vendas e 
nos lançamentos no último 
trimestre de 2019, tanto 
em números absolutos, 
quanto relativos. No to-
tal, foram lançados 31.965 
imóveis no período, contra 

21.036 no trimestre ante-
rior, uma alta de 52%.

Na comparação com 
o mesmo período do ano 
passado (30.093), a varia-
ção chegou a 6,2%. Houve 
também alta de 19,18% 
entre todos os lançamentos 
dos municípios pesquisa-
dos na região no resultado 
anual, entre 2018 (68.804) 
e 2019 (82.003).

A região Sul registrou 
9,15% mais lançamentos 
anuais, na comparação de 
2018 (12.566) com 2019 
(13.716) e também uma 
alta de 15,1% no 4º trimes-
tre de 2019 em relação ao 
terceiro trimestre do mes-
mo ano, e de 37,3% em 
comparação ao quarto tri-
mestre de 2018.

“O Centro-Oeste lan-
çou 42,18% mais imóveis 
em 2019 (10.671) que em 
2018 (7.505), nos municí-
pios analisados. A região 

Por Luciano Nascimento  
Agência Brasil

também registrou variação 
positiva de 23,9% entre o 
terceiro e o quarto trimes-
tres de 2019 e de 0,5% en-
tre os últimos trimestres 
de 2018 e 2019 (outubro, 
novembro e dezembro)”, 
informou a CBIC.

O Sudeste também se 
destacou nas vendas de 
imóveis. No quarto trimes-
tre de 2019, foram 23.001 
unidades habitacionais ad-
quiridas, alta de 20,2% em 
relação ao terceiro trimestre 
(19.978 vendas) e de 8,6% 
na comparação com o quarto 
trimestre de 2018 (21.184).

O levantamento regis-
trou também uma eleva-
ção de 19,33% entre todas 
as vendas dos municípios 
pesquisados na região, na 
comparação entre 2018 
(62.375) e 2019 (74.435).

A região Centro-Oeste 
também merece destaque. 
No quarto trimestre de 
2019, as vendas cresceram 
25,7% em relação ao ter-
ceiro trimestre do mesmo 
ano e aumentaram 25,9% 
em relação ao quarto tri-
mestre de 2018. Ao todo, a 
região vendeu 11,61 mais 
entre 2018 (9.925) e 2019 
(11.078).

Na região Sul, o compa-
rativo de vendas entre 2018 
(14.056) e 2019 (16.360) 
aponta alta de 16,39%, sen-
do que o quarto trimestre 
de 2019 somou 7,4% mais 
contratos que o terceiro 
trimestre do mesmo ano e 
48,8% a mais que o quarto 
trimestre de 2018.A região Sudeste foi a que mais se destacou no último trimestre de 2019, puxando a alta dos lançamentos

Foto:  Rovena Rosa/ Agência Brasil

A expectativa de cres-
cimento da economia em 
2020 passou de 2,20% para 
2,17%, conforme o Relató-
rio de Mercado Focus, divul-
gado nessa segunda-feira, 2, 
pelo Banco Central. Há qua-
tro semanas, a estimativa de 
alta era de 2,30%.

Para 2021, o mercado 
financeiro manteve a pre-
visão de alta do Produto In-
terno Bruto (PIB), de 2,50%. 
Quatro semanas atrás, esta-
va no mesmo patamar.

No mês de fevereiro, 
o BC informou que seu Ín-
dice de Atividade (IBC-Br) 
teve baixa de 0,27% em de-
zembro ante novembro, na 
série com ajustes sazonais. 
Em relação a dezembro de 
2018, houve alta de 1,28%.

Em dezembro, o BC 

atualizou, por meio do Re-
latório Trimestral de Infla-
ção (RTI), sua projeção para 
o PIB em 2020, de alta de 
1,8% para elevação de 2,2%.

No Focus dessa segun-
da-feira, a projeção para 
a produção industrial de 
2020 passou de alta de 
2,33% para 2,41%. Há um 
mês, estava em 2,21%. No 
caso de 2021, a estimativa 
de crescimento da produção 
industrial permaneceu em 
2,50%, igual a quatro sema-
nas antes.

A pesquisa Focus mos-
trou ainda que a projeção 
para o indicador que mede a 
relação entre a dívida líqui-
da do setor público e o PIB 
para 2020 foi de 56,77% 
para 56,90%. Há um mês, 
também estava em 56,90%. 
Para 2021, a expectativa foi 
de 57,70% para 57,82%, 
ante 58,00% de mês atrás.

Projeção para o PIB
recua e fica em 2,17% 
Por Eduardo Rodrigues 
Agência Estado
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Funcionário da empresa que chegou de viagem à Itália no dia 27 é o segundo caso confirmado da doença no Brasil
Elaine Patricia Cruz 
Da Agência Brasil

Covid-19: empregados da XP são 
obrigados a trabalhar em casa

Após a confirmação de 
que um de seus funcionários 
brasileiros está infectado com 
novo coronavírus, a empresa 
XP Investimentos informou 
que, como medida preventiva, 
todos os seus colaboradores 
que estiveram em algum país 
considerado de risco nas últi-
mas duas semanas irão traba-
lhar de casa por pelo menos 
14 dias. 

Segundo a XP, o colabo-
rador que teve o diagnóstico 
confirmado para o Covid-19, 
doença causada pelo novo co-
ronavírus, passa bem e está 
em casa, sem sintomas. Ele foi 
o segundo caso confirmado 
no Brasil. Assim como ele, o 
primeiro caso de coronavírus 
foi adquirido na Itália. 

De acordo com o Minis-
tério da Saúde, o segundo 
paciente diagnosticado com 
o novo coronavírus no Brasil 
tem 32 anos e mora em São 
Paulo. Ele foi atendido no Hos-
pital Israelita Albert Einstein 
no dia 28 de fevereiro. Ele 
chegou em São Paulo um dia 
antes, em um voo procedente 
de Milão (Itália), na região da 
Lombardia (norte do país), 
quando também iniciou os 
sintomas. Durante o voo, usou 
máscara. No atendimento, fo-
ram relatados febre, tosse, dor 
de garganta, dor muscular e 
dor de cabeça. Ele está em 
isolamento domiciliar. 

Até este momento, dois 
casos de coronavírus foram 
confirmados em todo o Brasil, 
ambos importados, ou seja, 
adquiridos fora do país, em 
viagens na Itália.

A XP informou ainda que 
todos os colaboradores da 
empresa que tiveram contato 

com o profissional infectado 
estão sendo acompanhados 
por médicos especialistas. Ne-
nhum deles, segundo a empre-
sa, apresenta quaisquer sin-
tomas da doença. A empresa 
informou ainda que todas as 
suas operações prosseguem 
normalmente. 

Férias coletivas
Desde ontem (2), 200 

funcionários da fábrica de 
Taubaté (SP) da LG Eletro-
nics, da área de produção de 
celulares, entraram em férias 
coletivas por causa da falta de 
insumos para a fabricação de 
celulares. Segundo o Sindicato 
dos Metalúrgicos de Taubaté e 
região (SindMetau), a empre-
sa alegou que, diante do novo 
coronavírus na China, várias 
empresas chinesas que pro-
duzem componentes e peças 
para celulares, utilizados pela 
LG brasileira, foram fechadas, 
o que dificulta a produção de 
celulares no Brasil.

Por meio de nota, a LG 
Eletronics do Brasil confirmou 
que, devido ao surto do novo 
coronavírus no mundo, que 
“tem provocado o desabas-
tecimento de peças nas pro-
duções, fará uma parada de 
10 dias na produção, a partir  
de ontem, 2 de março, em sua 
unidade fabril de celulares, lo-
calizada em Taubaté”.

Brasil monitora 433 pessoas com suspeita de coronavírus

O Ministério da Saúde moni-
tora 433 pacientes com suspeita 
de infecção pelo novo coronavírus. 
Foram descartados 162 casos.

Os números foram atualizados 
nesse domingo (1o) na Plataforma 
Integrada de Vigilância em Saúde. 
A maioria das suspeitas é de São 
Paulo, com 136 casos.

Até essa data, havia apenas 
207 pacientes com suspeita de 
infecção pelo novo coronavírus e 
79 casos tinham sido descartados. 
O país continua com dois casos 
confirmados em São Paulo. Os 

dois casos confirmados têm como 
local de infecção a Itália. Ambos 
são brasileiros e moram no estado 
de São Paulo. Os casos não têm 
vínculo entre si e foram identifica-
dos em unidade de saúde privada, 
conforme informou o ministério.

Ontem, segunda-feira (2), 
o Ministério da Saúde também 
inicia um novo fluxo e adotará 
integralmente os dados repassa-
dos pelos gestores locais. Antes, 
cada notificação era reanalisada 
pela equipe da pasta. A ação de 
descentralização da consolidação 
dos casos busca dar agilidade de 
resposta à doença. Os ajustes do 
novo fluxo estão sendo realizados 

neste fim de semana. Para evitar a 
proliferação do vírus, o Ministério 
da Saúde recomenda medidas 
básicas de higiene, como lavar as 
mãos com água e sabão, utilizar 
lenço descartável para higiene 
nasal, cobrir o nariz e a boca com 
um lenço de papel quando espirrar 
ou tossir e jogá-lo no lixo. evitar 
tocar olhos, nariz e boca sem que 
as mãos estejam limpas.

Aplicativo
O Ministério da Saúde lançou 

o aplicativo Coronavírus-SUS com 
o objetivo de conscientizar a po-
pulação sobre o Covid-19, doença 
causada pelo vírus. 

Kelly Oliveira
Da Agência Brasil

Segundo a XP, o 
colaborador que teve o 
diagnóstico confirmado 
para o Covid-19, doença 

causada pelo novo 
coronavírus, passa bem

Não há razão para pânico

Fiocruz: país está mais preparado para o controle

O Brasil está mais pre-
parado para lidar com o 
Covid-19 do que estava em 
2009 para enfrentar a pan-
demia da gripe H1N1. A afir-
mação é do médico infecto-
logista Rivaldo Venâncio, 
coordenador de Vigilância 
em Saúde e Laboratórios de 
Referência da Fundação Os-
waldo Cruz (Fiocruz), insti-
tuição científica vinculada 
ao Ministério da Saúde. O 
médico diz que a população 
precisa se manter informa-
da, mas ressalta que não há 
razão para pânico.

Segundo Rivaldo, os ca-
sos ocorridos até agora em 
diversos países são em sua 
maioria leves ou moderados. 
“Há inclusive casos assinto-
máticos, em que a pessoa, 
embora tenha sido infecta-
da, não desenvolve nenhu-
ma manifestação clínica. A 
ampla maioria dos casos são 
leves e moderados – talvez 
uns 80%, 85%, até 90%. E 
é pequena a parcela de in-
fecções com manifestações 
clínicas mais fortes.”

O Covid-19, como é cha-
mada a doença causada pelo 
novo coronavírus, começou 

a se disseminar na China no 
final de dezembro e em mais 
49 países já foram registra-
dos casos. Em alguns deles, 
como a Itália e a Coreia do 
Sul, o surto avançou rapida-
mente nos últimos dias. Até 
o último dia 28, a China ha-
via registrado 78.959 casos, 
com taxa de mortalidade de 
aproximadamente 3,5%. No 
resto do mundo, eram 4.351 
ocorrências, das quais em 
cerca de 1,5%, os pacientes 
morreram. Naquele dia, a Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS) elevou para “muito 
alto” o risco em nível globa. 
No Brasil, havia 182 casos 
considerados suspeitos e 
um caso confirmado em São 
Paulo: um homem de 61 anos 
que esteve na Itália.

Os primeiros sintomas 
da doença podem levar até 
14 dias para aparecer. “O 
mais comum é que, em torno 
de uma semana a partir da 
infecção, a pessoa desenvol-
va a enfermidade. E, uma vez 
desenvolvendo as manifesta-
ções clínicas, há um período 
médio de uma semana a 10 
dias de transmissão. Há, no 
entanto, algumas observa-
ções sendo feitas por auto-
ridades sanitárias da China 
de que, aparentemente, algu-

mas pessoas estariam pro-
vocando a transmissão do 
vírus um pouco antes de se 
manifestarem os primeiros 
sintomas”, destaca o médico.

Com sede no Rio de Ja-
neiro, a Fiocruz é uma das 
instituições habilitadas a 
fazer os testes laboratoriais 
capazes de detectar a pre-
sença do vírus. Os exames 
são realizados a partir de 
amostras de material clíni-
co coletado das narinas ou 
da faringe dos pacientes. Os 
resultados saem após um 
período que varia entre 24 
e 72 horas.

O Instituto Adolfo Lutz, 
em São Paulo, e o Instituto 
Evandro Chagas, em Belém, 
também estão preparados 
para as análises. Ambos são 
vinculados ao Ministério de 
Saúde. A tendência é que essa 
rede de diagnóstico aumen-
te. Em Goiânia, testes já são 
realizados pelo Laboratório 
Central de Saúde Pública 
(Lacen), administrado pelo 
governo estadual. O Lacen 
foi capacitado levando em 
conta a chegada ao Estado de 
brasileiros que foram resga-
tados em Wuhan, na China. 
Os repatriados ficaram em 
quarentena na Base Aérea 
de Anápolis, em Goiás.

Léo Rodrigues
Da Agência Brasil 

enfrentamento de emergências
Segundo Rivaldo, o Brasil evoluiu 

nos últimos 20 anos no enfrentamento 
de emergências de saúde pública a 
partir de experiências concretas. ele cita 
o surto global de coronavírus, que ficou 
conhecido como síndrome respiratória 
aguda grave (Sars) em 2002, a ameaça 
do ebola em 2014, que acabou não al-
cançando o Brasil, e a pandemia da gripe 
H1N1 que se expandiu para o mundo a 
partir do México. A esses episódios, so-
ma-se o combate a enfermidades como 
a dengue, a zika e a chikungunya, além 
das emergências sanitárias decorrentes 
de outras causas como os rompimentos 
de barragens de mineração nos muni-
cípios mineiros de Mariana, no ano de 
2015, e Brumadinho, no ano passado.

“O SUS, nosso Sistema Único de 
Saúde, aprendeu muito com tudo isso, e 
a rede de saúde complementar também 
cresceu nesse período. Isso fez com que 
pudéssemos antever algumas dificulda-
des e preparar estruturas para enfrentar 
o novo surto mundial de coronavírus com 
uma rapidez infinitamente maior do que 
em 2009, diante da pandemia de H1N1. 
eu diria que, neste momento, o Brasil 
está mais preparado para fazer a detec-
ção da doença. evidentemente, isso vai 

depender da magnitude da transmissão. 
Lembrando que em algumas localidades 
do país, sobretudo em regiões metro-
politanas, existem dificuldades na rede 
assistencial, que são de conhecimento 
público”, avalia o infectologista.

Rivaldo destaca um lado positivo, 
que é o aprendizado das últimas déca-
das, mas lembra um aspecto negativo, 
que foi a desestruturação, em algumas 
localidades, da rede que estava esta-
belecida. “Tivemos uma redução da 
cobertura da assistência pela estratégia 
de Saúde da Família, que é o primeiro 
nível de atenção no SUS. 

Vulnerabilidade
Os grupos que desenvolvem ma-

nifestações mais intensas são aqueles 
tradicionalmente considerados mais vul-
neráveis a outras doenças respiratórias, 
como gripe ou sarampo: pessoas com 
mais de 60 anos, sobretudo as que já 
têm algum comprometimento de saúde 
como uma doença pulmonar crônica, 
hipertensão e diabetes. Também pre-
cisam de mais atenção pessoas que 
usem medicação imunossupressora ou 
que tenham imunossupressão adquirida 
causada, por exemplo, pelo vírus HIV.

Foto: Agência Brasil

Até este momento, dois casos de coronavírus foram confirmados em todo o Brasil, ambos importados, ou seja, adquiridos fora do país, em viagens na Itália
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Esportes
Paraibano
Campinense e Sousa seguem favoritos no Grupo B 
após as vitórias sobre Sport Lagoa Seca e Perilima, 
respectivamente, domingo passado. Página 22
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O Botafogo não é o mesmo no Paraibano
A fraca atuação do Botafogo contra 

o CSP, quando empatou em 1 a 1 em ple-
no Almeidão, parecia ser um acidente de 
percurso, daqueles que acontece com toda 
equipe, sobretudo com uma que participa 
de 3 competições ao mesmo tempo. Porém, 
a história se repetiu contra o São Paulo, no 
último domingo. Outro empate em 1 a 1 e 
uma exibição ruim, sobretudo no primeiro 
tempo.

Quem foi ao Almeidão nestes dois 
jogos, teve dificuldade de acreditar que era 
o mesmo clube que faz bonito na Copa do 
Brasil e principalmente na Copa do Nor-
deste, onde é líder do grupo A, à frente de 
grandes equipes do futebol nordestino e 
brasileiro. 

A falta de motivação dos jogadores foi 
visível nestes dois jogos, como se o Parai-
bano não merecesse tanto empenho. Se 
pensaram assim, se enganaram totalmente, 
isto porque é o campeonato estadual que faz 
com que o Belo possa participar das com-
petições organizadas pela CBF, no início de 

temporada, e que trazem os maiores recur-
sos para o clube ao longo do ano. O próprio 
técnico Evaristo Piza reconhece que o time 
não mostrou motivação de ganhar os dois 
jogos, principalmente no primeiro tempo 
contra o São Paulo Crystal. Lento com a bola 
nos pés e relaxado na marcação, o Botafogo 
fez domingo, os piores 45 minutos do ano. 

O desempenho do time irritou o torce-
dor e até o técnico Evaristo Piza,  que fez a 
seguinte pergunta para os atletas, após a 
partida: “Qual o time que vai jogar contra 
o Fluminense nesta quarta feira, no Mara-
canã, pela Copa do Brasil? O deste domingo 
contra o São Paulo Crystal ou o de quar-
ta-feira passada que enfrentou o Ceará no 
Castelão?”. Os jogadores responderam que 
será o que fez bonito contra o Vovô em For-
taleza. Mas o torcedor ficou com uma pulga 
atrás da orelha.

Mesmo poupando alguns jogadores, 
não se concebe o Botafogo jogar da forma 
que jogou contra o CSP e contra o São Paulo 
Crystal, equipes bem inferiores tecnicamen-

te e com investimentos muito inferiores ao 
feito pelo Belo. O normal era que o tricam-
peão atropelasse as duas equipes modestas. 
O CSP tem uma equipe praticamente junior 
na competição, e o São Paulo é um clube 
estreante na primeira divisão. O clube in-
vestiu muito pouco, apenas para se manter 
na competição no próximo ano.

Arbitragem
 Independentemente das fracas atua-

ções do Botafogo nos dois jogos, em ambos 
o clube foi prejudicado pela arbitragem, em 
lances que influenciaram diretamente nos 
resultados dos jogos. Contra o CSP, o Belo 
marcou dois gols e ambos foram anulados 
sob a alegação de que houve impedimento 
nas jogadas. As imagens da TV mostraram 
que, na pior das hipóteses, o gol do argenti-
no Lucas Simón foi lícito. O atacante saiu de 
trás para cabecear para o gol. 

Já contra o São Paulo, o argentino vol-
tou a marcar e novamente teve seu gol anu-
lado. Desta vez, a impressão que tive lá no 

estádio foi de que o atacante estava mesmo 
adiantado. Mas em outro lance na área, o 
atacante Dico sofreu um sanduíche na área 
e a arbitragem não deu o pênalti, segundo a 
diretoria do Botafogo. O vice-presidente de 
futebol do clube, Ariano Wanderley, disse 
ter tido acesso às imagens e constatou que 
foi erro da arbitragem. Aliás, o dirigente 
foi mais longe e disse que o Botafogo está 
sendo prejudicado, porque a FPF vem esca-
lando árbitros de quinta categoria, e que o 
clube vai tomar providências.

Julgamentos
A semana começa com muita expec-

tativa em relação aos julgamentos das 
denúncias contra o Sousa, CSP, Atlético e 
Campinense, por terem supostamente utili-
zado jogadores que estariam suspensos. Se 
ficarem constatadas estas irregularidades, o 
Campeonato Paraibano sofrerá uma revira-
volta total e a classificação dos clubes será 
totalmente diferente. Vamos aguardar para 
ver os resultados do tapetão.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

Evaristo Pizza ganha reforços para o jogo contra o Fluminense, amanhã, pela segunda fase da Copa do Brasil

Botafogo da PB não joga
no Maracanã há 21 anos

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O Botafogo já viajou on-
tem para o Rio de Janeiro, 
para enfrentar nesta quar-
ta-feira, às 21h30, o Flu-
minense pela Copa do Bra-
sil, no Maracanã, onde não 
atua desde 1999. O clima 
poderia ser melhor, se não 
fosse a péssima exibição do 
clube no domingo contra o 
São Paulo Crystal, quando 
o time não foi além de um 
empate em 1 a 1 perden-
do assim pontos preciosos 
no Campeonato Paraibano, 
dentro de casa. Desde on-
tem, o técnico Evaristo Piza 
tratou de motivar os jogado-
res e fazer eles esquecerem 
do Campeonato Paraibano e 
se concentrarem apenas no 
jogo do Maracanã.

“No final do jogo con-
tra o São Paulo, eu chamei 
a atenção dos jogadores e 
perguntei a eles se o time 
que vai enfrentar o Flumi-
nense será o dos dois jogos 
pelo Estadual ou aquele 
que arrancou um empate 
contra o Ceará, dentro do 
Castelão. Eles me respon-
deram que será o time que 
foi brilhante em Fortaleza. 
Sempre que o grupo tem 
seus brios feridos, respon-
de bem, assim como foi 
após o jogo contra o CSP. A 
gente espera isso dos atle-
tas para este jogo decisivo 
pela Copa do Brasil”, disse 
o treinador.

Para esta partida con-
tra o tricolor carioca, o 
treinador vai poder con-
tar com o retorno de jo-
gadores importantes, que 
foram poupados contra o 
São Paulo Crystal, como 
o lateral Léo Moura, o 
zagueiro Fred e o meio 
campo Juninho. O lateral 
esquerdo Mário Sérgio se 
recupera de uma contusão 
e ainda não tem presença 
garantida. Caso não jogue, 
o substituto deverá ser o 
zagueiro Marcelo Xavier, 

Edição: Geraldo Varela Editoração: Luciano Honorato

que já atuou na posição no 
jogo de domingo. Segundo 
o treinador, a escalação 
é estratégica para evitar 
uma das principais jogadas 
do Fluminense pela direita 
de seu ataque. “Eu testei 
Marcelo Xavier na posi-
ção, porque eu ganho mais 
força na parte defensiva e 
posso neutralizar o ataque 
do Fluminense pela direi-
ta. Ele já jogou nesta posi-
ção em outras equipes. Se 
quiser um lateral esquerdo 
mais ofensivo e Mário Sér-
gio não possa jogar, tenho 

a opção de Neilson”, disse 
o treinador. Essa dúvida 
ele só vai tirar no treino 
de hoje no Rio de Janeiro, 
às 16h, no CT de Zico. Dois 
desfalques são certos: o 
atacante Kelvin, se recupe-
rando de uma cirurgia no 
braço, e o lateral esquerdo 
Enercino, entregue ao de-
partamento médico.

Após 21 anos
A última vez que o Bo-

tafogo jogou no Maracanã 
foi em 1999 e também pela 
Copa do Brasil. Na oportuni-

dade, o Belo perdeu para o 
Flamengo por 2 a 1, no dia 10 
de março. A primeira vez que 
o tri-campeão jogou no está-
dio foi em 1976, em partida 
válida pela Série A do Brasi-
leiro. O time estava invicto há 
5 jogos e acabou sendo golea-
do pelo próprio Fluminense 
por 3 a 0. Na época, o Trico-
lor das Laranjeiras tinha um 
timaço com Rivelino, Paulo 
César Caju, Carlos Alberto e 
Dirceu. Além deste jogo, o Bo-
tafogo voltou a perder para o 
Fluminense no Maracanã, em 
1980, por 4 a 0. 

Porém, o jogo que en-
trou para a história do clube 
no Maracanã ocorreu tam-
bém em 1980. O Belo conse-
guiu a façanha de derrotar o 
Flamengo de Zico e compa-
nhia, considerado um dos 
maiores times de todos os 
tempos, campeão mundial 
e da Libertadores em 1981, 
por 2 a 1. Um dos heróis 
deste jogo foi o meio campo 
Magno, que não por acaso 
foi escolhido para chefiar 
a delegação para este jogo 
contra o Fluminense.

“É uma honra para mim 

estar com essa delegação 
do Botafogo que vai tentar 
a classificação na Copa do 
Brasil. Quem sabe, espero 
ser pé quente e assim como 
aconteceu em 1980, quando 
ninguém acreditava no nos-
so time contra o poderoso 
Flamengo, aconteça o mes-
mo contra o Fluminense. Vou 
passar justamente isso para 
os jogadores, que tenham fé 
e que eles deem o máximo 
dentro de campo, honrando 
a camisa do clube, e sabendo 
que nada é impossível no fu-
tebol”, disse Magno.

Foto: Ascom/Botafogo

No domingo passado, o Botafogo 
tropeçou pelo Campeonato 
Paraibano ao empatar em 1 a 1, 
no Almeidão, com o SP Crystal
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No final de semana, a Raposa goleou o Sport de Lagoa Seca por 6 a 0, enquanto o Sousa venceu a Perilima por 3 a 2

Campinense e Sousa seguem
favoritos para as semifinais

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

A rodada do final de se-
mana do Campeonato Parai-
bano teve dois resultados que 
foram destaques. O primeiro 
foi a vitória esmagadora do 
Campinense contra o Sport 
Lagoa Seca por 6 a 0 no Ami-
gão. A vitória da Raposa já era 
esperada, mas não por um 
placar tão elástico. Já em João 
Pessoa aconteceu o inverso, o 
Botafogo favorito não foi além 
de um empate em 1 a 1 contra 
o São Paulo Crystal, após estar 
vencendo até os 40 minutos da 
segunda etapa.

Com a vitória, o Campi-
nense se manteve na liderança 
do grupo B, com 10 pontos e 
agora vai enfrentar a Perilima, 
no próximo dia 9 de março. Já 
o Sport Lagoa Seca, caminha 
em passos largos para voltar 
a segunda divisão. Com esta 
derrota, o time se manteve na 
última colocação do grupo A, 
com apenas 3 pontos.

No Sertão, ainda pelo 
grupo B, o Sousa levou um 
susto, mas fez o dever de casa 

e venceu a Perilima por 3 a 2, 
depois de estar vencendo por 
3 a 0. A Perilima reagiu no fi-
nal da partida e por pouco não 
arrancou um empate. Com 
este resultado, o Sousa segue 
na cola do Campinense na se-
gunda colocação, com 9 pon-
tos. Já a Perilima se complicou 
e permaneceu na quarta colo-
cação, mas agora mais afasta-
dos dos 3 primeiros colocados 
do grupo A.

Ainda no Sertão, tivemos 
um clássico que gerou muita 
expectativa em Patos. Nacional 
e Atlético de Cajazeiras empa-
taram em 0 a 0. O Atlético, que 
vinha embalado na liderança, 
manteve a ponta da tabela, 
agora com 14 pontos, mas per-
deu a chance de se distanciar 
de Botafogo e Treze. Já o Na-
cional permanece na quarta 
colocação com 5 pontos, 4 a 
menos do que o segundo colo-
cado, o Sousa.

Sem contar com o resul-
tado de CSP x Treze, ontem à 
noite no Almeidão, em João 
Pessoa, a colocação atual do 
Campeonato Paraibano é a se-
guinte: no grupo A, o Atlético 

permanece líder isolado com 
14 pontos. O Botafogo vem 
em segundo com 11 pontos. 
Mas o tri-campeão tem um 
jogo a menos do que o resto 
do grupo, exceto o Treze. E por 
falar no Galo, o clube está em 
terceiro com 10 pontos, sem 
computar os do jogo de ontem 
contra o CSP. A Perilima vem 
em quarto lugar com 7 pontos. 
Na lanterna do grupo e de todo 
o campeonato está o Sport La-
goa Seca com apenas 3 pontos.

No grupo B, o Campi-
nense lidera isolado com 10 
pontos, seguido de perto pelo 
Sousa com 9 pontos. Na tercei-
ra posição está o Nacional de 
Patos com 5 pontos. A mesma 
quantidade de pontos tem o 
São Paulo Crystal, que vem 
em quarto lugar. E na lanterna 
está o CSP com 4 pontos, sem 
contar o jogo de ontem à noite 
contra o Treze.

Existe uma expectativa de 
alguns clubes perderem pon-
tos importantes no tapetão. É 
que há denúncias de utilização 
de jogadores suspensos por 
parte do Sousa, Campinense, 
CSP e Atlético. Os primeiros 

julgamentos já poderão acon-
tecer esta semana, e se forem 
constatadas as denúncias pelo 
TJDF/PB, os clubes poderão 
receber punições, como a per-
da de 3 pontos em cada partida 
em que o jogador irregular jo-
gou, além dos pontos conquis-
tados pelo clube, durante estes 
jogos. Se isto acontecer, haverá 
uma verdadeira reviravolta na 
classificação das equipes.

A sétima rodada do Parai-
bano programa os seguintes 
jogos: no próximo domingo, 
teremos Treze x São Paulo 
Crystal, no Presidente Vargas 
em Campina Grande. Em Sou-
sa, o Sousa receberá o Sport 
Lagoa Seca, no Marizão. E em 
Cajazeiras, o Atlético enfrenta-
rá o CSP, no Perpetão. 

Na segunda-feira, joga-
rão Campinense e Perilima no 
Amigão, em Campina Grande. 
A rodada será completada no 
dia 18 de março, com Botafo-
go x Nacional no Almeidão, em 
João Pessoa. Antes, porém, no 
próximo dia 11, o Botafogo vai 
encarar o Sousa no Almeidão, 
em João Pessoa, jogo adiado da 
quarta rodada.

O torcedor paraibano ainda não se encantou 
com o Campeonato Paraibano de 2020 e os núme-
ros mostram esse desinteresse. Só para exemplifi-
car os jogos envolvendo o atual campeão e o vice, 
no fim de semana passado, registram apenas 1.138 
pagantes, uma média de apenas 569 por partida. 
No jogo do Belo foram 818 pagantes e no do rubro-
negro apenas 320, reflexo do baixo nível técnico da 
maioria dos competidores.

A média por partida não chega a mil torcedores, 
um número preocupante depois de 29 jogos, sem 
falar no baixo nível técnico envolvendo os clubes 
do Grupo B da competição em relação ao Grupo A. 
Vamos aos números: no Grupo A a soma dos pontos 
chega a 45 - não está computado o resultado de CSP 
e Treze, ontem - e no Grupo B um total de 33. 

Na verdade, o nosso futebol vem passando por 
um processo de reformulação após a Operação 
Cartola, porém as denúncias de manipulação de 
resultados, este ano, somadas às supostas irregu-
laridades de atletas de Sousa, CSP, Atlético de Caja-
zeiras e Campinense causam um impacto negativo 
à competição, embora nada tenha a ver com a ad-
ministração atual, afinal são fatores extracampo e 
no segundo caso de má gestão, se confirmadas as 
denúncias.

O importante para a lisura da competição é 
que, em regime de urgência, o Tribunal de Justiça 
Desportiva julgue logo e passe tudo a limpo. O fu-
tebol agradece. Quanto ao Botafogo, está muito à 
frente dos demais e é o grande favorito ao título. 
Teve dois tropeços na disputa nos empates contra 
CSP e agora São Paulo Crystal, mas está disputan-
do três competições ao mesmo tempo e, ao meu 
ver, não corre nenhum perigo de ficar fora das se-
mifinais.

Paraibano não
empolga torcida

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

E ainda falando de Botafogo, o time 
amanhã volta a se exibir no Maracanã 
depois de 21 anos, agora contra o 
Fluminense. Na última vez, dia 10 de 
março de 1999, o Belo perdeu para 
o Flamengo por 2 a 1, na preliminar 
de Fluminense  3 a 1 Lagartense-SE, 
ambos pela Copa do Brasil. Aliás, será 
o terceiro confronto no Rio de Janei-
ro entre Botafogo e Fluminense. No 
primeiro, vitória tricolor por 3 a 0, em 
1976 e no segundo, em 1980, outro 
triunfo do Flu por 4 a 0. Acredito que 
amanhã o time paraibano tem chance 
de alcançar um bom resultado, quem 
sabe a classificação para a segunda 
fase da Copa do Brasil de 2020.

Maracanã

Basquete Fantástico
A Unifacisa caiu bas-
tante de produção no 
Novo Basquete Brasil e 
tem acumulado der-
rotas, a última para o 
Pato Basquete-PR por 
71 a 61, o décimo se-
gundo revés na compe-
tição. Ela também ven-
ceu doze vezes e ocupa 
a sétima colocação.

Finalmente os gols do 
Campeonato Parai-
bano foram exibidos 
no Fantástico. Tudo 
porque Dackson, do 
Sousa; e Ibiapino, do 
Campinense, fizeram 
três gols na Perilima e 
no Sport Lagoa Seca, 
respectivamente e ga-
nharam música.

Na comemoração do título da Recopa, dois 
jogadores do Flamengo se excederam em provo-
cação e falta de profissionalismo quando Rafinha 
e Gabigol entoaram cântico de que o Palmeiras 
não tem Mundial e nem Copinha. Desnecessário. 
Isso é gozação para os torcedores, nunca para 
jogadores profissionais e rodado como eles.

Palhaçada

Edição: Geraldo Varela Editoração: Luciano Honorato

Arbitral

FPF reúne clubes para definir o
Campeonato Paraibano Sub-19 

Hoje, às 15h, ocorrerá 
na sede da Federação Pa-
raibana de Futebol (FPF), 
o conselho arbitral para o 
Campeonato Paraibano Sub-
19 de 2020. A competição, 
além de definir o campeão 
da principal disputa de base 
em nível estadual, também 
garante vagas para a Copa 
São Paulo de Futebol Júnior, 
maior disputa do gênero no 
país.  O estadual Sub-19 está 
previsto para ser iniciado no 
dia 4 de abril, e o encontro 
que ocorrerá logo mais na 
FPF, definirá os rumos da 
competição este ano.

Diante dos diversos 
problemas ocorridos na edi-
ção de 2019, a expectativa 
da FPF é que, para esse ano, 
a competição possa ser “mo-

ralizada” e que os clubes que 
decidirem participar, cum-
pram com o que for definido 
para o certame. No ano pas-
sado, a Perilima foi campeã 
pela primeira vez do torneio 
que teve o Confiança de Sapé 
como vice, mas a disputa fi-
cou manchada por vários 
episódios como a falta de 
equipes médicas em campo 
e jogos com W.O.

Outra reclamação fre-
quente sobre a edição do 
ano passado foi a escolha 
do modo de disputa, que 
focou na redução de custos 
para os clubes relativos a 
deslocamentos e viagens. 
Essa definição resultou 
na divisão das equipes em 
grupos por região na pri-
meira fase. Já na segunda, 
após disputarem vaga nas 
chaves, os times tiveram 
novamente que realizar os 

jogos de mata-mata entre 
as equipes desses chavea-
mentos. Essa situação ge-
rou um desnivelamento na 
disputa e acabou eliminan-
do times mais tradicionais 
de forma precoce. 

Segundo Aderson Al-
ves, diretor das categorias 
de base do Botafogo, o clube 
apresentará no conselho ar-
bitral uma proposta de que 
ao menos na fase de mata
-mata, ocorra o cruzamento 
entre as equipes para que 
o campeonato ganhe mais 
dinamismo e para que haja 
um maior nivelamento nas 
fases decisivas.

“Nós defendemos uma 
mudança no que diz respei-
to aos jogos da segunda fase. 
Entendemos a necessidade 
de economizar recursos e a 
dificuldade que as equipes 
enfrentam, mas nós preci-

samos garantir um nivela-
mento da competição e não 
faz sentido você disputar 
uma vaga na fase de grupos 
e depois fazer jogos elimi-
natórios contra as mesmas 
equipes”, explicou Aderson.

Já Otamar Almeida, di-
retor executivo da FPF, afir-
mou que a entidade mais 
uma vez ouvirá os clubes e 
que eles são os responsáveis 
pela definição do modo de 
disputa. Ele afirmou que, da 
mesma forma como ocorreu 
no ano passado, são as equi-
pes que escolheram o re-
gulamento e a metodologia 
da competição. O que eles 
esperam é que para 2020 
os clubes tenham mais dis-
cernimento e optem por um 
regulamento que seja satis-
fatório e do qual, os próprios 
clubes não fiquem poste-
riormente reclamando.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Foto: PBesportes

A equipe do Campinense não 
encontrou dificuldades para derrotar 
o Sport Lagoa Seca no Amigão
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Léo Barbosa consegue dois segundos lugares nas provas disputadas no último fim de semana em São Paulo

Piloto paraibano brilha na F-3

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

O piloto paraibano 
Léo Barbosa, de 18 anos, 
campeão da Fórmula Fest 
em 2019, foi homenage-
ado na última sexta-feira 
em São Paulo. Ele iniciou, 
sua temporada em 2020 
e no último fim de sema-
na, competindo pela Fór-
mula 3 e conquistando 
a segunda colocação nas 
duas baterias disputadas 
na primeira etapa da com-
petição, no Autódromo de 
Interlagos-SP. O campeo-
nato que se inicia, marca 
o retorno dessa competi-
ção sob novo modelo de 
disputa, onde os organi-
zadores buscam resgatar 
a principal competição 
de veículos monopostos 
do Brasil – categoria em 
que se enquadram carros 
como os da Fórmula 1.

Na nova competição, 
além de Léo Barbosa que 
tem surgido ao longo dos 
últimos anos como uma 
das principais promessas 
do automobilismo bra-
sileiro, ainda competem 
pilotos promissores como 
Felipe Bartz Barrichello, 
sobrinho de Rubens Bar-
richello, de apenas 14 
anos e que compõe a equi-
pe PropCarRacing ao lado 
do paraibano. 

Além deles, atletas 
mais experientes como 
Matheus Di Lorio, pilo-
to de 22 anos com larga 
experiência em competi-
ções na Europa, inclusive 
a Fórmula 3 européia - 
principal porta de entra-
da da Fórmula 1 – surgem 
como nomes importantes 
que estão apostando na 
competição.

Com estrutura de 
competição e aporte fi-
nanceiro, por parte de 
patrocinadores, bastante 
inferior a maior parte de 
seus adversários, a ver-
dade é que Léo Barbosa 
precisa garantir na con-
dução de seu carro o futu-
ro que almeja conquistar 
enquanto piloto. Assim foi 
ao longo da etapa do últi-
mo fim de semana, quan-
do na primeira bateria 

ficou a pouco mais de um 
segundo de distância do 
vencedor Matheus de Di 
Lorio, obtendo um resul-
tado comemorado por sua 
equipe.

Já no segundo dia de 
corrida, disputado no do-
mingo, Léo precisou con-
viver com uma adversida-
de ainda maior, pois um 
problema na embreagem 
do carro verificado ainda 
na quinta volta de um to-
tal de 16, afetou o rendi-
mento do seu carro, ainda 
assim, ele novamente ga-
rantiu a segunda coloca-
ção, e com isso larga bem 
para a temporada da com-
petição que ainda terá 
mais nove etapas ao longo 
do ano, com a última pro-
va sendo disputada no dia 
20 de dezembro, também 
em Interlagos.

“Piloto sempre quer 
vencer e é natural que ao 
fim das corridas a gente 
fique frustrado por ter 
estado perto dessa condi-
ção, mas não ter vencido. 
Contudo, essa foi uma pri-
meira etapa e tive no grid 
competidores de um gran-
de nível e com muito mais 
experiência do que eu. 
Diante disso, avaliando 
as corridas depois disso, 
acredito que o resultado 
foi positivo, especialmen-
te pela segunda bateria, 
onde tive um problema na 
embreagem do carro que 
afetou muito o rendimen-
to do veículo. Acho que 
ficam os aprendizados 
dessa etapa para as próxi-
mas e acredito que temos 
totais condições de dispu-
tar esse título até o final, a 
competição promete bas-
tante”, afirmou.

Pódio
Federação de Natação realiza com
sucesso etapa do Paraibano 2020

Foto: Divulgação

A temporada 2020 da 
natação paraibana foi aber-
ta no último fim de semana 
com a realização do Torneio 
Paraibano de Natação Mirim 
e Petiz, categorias de entrada 
no esporte e que movimen-
taram os novos talentos do 
esporte no estado. O evento, 
organizado pela da Federa-
ção de Esportes Aquáticos da 
Paraíba (FEAP), foi o ponta-
pé de um ano que promete 
ser promissor para os des-
portos do gênero e que só no 
mês de março contou com 
a realização de mais quatro 
competições.

A competição reali-
zada no Parque Aquático 

da Vila Olímpica Parahyba 
reuniu centenas de pesso-
as, atletas, técnicos, árbi-
tros, equipe da FEAP, além 
de pais e torcedores que 
puderam acompanhar o 
nascedouro da nova ge-
ração de nadadores que 
começa a surgir em terras 
paraibanas. 

Agora as atenções se 
voltam para a preparação 
das quatro competições 
que serão realizadas no 
mês de março pela FEAP. A 
primeira disputa será en-
tre os dias 14 e 15 quando 
será realizado, novamente 
na Vila Olímpica Parahyba, 
o I Torneiro Infantil e Sê-
nior de Natação. Encer-
rando o mês, no dia 29, o 
I Campeonato Master de 

Piscina Curta, que será re-
alizado no Esporte Clube 
Cabo Branco.

Um dia antes, no dia 28, 
ocorreram, na praia da Pe-
nha, duas disputas de Ma-
ratona Aquática, a primeira 
será a Copa Norte Nordes-
te, que promete reunir de-
zenas de competidores de 
todos os estados da região. 
O evento será realizado em 
conjunto com o I Festival de 
Maratona Aquática da Para-
íba, cujo intuito será forta-
lecer a prática dessa moda-
lidade no estado.

De acordo com Antô-
nio Meira Leal, vice-pre-
sidente da FEAP, o ca-
lendário idealizado pela 
entidade para o decorrer 
de 2020 visa fortalecer, no 

âmbito estadual, as dispu-
tas não apenas na natação, 
mas também nos demais 
esportes aquáticos como o 
nado artístico e os saltos 
ornamentais que também 
contarão com competições 
ao longo do ano.

“O objetivo é seguir 
fortalecendo os esportes 
aquáticos na Paraíba, o 
mês de março será muito 
intenso, especialmente nas 
provas de nado, onde es-
peramos conseguir ótimos 
resultados e desempenhos 
de nossos atletas. Ao longo 
do ano seguiremos traba-
lhando para que as nossas 
modalidades sigam se de-
senvolvendo e os resulta-
dos possam surgir a partir 
disso”, comentou.Pódio com os destaques para os atletas do Grêmio da Vila Olímpica

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

 Piloto sempre quer 
vencer e é natural que ao 
fim das corridas a gente 
fique frustrado por ter 

estado perto dessa 
condição, mas não ter 

vencido. Ficam os 
aprendizados 

Foto: Julio D’ Paula

O piloto paraibano Léo Barbosa 
exibe as conquistas do último 
fim de semana em São Paulo
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Vice-campeão brasileiro joga contra o Defensa y Justicia, da Argentina, a partir das 19h15, e sem o volante Alison

Santos estreia hoje na fase 
de grupos da Libertadores

Agência Estado

O Santos terá um des-
falque importante em sua 
estreia na Copa Libertado-
res, marcada para esta ter-
ça-feira, contra o Defensa 
y Justicia: o volante Alison. 
O jogador se machucou no 
clássico contra o Palmeiras, 
disputado no sábado, e foi 
deixado fora da delegação 
que viajou para a Argentina 
neste domingo.

Alison sofreu uma lesão 
no joelho direito no primei-
ro tempo do clássico, válido 
pelo Campeonato Paulista, e 
teve de deixar a partida no 
intervalo. O departamento 
médico do clube não infor-
mou se o problema é grave, 
mas é certo que o jogador fi-
cará fora pelo menos da par-
tida desta terça.

Jobson será o substitu-
to de Alison no duelo contra 
o Defensa y Justicia, que vai 
ser realizado na cidade de 
Florencio Varela, na Gran-
de Buenos Aires, no Estádio 
Norberto Tomaghello, a par-
tir das 19h15. O ex-jogador 
do Red Bull Brasil participou 
de alguns jogos do Santos no 
torneio estadual e briga com 
Alison pela vaga de volante 
no time comandado por Je-
sualdo Ferreira. O jovem San-
dry, que não iria à Argentina, 
foi incluído na delegação no 
lugar do volante lesionado.

O treinador português 
chegou a temer ficar também 
sem Felipe Jonatan no jogo 
na Argentina. Isso porque o 
lateral-esquerdo foi outro 
que saiu do clássico contra 
o Palmeiras no intervalo por 
causa de um problema físico 
- no caso dele, uma pancada 
no tornozelo esquerdo -, mas 
bem mais leve do que o de 
Alison. O jogador viajou com 
a delegação e, salvo alguma 
surpresa de última hora, vai 
enfrentar o Defensa y Justi-
cia.

O Santos foi para a Ar-
gentina em um momento 
ruim. Sem vencer há três 
rodadas do Paulista, o time 
não vem jogando bem e Jesu-
aldo Ferreira tem sido mui-
to questionado. Na última 
semana, os rumores de de-
missão foram muitos, mas a 
situação ficou mais leve para 
o treinador após o empate 
por 0 a 0 com o Palmeiras - 
uma derrota para o Defensa 
y Justicia, porém, pode fazer 
a pressão sobre o português 
voltar a crescer.

Editoração: Luciano HonoratoEdição: Geraldo Varela

Foto: Cesar Greco/Agência Palmeiras/Divulgação

Inter, Grêmio e Athletico também jogam na rodada

Todas as atenções do Inter-
nacional estão voltadas nova-
mente para a disputa da Copa 
Libertadores da América. Após 
estrear no segundo turno do 
Gauchão com um empate em 1 
a 1 com o Caxias, fora de casa, 
a equipe alvirrubra está pron-
ta para o primeiro duelo pela 
fase de grupos da competição 
continental nesta terça-feira, 
às 19h15, contra o Universidad 
Católica, no Beira Rio. 

Além do Inter e dos chilenos 
da Universidad Católica, o grupo 
E da Libertadores também conta 
com o América de Cali, da Co-
lômbia e o Grêmio. Lembrando 
que o Clube do Povo entrou 
na segunda fase preliminar da 
competição, eliminando nas fa-
ses anteriores a Universidad de 
Chile-CHI e o Tolima-COL. 

América x Grêmio
Quem também estreia nesta 

terça-feira é o Grêmio em Cali, 

na Colômbia. O primeiro passo 
em busca do tetracampeonato 
será no estádio Pascual Guerre-
ro, contra o América, às 21h30, 
de Brasília.

Vinte e quatro jogadores 
estão concentrados no hotel 
Spiwak Chipichape, no Centro 
de Cali. O time para a estreia foi 
definido em um único trabalho, 
na tarde de ontem, na casa do 
rival do América, o Deportivo 
Cali. O técnico Renato Portalu-
ppi tem opções, após a goleada 
de 3 a 0 sobre o Juventude - e 
dúvidas quanto às utilizações 
de Everton e Matheus Henrique. 
Pepê e Thiago Neves podem per-
manecer na equipe, caso os dois 
selecionáveis desfalquem. Após 
a atividade não houve anúncio 
da escalação do time titular.

Atlhetico x Penarol
Hoje também tem a estreia 

do Athletico do Paraná na Li-
bertadores contra o Penarol, às 
21h30, na Arena da Baixada. O 
atual capitão athleticano esteve 

nas principais conquistas dos 
Furacão nos últimos dois anos e 
agora se prepara para mais uma 
disputa da Libertadores com a 
camisa rubro-negra. Esta será a 
quinta experiência de Wellington 
no principal torneio do nosso 
continente.

O jogador já atuou pelo 

São Paulo, em duas edições, 
pelo Vasco da Gama, em 2018, 
e pelo Furacão, em 2019. Ex-
periência suficiente para saber 
o que representa a disputa da 
CONMEBOL Libertadores para 
a carreira de qualquer jogador e 
as peculiaridades dela na busca 
pela glória eterna.

O Internacional vai jogar no Beira Rio contra o Universidad Católica pelo Grupo E

Da Redação

Foto: Ricardo Duarte

Altitude no Peru preocupa Diniz e jogadores do São Paulo

O técnico Fernando Diniz 
e os jogadores do São Paulo 
estão preocupados com os 
efeitos da altitude de 3.825 
metros acima do nível do mar 
na estreia do time na Copa 
Libertadores, quinta-feira, em 
Juliaca, no Peru, contra o Bi-
nacional, pela primeira rodada 
do Grupo D.

Em altitudes elevadas os 
jogadores de futebol que não 
estão adaptados sentem difi-

culdades para respirar. As op-
ções para minimizar os "efeitos 
da altitude" seriam chegar com 
alguns dias de antecedência, 
ou o mais próximo possível do 
início da partida.

Diante do calendário aper-
tado e da logística planejada, 
o São Paulo optou em che-
gar a Juliaca horas antes do 
confronto. "O São Paulo está 
trabalhando da melhor for-
ma possível para diminuir os 
efeitos da altitude. Vamos sair 
do Brasil na quarta e chegar o 

mais próximo possível do jogo 
para que os efeitos da altitude 
sejam diminuídos", diz o téc-
nico Fernando Diniz. "O local 
mais alto em que já estive foi 
no apartamento onde moro", 
brinca o meia Igor Gomes, que 
prevê dificuldades para o São 
Paulo no Peru.

Para o jogo contra o Bi-
nacional, Diniz deverá contar 
com os retornos do lateral-
direito Juanfran e do atacante 
Antony. O primeiro sentiu do-
res na panturrilha direita nos 

treinamentos da semana e foi 
poupado contra a Ponte Preta, 
no domingo. O segundo está 
em fase final de recuperação 
de uma entorse no tornozelo 
esquerdo. "Não é uma certeza, 
mas, a princípio, os dois esta-
rão à disposição para jogar", 
confirmou Diniz.

O treinador disse ainda 
que a preparação para a es-
treia da Copa Libertadores 
contra o Binacional começa 
de forma intensiva após o 
triunfo sobre a Ponte. "Vamos 

pensar de uma maneira mais 
enfática na Libertadores a 
partir de agora. Estávamos 
pensando no Campeonato 
Paulista, numa partida difícil 
pela frente, é assim que a 
gente trabalha. Claro que esse 
jogo da Libertadores vinha e 
voltava na nossa cabeça. Mas 
vamos pensar enfaticamente 
a partir de agora. Vamos fazer 
de tudo para vencer essa parte 
da altitude tanto na parte táti-
ca, quanto na logística, que já 
está sendo feito".

Agência Estado

No sábado passado, pelo 
Campeonato Paulista, o 
Santos empatou sem gols com 
o Palmeiras no Pacaembu
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Com 65 anos de atraso após morte de um menino de 14 anos no Mississippi, Congresso norte-americano aprova nova legislação

Linchamento agora é crime 
federal nos Estados Unidos

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

Sessenta e cinco anos após o lin-
chamento de Emmett Till, de 14 anos, 
no Mississippi, o Congresso norte-a-
mericano aprovou uma legislação que 
designa o linchamento como crime de 
ódio sob a lei federal. O projeto, apre-
sentado pelo deputado Bobby Rush de 
Illinois e nomeado após Till, vem 120 
anos depois que o Congresso consi-
derou a legislação antilinchamento e 
depois que dezenas de esforços seme-
lhantes foram derrotados.

A medida foi aprovada numa vo-
tação de 410 a quatro, no último dia 
26, no Congresso e agora vai para a 
Casa Branca, onde o presidente Donald 
Trump deve assiná-la. O Senado apro-
vou por unanimidade a legislação no 
ano passado. Designa o linchamento 
como um crime federal de ódio punível 
com prisão perpétua, multa ou ambos.

De acordo com a NBC News, Rush, 
um democrata cujo distrito de Chicago 
inclui a antiga casa de Till, disse que o 
projeto alcançará justiça tardiamente 
para Till e mais de quatro mil de ou-
tras vítimas de linchamento, a maioria 
afro-americanas. Till, que era negro, 
foi brutalmente torturado e morto em 
1955, depois que uma mulher branca 
o acusou de agarrá-la e assobiá-la em 
uma mercearia do Mississippi. O as-
sassinato chocou o país e alimentou o 
movimento dos direitos civis.

“A importância desse projeto não 
pode ser exagerada”, disse Rush, mem-
bro do Congresso Black Caucus. “De 
Charlottesville a El Paso, ainda esta-
mos sendo confrontados com o mes-
mo racismo e ódio violento que tirou a 
vida de Emmett e de tantos outros. A 
aprovação deste projeto enviará uma 
mensagem forte e clara à nação de que 
não toleraremos esse fanatismo”.

A deputada Bennie Thompson, D-
Miss., que representa a área onde Till 
foi seqüestrado e assassinado, chamou 
a atenção pela demora da lei anti-lin-
chamento, mas disse: “Não importa o 
tempo, nunca é tarde para garantir que 
a justiça seja cumprida”.

O líder da maioria da Câmara, 
Steny Hoyer, usou linguagem seme-
lhante para pedir a aprovação do pro-
jeto de lei. “Nunca é tarde para fazer 
a coisa certa e abordar esses terríveis 
atos de terror racialmente motivados 
que atormentaram a história de nossa 
nação”, disse ele, exortando os legisla-
dores a “renovar nosso compromisso 
de enfrentar o racismo e o ódio”.

A deputada democrata Karen Bass, 
da Califórnia, que preside o Congresso 
Preto Caucus, considerou o linchamen-
to um legado duradouro da escravidão. 
“Não se engane, linchar é terrorismo”, 
disse ela. “Embora esse reinado de ter-
ror tenha desaparecido, o linchamen-
to mais recente (nos Estados Unidos) 
aconteceu há menos de 25 anos”.

“Embora o Congresso não possa 
realmente retificar o terror e o horror 
desses atos”, disse Bass, “um órgão le-
gislativo que antes incluía proprietá-
rios de escravos e membros da Ku Klux 
Klan tardiamente se levantará e fará 
nossa parte para que a justiça seja pro-
ferida no futuro”.

Os democratas Sens. Kamala 
Harris, da Califórnia, e Cory Booker, 
de Nova Jersey, aplaudiram a aprova-
ção do projeto pela Câmara, que eles 
co-patrocinaram no Senado, junta-
mente com o senador Tim Scott, RS.C. 
Os três são os únicos membros ne-
gros do Senado. “Os linchamentos fo-
ram horríveis atos racistas de violên-
cia”, afirmou Harris em comunicado. 
“Por muito tempo, o Congresso não 
adotou uma postura moral e aprovou 
uma lei para finalmente tornar o lin-
chamento um crime federal. Essa jus-
tiça está muito atrasada”.

Aforismo
“Havendo essencialmente vida 
no outro lado – os mortos não 

morrem –, pois a ‘escuridão’ e o 
vazio são ilusões.”

(Paiva Netto)

1975 — Pedro Aleixo, político brasileiro
1991 — José Abdias de Farias (Abdias 
dos Oito Baixos), acordeonista, cantor, 
compositor e produtor musical (Paraíba)
1993 — Albert Sabin, médico
pesquisador polonês
2015 — José Rico, cantor brasileiro
2018 — Tônia Carrero, atriz brasileira
2019 — Helder Macedo, jornalista e
publicitário (Paraíba)

Mortes na História

Obituário

Feminicídio

Clive Cussler
24/2/2020 – Aos 88 anos, 
de causa não revelada. 
Escritor norte-america-
no. Autor de mais de 80 
livros, vários de suspen-
se sobre o mar e navios, 
como ‘Resgatem o Titanic!’ ou ‘Sahara’, ven-
deu milhões de exemplares em todo o mun-
do. Muitos dos seus livros apresentavam o 
aventureiro Dirk Pitt, que como seu criador 
colecionava carros esportivos e participava 
de aventuras marítimas. Era um apaixona-
do pela história marítima, em particular 
pelos naufrágios e tesouros submarinos. 
Criou uma ong especializada na busca de 
naufrágios, a National Underwater and Ma-
rine Agency (Numa), mesmo nome que deu 
em seus livros à organização fictícia para a 
qual Dirk Pitt trabalhava.

Paulo Duque
26/2/2020 – Aos 92 anos, 
no Rio de Janeiro (RJ). Ex-
senador pelo Rio de Janei-
ro. Em 2002, ele foi escolhi-
do como segundo suplente 
do senador Sérgio Cabral 
(PMDB), eleito para o mandato de 2003 a 
2011. Com a renúncia de Cabral, eleito go-
vernador do Rio, e com a licença do primeiro 
suplente Régis Fichtner, escolhido titular de 
uma das pastas do governo de Cabral, Paulo 
Duque assumiu a vaga de senador em janeiro 
de 2007. Em 2009 foi escolhido presidente 
do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 
do Senado.

Shellyda Santos Duarte
24/2/2020 – Aos 31 anos, em 
Luziânia (GO). Professora foi 
assassinada com seis tiros na 
frente dos dois filhos. O autor 
do feminicídio é o serralhei-
ro Márcio Ordones da Silva, 
ex-marido de Shellyda e pai dos seus dois filhos. 
Ordones nunca aceitou o fim do relacionamen-
to do casal, que ocorreu há cinco anos. Antes de 
fugir, o assassino prometeu que também mata-
ria “a outra pessoa”, em referência a um suposto 
novo namorado de Shellyda.

Foto: Wikipédia

Foto: Agência Senado

Foto: Divulgação

Kazuhisa Hashimoto
25/2/2020 – Aos 61 anos. 
Criador do Código Konami 
(ou Konami Code, em in-
glês). Trabalhou na Konami 
nas décadas de 1980 e 1990, 
ajudando a desenvolver 
jogos clássicos como Snatcher, Gradius, Life 
Force e ISS. É mais conhecido por ter criado 
o Código Konami; uma combinação de botões 
usado para ativar macetes poderosos. O lendá-
rio “cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, 
esquerda, direita, B, A, Start” foi implementa-
do primeiramente por ele na versão de Gra-
dius para NES, que era muito difícil durante os 
testes. O código daria aos jogadores uma série 
de aprimoramentos e foi adicionado poste-
riormente a dezenas de outros jogos.

Foto: Divulgação

Rui Chapéu
(José de Mattos Amorim)
29/2/2020 – Aos 79 anos, em 
São Paulo (SP), de infarto. Ex-
jogador de sinuca apontado 
como o maior ícone da modali-
dade no Brasil. Ficou conhecido 
no país com o programa ‘Show do Esporte’, da TV 
Bandeirantes, apresentado por Luciano do Valle. No 
ar, realizava vários truques na mesa de sinuca. Era 
natural de Itabuna, na Bahia.

Hadi Khosrowshahi
27/2/2020 – Aos 81 anos, 
em Teerã, no Irã, de pneu-
monia causada pelo novo 
coronavírus (Covid-19). 
Ex-embaixador do Irã no 
Vaticano.

Maria do Socorro Diniz
Elói (Socorro Elói)
1º/3/2020 – Em Campina 
Grande, de câncer no ovário. 
Jornalista que atuou por mui-
tos anos no setor de imprensa 
da Câmara Municipal de Cam-
pina Grande (CMJP). Estava internada e seu qua-
dro de saúde se agravou no último final de sema-
na. Era natural do Distrito de São José da Mata. Foi 
sepultada na segunda-feira (2) no Cemitério Vale 
da Saudade, em Puxinanã (PB).

Maria Rosa
Ferreira Rocha
24/2/2020 – Aos 27 anos, em 
Parauapebas (PA). Pedreiro 
Manoel da Conceição Sousa, de 
33 anos, é apontado pelo as-
sassinato da ex-companheira. 
Ela foi morta com três tiros de revólver na cabeça, 
na presença dos quatro filhos menores de idade. O 
crime aconteceu durante discussão entre acusado 
e a vítima por causa da guarda de duas das crian-
ças, filhos de Manoel. O casal havia convivido por 
cerca de sete anos.

Edneia Rodrigues 
de Almeida
24/2/2020 – Aos 43 anos, em 
Rolândia (PR). Duas pessoas 
foram encontradas mortas 
dentro de uma casa. Alexandro 
Ferreira, de 38 anos, matou a 
ex-mulher, ateou fogo no quarto onde estava o cor-
po da vítima e, em seguida, se matou. O casal dei-
xou um filho de aproximadamente quatro anos. Os 
dois estavam separados.

Joyce Mariele Cândido
da Silva Santana
25/2/2020 – Aos 16 anos, em 
Maceió (AL). Assassinada com 
um tiro pelo ex-namorado, por 
vingança pelo fato dele não 
aceitar o fim do relacionamen-
to. Os dois teriam se desentendido um dia antes e 
brigado.

Foto: Diario Uno

Foto: Divulgação

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Braian Toledo
26/2/2020 – Aos 26 anos, 
em Marcos Paz, na Argen-
tina, em um acidente de 
moto. Atleta argentino que 
participou dos Jogos de 
Londres-2012 e Rio de Ja-
neiro-2016 na prova de lançamento de dardos. 
Teve seu melhor desempenho em Olimpíadas 
no Rio de Janeiro, quando chegou à final e fi-
cou na décima colocação no lançamento de 
dardos. Em outras competições, o argentino 
teve como resultados de maior destaque a 
medalha de ouro nos Jogos da Juventude de 
2020 e a prata do Campeonato Mundial Junior 
de Barcelona de 2012. Atualmente treinava na 
Finlândia e buscava uma vaga nos Jogos Olím-
picos de Tóquio.

Foto: Alexander Hassenstein

Cláudia Chagas Miranda
26/2/2020 – Aos 57 anos, 
em decorrência de uma pa-
rada cardiorrespiratória. 
Jornalista formada na PUC
-Rio. Iniciou carreira como 
repórter na revista Pais & 
Filhos, em 1990, e como assessora de impren-
sa na produtora e distribuidora cinematográ-
fica Warner Bros South Inc., em 1992. Em O 
Globo, foi colaboradora no Segundo Caderno 
(1989), no Jornal da Família (1991) e no Glo-
bo Online. Trabalhou na Tribuna Bis, caderno 
de cultura da Tribuna da Imprensa, de 1993 a 
1997, quando entrou no Jornal do Brasil, como 
repórter da revista Domingo e depois Caderno 
B, Cidade e Vida.

Valdir Espinosa
27/2/2020 – Aos 72 anos, 
no Rio de Janeiro (RJ), em 
decorrência de complica-
ções após uma cirurgia no 
abdômen. Técnico campeão 
do mundo com o Grêmio 
em 1983. Atualmente trabalhava como coor-
denador de futebol do Botafogo, clube pelo 
qual conquistou o Campeonato Carioca de 
1989. Gaúcho de Porto Alegre, teve uma cur-
ta carreira como jogador. Lateral-direito, co-
meçou sua trajetória em 1970, no Grêmio, e 
passou ainda por CSA, Esportivo-RS e Vitória 
antes de pendurar as chuteiras. Conquistou 
estaduais por Ceará, Londrina e Brasilien-
se. Trabalhou no futebol japonês, na Arábia 
Saudita e no Paraguai (no Cerro Porteño foi 
bicampeão nacional).

Loemil Silva
27/2/2020 – Aos 71 anos, 
em Cuiabá (MT), de câncer 
no pescoço. Radialista e ex-
comentarista esportivo. Era 
sargento aposentado da re-
serva do Corpo de Bombei-
ros. Trabalhou em várias emissoras, como a 
Rádio Cultura de Cuiabá e Rádio Industrial de 
Várzea Grande.

Marne Barcelos
27/2/2020 – Aos 78 anos, 
em Porto Alegre (RS), em 
decorrência de um acidente 
vascular cerebral isquêmico 
extenso. Comunicador que 
teve passagens por diversos 
veículos de comunicação do país e no exterior. 
Há 12 anos, integrava o time da Rede Pampa 
de Comunicação, onde fazia parte da bancada 
do ‘Atualidades Pampa’, além de atuar na Rá-
dio Pampa. Foi da Rádio Itaí, Rádio Difusora, 
Rádio Farroupilha na década de 1970. Esteve 
na Rádio Tupi, Rádio Globo, TV Rio, TV Excel-
sior e TV Record.

Foto: Redes Sociais

Foto: Grêmio

Foto: Arquivo Pessoal

Foto: Rede Pampa

Camila María Concepción
27/2/2020 – Aos 28 anos, 
por suicídio. Ativista da causa 
trans e conhecida por seus tra-
balhos como uma jovem rotei-
rista em série da Netflix. Além 
de ser assistente na confecção 
dos roteiros de ‘Gentefied’, roteirizou um episódio 
da primeira temporada e trabalhou com Jill Solo-
way em campanhas de igualdade de gêneros em 
filmes, televisão e artes.

Foto: Instagram

Foto: Instagram



PREFEITURA DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2020.
A PREFEITURA DE ALCANTIL, através de seu Pregoeiro, torna público a todos que no dia 

13/03/2020 às 08h30min,fará realizar licitação na modalidade P. PRESENCIA, tipo Menor Preço 
Por Itens no Lote, tendo por objeto a: Contratação de empresa do ramo para o fornecimento deme-
dicamentos controlados e da atenção básica. As empresas interessadas poderão solicitar o Edital 
gratuitamente através do fone - 9.8704.1010, do portal do TCE/PB https://portal.tce.pb.gov.br/ via 
(SAGRES CIDADÃO - Mural de Licitações - Licitações Previstas) e/ou por e-mail: alcantillicitacao@
hotmail.com das 09h00min às 12h00min.

ALCANTIL PB, 02/03/2020.
ALDENIR LIMA DOS SANTOS

Pregoeiro.
Publicado na integra no DOM.

PREFEITURA DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 0010/2020.
A PREFEITURA DE ALCANTIL, através de seu Pregoeiro, torna público a todos que no dia 

13/03/2020 às 14h00min, fará licitação na modalidade P. PRESENCIA, tipo Menor Preço Por Itens 
no Lote, tendo por objeto o: Fornecimento de pneus, câmara de ar e protetores, destinados aos 
veículos da Prefeitura de Alcantil. As empresas interessadas poderão solicitar o Edital gratuitamente 
através do fone - 9.8704.1010, do portal do TCE/PB https://portal.tce.pb.gov.br/ via (SAGRES 
CIDADÃO - Mural de Licitações - Licitações Previstas) e/ou por e-mail: alcantillicitacao@hotmail.
com das 09h00min às 12h00min.

ALCANTIL PB, 02/03/2020.
ALDENIR LIMA DOS SANTOS

Pregoeiro.
Publicado na integra no DOM.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE N º 003/2020
A Prefeitura Municipal de Aguiar, Estado da Paraíba, CONVOCA os candidatos aprovados no 

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

Cargo: Psicólogo

Inscrição Nome do(a) Candidato Posição
389 VALÉRIA AMANDA JERÔNIMO PEREIRA 3

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

Aguiar-PB, 02 de março de 2020.
Lourival Lacerda Leite Filho

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução dos serviços 
de reforma e Ampliação da EMEIF Sagrado Coração de Jesus, Município de Baía da Traição - PB. 
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: COEN - CONS-
TRUCOES E ENGENHARIA LTDA - Valor: R$ 33.460,14. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Dom 
Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 99308-7720. 

Baia da Traição - PB, 02 de Março de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução dos ser-
viços de reforma e Ampliação da EMEF Antônio Azevedo, no município de Baía da Traição - PB. 
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: GILCIMARA AVILA 
BATISTON - Valor: R$ 128.723,59. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos 
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da 
Traição - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99308-7720. 

Baia da Traição - PB, 02 de Março de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAÍA DA TRAIÇÃO

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

OBJETO: Locação de um veículo tipo passeio destinado ao Gabinete da Câmara Municipal de 
Baia da Traição. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA - Valor: R$ 21.000,00. Dos atos decorrentes do pro-
cedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Nossa Senhora da Penha, S/N - Centro - Baia da Traição - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 98704-5939. 

Baia da Traição - PB, 02 de Março de 2020
JERRE ADRIANE DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAÍA DA TRAIÇÃO

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

OBJETO: Contratação de um profissional para serviços técnicos especializados em advocacia 
para a Câmara Municipal de Baia da Traição. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo 
valor total da contratação: THAIS PAMELA FERREIRA DE AMORIM - Valor: R$ 16.000,00. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Nossa Senhora da Penha, S/N - Centro - Baia da Traição - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 98704-5939. 

Baia da Traição - PB, 02 de Março de 2020
JERRE ADRIANE DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: FENIX TURISMO TRANSPORTES EIRELI 
- ME - R$ 674.670,50.

Barra de Santana - PB, 18 de Fevereiro de 2020.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU-
NICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Barra de Santana: 02.040 Secretaria Municipal de Educação - 12 361 1002 2014 
Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL - 12 362 1002 2023 Manutenção das 
Atividades do Transporte Escolar- ENSINO MÉDIO - 12 365 1002 2024 Manutenção das Atividades 
do Transporte Escolar- ENSINO INFANTIL - 12 364 1002 2028 Manutenção do Transporte para 
Estudantes Universitários. - 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Barra de Santana e: CT Nº 00501/2020 - 18.02.20 - FENIX TURISMO TRANSPORTES EIRELI - 
ME - R$ 674.670,50.

Barra de Santana - PB, 18 de Fevereiro de 2020.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, 
MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA 
NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA/PB, CONFORME CONVENIO NR 0031519-1/2019; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: A J P DE SOUZA COMERCIO 
ATACADISTA - R$ 51.345,00; ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - R$ 5.806,00; DIVINA COMERCIO 
DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - R$ 7.826,90; EMILLY INDUSTRIA 
E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - R$ 11.013,00; FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI - R$ 
4.546,00; GERALDO VIDAL DA NOBREGA - R$ 12.908,00; INTELIGENCIA COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EP - R$ 10.335,00; KALCULU’S COM DE MOVEIS E 
MAQUINAS P/ESCRITORIO LTDA - R$ 4.322,00; MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS 
DE INFORMATICA LTDA - R$ 8.528,00; S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - R$ 6.035,60; THOMAS 
JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - R$ 3.845,00.

Barra de Santana - PB, 20 de Fevereiro de 2020.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA/PB, 
CONFORME CONVENIO NR 0031519-1/2019. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00004/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Barra de Santana: 02.040 Secretaria 
Municipal de Educação - 12 361 2002 2012 Manutenção da Secretaria de Educação - 12 365 1002 
1006 Construção/Ampliação/Reforma e aquisição de equipamentos - 44.90.52 - Equipamentos e 
Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 00601/2020 - 20.02.20 - A J P DE 
SOUZA COMERCIO ATACADISTA - R$ 51.345,00; CT Nº 00602/2020 - 20.02.20 - ALDO FABRIZIO 
DUTRA DANTAS - R$ 5.806,00; CT Nº 00603/2020 - 20.02.20 - DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E 
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - R$ 7.826,90; CT Nº 00604/2020 - 20.02.20 - EMILLY 
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - R$ 11.013,00; CT Nº 00605/2020 - 20.02.20 
- FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI - R$ 4.546,00; CT Nº 00606/2020 - 20.02.20 - GERALDO 
VIDAL DA NOBREGA - R$ 12.908,00; CT Nº 00607/2020 - 20.02.20 - INTELIGENCIA COMERCIO 
DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EP - R$ 10.335,00; CT Nº 00608/2020 - 20.02.20 
- KALCULU’S COM DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORIO LTDA - R$ 4.322,00; CT Nº 
00609/2020 - 20.02.20 - MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - R$ 
8.528,00; CT Nº 00610/2020 - 20.02.20 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - R$ 6.035,60; CT Nº 
00611/2020 - 20.02.20 - THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - R$ 3.845,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 09h30min do dia 16 de Março de 2020, licitação modali-
dade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa no ramo pertinente para 
prestação de serviços em recargas de cartuchos e outros para melhor atendimento das atividades 
da Administração Municipal até dezembro de 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 031/2015. Informações: no horário 
das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacaopmb2@gmail.com

Belém - PB, 02 de março de 2020

LUIS SEBASTIÃO ALVES
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Flávio 
Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 10h30min do dia 16 de Março de 2020, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de peixes para distribuição à pessoas ca-
rentes do município por ocasião da Semana Santa 2019. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 031/2015. Informações: no horário 
das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacaopmb2@gmail.com

Belém - PB, 02 de março de 2020
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 08.2019.

OBJETO: Prorrogação por mais 10 (dez) meses, contados do término do prazo de vigência do 
Termo de Contrato de nº 14/2019 datado de 01.03.2019 e com término de vigência em 01.03.2020, 
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a: Locação de veículos diversos para melhor 
atender as necessidades da Administração

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM – RENATA CHRISTINNE FREITAS DE 
SOUZA LIMA BARBOSA. CONTRATADA: ANTONIO FERREIRA DA COSTA – CPF: 063.238.394-
15 - Antonio Ferreira da Costa (Titular)

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de um serviço prestado de natureza contínua e por mostrar-se 
vantajoso para a Administração Municipal.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 28/02/2020
NOVO PRAZO: 31/12/2020
VALOR ADITIVADO: R$ 36.450,00 (Trinta e Seis Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais) 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 08.2019.

OBJETO: Prorrogação por mais 10 (dez) meses, contados do término do prazo de vigência do 
Termo de Contrato de nº 17/2019 datado de 01.03.2019 e com término de vigência em 01.03.2020, 
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a: Locação de veículos diversos para melhor 
atender as necessidades da Administração

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM – RENATA CHRISTINNE FREITAS DE 
SOUZA LIMA BARBOSA. CONTRATADA: FÁBIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES – CPF: 
039.182.374-43 - Fábio Haleson de Almeida Fernandes (Titular)

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de um serviço prestado de natureza contínua e por mostrar-se 
vantajoso para a Administração Municipal.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 28/02/2020
NOVO PRAZO: 31/12/2020
VALOR ADITIVADO: R$ 49.000,00 (Quarenta e Nove Mil Reais) 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 08.2019.

OBJETO: Prorrogação por mais 10 (dez) meses, contados do término do prazo de vigência do 
Termo de Contrato de nº 18/2019 datado de 01.03.2019 e com término de vigência em 01.03.2020, 
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a: Locação de veículos diversos para melhor 
atender as necessidades da Administração

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM – RENATA CHRISTINNE FREITAS 
DE SOUZA LIMA BARBOSA. CONTRATADA: JAQUELINE CONSTANTINO DE SOUSA – CPF: 
038.941.474-31 - Jaqueline Constantino de Sousa (Titular)

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de um serviço prestado de natureza contínua e por mostrar-se 
vantajoso para a Administração Municipal.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 28/02/2020
NOVO PRAZO: 31/12/2020
VALOR ADITIVADO: R$ 86.000,00 (Oitenta e Seis Mil Reais)
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 08.2019.

OBJETO: Prorrogação por mais 10 (dez) meses, contados do término do prazo de vigência do 
Termo de Contrato de nº 19/2019 datado de 01.03.2019 e com término de vigência em 01.03.2020, 
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a: Locação de veículos diversos para melhor 
atender as necessidades da Administração

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM – RENATA CHRISTINNE FREITAS DE 
SOUZA LIMA BARBOSA. CONTRATADA: JOSÉ MANOEL DA SILVA – CPF: 431.892.024-00 - José 
Manoel da Silva (Titular)

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de um serviço prestado de natureza contínua e por mostrar-se 
vantajoso para a Administração Municipal.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 28/02/2020
NOVO PRAZO: 31/12/2020
VALOR ADITIVADO: R$ 36.180,00 (Trinta e Seis Mil Cento e Oitenta Reais) 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 08.2019.

OBJETO: Prorrogação por mais 10 (dez) meses, contados do término do prazo de vigência do 
Termo de Contrato de nº 21/2019 datado de 01.03.2019 e com término de vigência em 01.03.2020, 
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a: Locação de veículos diversos para melhor 
atender as necessidades da Administração

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM – RENATA CHRISTINNE FREITAS DE 
SOUZA LIMA BARBOSA. CONTRATADA: MARILEIDE OLIVEIRA GOMES – CPF: 753.136.694-00 
- Marileide Oliveira Gomes (Titular)

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de um serviço prestado de natureza contínua e por mostrar-se 
vantajoso para a Administração Municipal.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 28/02/2020
NOVO PRAZO: 31/12/2020
VALOR ADITIVADO: R$ 15.990,00 (Quinze Mil Novecentos e Noventa Reais) 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 08.2019.
OBJETO: Prorrogação por mais 10 (dez) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 22/2019 datado de 01.03.2019 e com término de vigência em 01.03.2020, 
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a: Locação de veículos diversos para melhor 
atender as necessidades da Administração

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM – RENATA CHRISTINNE FREITAS 
DE SOUZA LIMA BARBOSA. CONTRATADA: THIAGO GOMES DA COSTA – CPF: 062.401.974-
83 - Thiago Gomes da Costa (Titular)

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de um serviço prestado de natureza contínua e por mostrar-se 
vantajoso para a Administração Municipal.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 28/02/2020
NOVO PRAZO: 31/12/2020
VALOR ADITIVADO: R$ 15.500,00 (Quinze Mil e Quinhentos Reais) 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
 
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020
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 Março 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição de Cestas Básicas. 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, 22 de Janeiro de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00002/2020, que objetiva: Contratação de empresa para fornecimento de alimentação; RATIFICO 
o correspondente procedimento em favor de: EDNALVA ALVES DE SOUSA 67605222491 - R$ 
28.000,00.

Conde - PB, 21 de Fevereiro de 2020
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de alimentação. FUNDAMENTO LEGAL: 
Adesão a Registro de Preços nº AD00002/2020 - Ata de Registro de Preços nº 00040/2019, 
decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00040/2019, realizado pela 
Secretaria Municipal de Saúde de Conde. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: 
Reserva Orçamentária nº 00179 no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) na seguinte dotação; 
Órgão: 20600 Secretaria Municipal de Administração Função: 04 Administração Subfunção: 122 
Administração Geral Programa: 0011 Cidade Unida por uma Administração Eficiente Ação: 2012 
Manut das Ativ da Secretaria Municipal de Administração Nat. da Despesa: 3390300000 Material 
de Coonsumo] Fonte: 001 Recurso Ordinários Código reduzido: 000051. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e: CT Nº 
00065/2020 - 21.02.20 - EDNALVA ALVES DE SOUSA 67605222491 - R$ 28.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

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 o artista Felipe Original, para realizar um show artístico-
-cultural, no Carnaval 2020 na Praça do Mar, para os cidadãos condenses, visitantes e turistas, que 
tem por intenção fortalecer a cultura local, promovendo entretenimento, interação dos cidadãos; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FELIPE SANTOS DE 
ALMEIDA - R$ 15.000,00.

Conde - PB, 21 de Fevereiro de 2020
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00004/2020. OBJETO: Contratação o artista Felipe 

Original, para realizar um show artístico-cultural, no Carnaval 2020 na Praça do Mar, para os cida-
dãos condenses, visitantes e turistas, que tem por intenção fortalecer a cultura local, promovendo 
entretenimento, interação dos cidadãos. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal do Turismo. RATIFICAÇÃO: 
Prefeita, em 21/02/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação o artista Felipe Original, para realizar um show artístico-cultural, no Carna-

val 2020 na Praça do Mar, para os cidadãos condenses, visitantes e turistas, que tem por intenção 
fortalecer a cultura local, promovendo entretenimento, interação dos cidadãos. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Conde: reserva orçamentária de nº 00233 no valor de R$ 15.000,00 ( Quinze mil reais) na se-
guinte Dotação Orçamentária: órgão 21300 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO Função 23 
COMÉRCIO E SERVIÇO Subfunção 695 TURISMO GERAL Programa 0020 CIDADE UNIDA POR 
UM TURISMO SUSTENTÁVEL Ação 2026 REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO Natureza 
da Despesa 3390390000 OUTROS SERV. DE TER. PESSOA JURÍDICA Fonte 001 RECURSOS 
ORDINÁRIOS. VIGÊNCIA: até 12/03/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Conde e: CT Nº 00066/2020 - 21.02.20 - FELIPE SANTOS DE ALMEIDA - R$ 15.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00013/2020

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 IN00013/2020, 
que objetiva: Contratação da Orquestra Sanhauá, Manuel Luizgino Barros de Lima 10424519402, 
para realizar show artístico-cultural, no Carnaval 2020 na Praça do Mar, para os cidadãos condenses, 
visitantes e turistas, que tem por intenção fortalecer a cultura local, promovendo entretenimento, 
interação dos cidadãos; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
EMANOEL LUIZGINO BARROS DE LIMA 10424519402 - R$ 10.000,00.

Conde - PB, 21 de Fevereiro de 2020
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00013/2020. OBJETO: Contratação da Orquestra 

Sanhauá, Manuel Luizgino Barros de Lima 10424519402, para realizar show artístico-cultural, no 
Carnaval 2020 na Praça do Mar, para os cidadãos condenses, visitantes e turistas, que tem por 
intenção fortalecer a cultura local, promovendo entretenimento, interação dos cidadãos. FUNDA-
MENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: 
Secretaria Municipal do Turismo. RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 21/02/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação da Orquestra Sanhauá, Manuel Luizgino Barros de Lima 10424519402, 

para realizar show artístico-cultural, no Carnaval 2020 na Praça do Mar, para os cidadãos condenses, 
visitantes e turistas, que tem por intenção fortalecer a cultura local, promovendo entretenimento, 
interação dos cidadãos. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00013/2020. 
DOTAÇÃO: As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigen-
te: Recursos Próprios do Município de Conde: Reserva Orçamentária no valor de R$ 10.000,00 
( Dez mil reais ) na seguinte Dotação Orçamentária. órgão 21300 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TURISMO Função 23 COMÉRCIO E SERVIÇO Subfunção 695 TURISMO GERAL Programa 0020 
CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL Ação 2026 REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO 
MUNICÍPIO Natureza da Despesa 3390390000 OUTROS SERV. DE TER. PESSOA JURÍDICA 
Fonte 001 RECURSOS ORDINÁRIOS. VIGÊNCIA: até 22/03/2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Conde e: CT Nº 00067/2020 - 21.02.20 - EMANOEL LUIZGINO BARROS 
DE LIMA 10424519402 - R$ 10.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

ERRATA 001.2020
CONCORRÊNCIA 0001/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO 5156/2019
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada no segmento de limpeza pública, 

para a execução simultânea dos serviços de limpeza pública em vias e logradouros públicos de 
toda a área do Município de Conde, conforme especificações do Projeto Básico anexo I do Edital. 

Com relação aos PLANOS DE TRABALHO E METODOLOGIA DE EXECUÇÃO, anteriormente 
divulgados: 

Onde se lê: 11.6 Análise e avaliação da Metodologia de Execução serão efetuadas de acordo 
com os parâmetros estabelecidos no item 14.2 do presente Edital. 

Leia-se: 11.6 Análise e avaliação da Metodologia de Execução serão efetuadas de acordo com 
os parâmetros estabelecidos no item 14 do Anexo I e do Anexo V do presente Edital. 

Com relação aos PLANOS DE TRABALHO E METODOLOGIA DE EXECUÇÃO, anteriormente 
divulgados no ANEXO V - CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA METODOLOGIA DE EXECUÇÃO:

Onde se lê:1.As METODOLOGIAS apresentadas, no Envelope de habilitação, nos termos do 
item   10 do edital, serão analisadas e avaliadas pela Comissão Municipal de Licitação na decisão 
da fase de habilitação, segundo os critérios a seguir estabelecidos:

Leia-se: 1. As METODOLOGIAS apresentadas, no Envelope de habilitação, nos termos do item 
11 do edital, serão analisadas e avaliadas pela Comissão Municipal de Licitação na decisão da fase 
de habilitação, segundo os critérios a seguir estabelecidos:

Onde se lê:3.Para a avaliação da METODOLOGIA DE EXECUÇÃO, a COMISSÃO MUNICIPAL 
DE LICITAÇÃO adotará o seguinte critério de julgamento para cada item apresentado no item 10, 
do EDITAL:

Leia-se: 3.Para a avaliação da METODOLOGIA DE EXECUÇÃO, a COMISSÃO MUNICIPAL 
DE LICITAÇÃO adotará o seguinte critério de julgamento para cada item apresentado no item 11, 
do EDITAL:

Onde se lê:3.1.b) Que não tenha tratado de todo o conteúdo solicitado para o item 10 do EDITAL 
e seus subitens relacionados;

Leia-se: 3.1.b) Que não tenha tratado de todo o conteúdo solicitado para o item 11 do EDITAL 
e seus subitens relacionados;

Onde se lê:3.1.f) Que na descrição de seus itens e subitens não exista clareza, coerência, 
organização, afim de dificultar a avaliação técnica por parte da CML.

Leia-se: 3.1.f) Que na descrição de seus itens e subitens não exista clareza, coerência, organi-
zação, a fim de dificultar a avaliação técnica por parte da CML.

Onde se lê:3.2.a) Tenha tratado de todo o conteúdo solicitado para o item 10 do EDITAL e seus 
subitens relacionados de forma clara e objetiva;

Leia-se: 3.2.a) Tenha tratado de todo o conteúdo solicitado para o item 11 do EDITAL e seus 
subitens relacionados de forma clara e objetiva;

Considerando as alterações acima descritas, decorrentes de erros de digitação da localização 
dos elementos no Edital e não da falta dos mesmos, fica confirmada a data da sessão de abertura 
dos envelopes para o dia 25 de março de 2020, no mesmo local e horário. As demais informações 
do edital permanecem inalteradas.

Conde-PB, 27 de fevereiro de 2020.
JOSÉ ELI BERNARDES PORTELA

Presidente da Comissão Municipal de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação do artista Yuri Carvalho, para realizar um show artístico-cultural, no 

Carnaval 2020 na Praça do Mar, para os cidadãos condenses, visitantes e turistas, que tem por 
intenção fortalecer a cultura local, promovendo entretenimento, interação dos cidadãos. FUNDA-
MENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Conde: Órgão: 21300 Secretaria municipal de Turismo Função: 23 Comércio e 
Serviço Subfunção: 695 Turismo Geral Programa: 0020 Cidade Unida por um Turismo Sustentável 
Ação: 2026 Realização de eventos no município Nat. Da Despesa:3390390000 Outros serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica Fonte: 001 Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até 19/03/2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e: CT Nº 00061/2020 - 18.02.20 - YURI DE 
CARVALHO GOMES 04884828445 - R$ 4.000,00.

Onde lia-se: “VIGÊNCIA: até 26/02/2020”.
Leia-se: VIGÊNCIA: até 19/03/2020.
Republicado por incorreção em 28/02/2020

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2020, que objetiva: Aquisição de 
combustíveis e lubrificantes, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Conde/
PB e Secretaria Municipal de Saúde de Conde/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Fracassada.

Conde - PB, 20 de Fevereiro de 2020
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rodovia Pb 018 - Km 3,5, S/Nº - Centro - Conde - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Março 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 (não perecíveis), 
para atender no ano letivo de 2020 aos estudantes das Creches e Escolas Municipais , com a 
alimentação escolar de acordo com o que preconiza o Programa Nacional de Alimentação Esco-
lar- PNAE, conforme condições. 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; Decreto Municipal nº 0146/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licita@conde.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Conde - PB, 02 de Março de 2020
JOSE ELI BERNARDES PORTELA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rodovia Pb 018 - Km 3,5, S/Nº - Centro - Conde - PB, às 09:00 horas do dia 19 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍ-
COLA E GRADE ARADA, COM QUANTIDADE, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELICIDAS 
NESTE INTRUMENTO. 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 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: licita@conde.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Conde - PB, 02 de Março de 2020
JOSE ELI BERNARDES PORTELA 

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

AVISO DE SESSÃO PÚBLICA FASE DE PROPOSTAS
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2019

O Presidente da Comissão Municipal de Licitação informa que A sessão pública para abertura 
dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 11/03/2020, às 09:00 horas, no mesmo 
local da primeira reunião.OBJETO: Contratação de empresa de serviços técnicos especializados de 
engenharia para execução de pavimentação e drenagem de diversas vias no município de Conde/
PB. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rodovia 
PB 018 - Km 3,5, S/Nº - Centro - Conde - PB, no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis. 
E-mail: licita@conde.pb.gov.br. 

Conde - PB, 03 de Fevereiro de 2020
JOSE ELI BERNARDES PORTELA

Presidente da Comissão
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições Parceladas de Medicamentos de A a Z da linha farma, através da oferta 

de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABCFarma, para a distribuição com Pessoas 
Carentes deste Município, através da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2020. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS e FUS: 
06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. 10.302.2020.2029 - Manter as Ativ. do Serviços 
Públicos de Saúde 3.3.90.30.02 - Medicamentos 3.3.90.32.01 - Material de Distribuição Gratuita. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Mu-
nicipal de Arara e: CT Nº 00012/2020 - 02.03.20 - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA 
LTDA. - ME - R$ 147.900,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde de Cacimbas – PB, através do Presidente da CPL, torna público 
que realizara o processo licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 0001/2020, do tipo menor 
preço global, objetivando a Contratação de empresa para execução dos serviços de engenharia nas 
UBS, quais sejam: UBS – Maria Daguia da Cunha, Sitio Cipó (reforma), na UBS – Maria das Neves, 
Distrito de São Sebastião (ampliação), na UBS – Francisco Domingos dos Santos, Sito São Gonçalo 
(reforma), todos na Zona Rural no Município de Cacimbas - PB. O edital e seus anexos, poderá ser 
retirados pelo site do TCE/PB, no mural de licitações, bem como no site institucional do município, 
aviso de licitações. Os envelopes contendo os documentos de habilitação e propostas de preços, 
deverão ser entregues na sessão para abertura e julgamento no dia 18/03/2020, as 09hs:00ms, na 
sala de reuniões da CPL. Qualquer informações poderá ser obtida através do Presidente da CPL 
das 08hs:00ms as 12hs:00ms, no endereço acima mencionado, ou através do e-mail: licitacao@
cacimbas.pb.gov.br e pelo Tel: (83) 3476-1137.    

Cacimbas – PB, em 02 de Março de 2020
Andeson Leite Paulino

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBAS – PB, através do Pregoeiro, torna público, 
que o Pregão Presencial nº 0003/2020, do tipo Menor Preço por item, objetivando a Prestação de 
serviços na locação de veículos destinado a manutenção das ações e atividades desenvolvidas 
pela UBS – Unidades Básicas de Saúde localizada no Distrito de São Sebastião e Sede do Muni-
cípio, pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Cacimbas – PB. Que a sessão de abertura e 
julgamento fica ADIADO para o dia 06/03/2020, as 08hs:00ms, na sala da Comissão de Licitação 
situada na Rua São José, nº 35, Centro, Cacimbas – PB. Qualquer informação poderá ser obtida 
através do Pregoeiro Oficial do Município, de segunda a sexta feira, no horário das 08hs:00ms as 
12hs:00ms, através do Tel. (83) 3476-1137 ou do e-mail: licitacao@cacimbas.pb.gov.br. 

Cacimbas - PB, em 21 de Fevereiro de 2020.
Andeson Leite Paulino

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBAS

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2020

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBAS – PB, através do Pregoeiro, torna público, 
que o Pregão Presencial nº 0004/2020, do tipo Menor Preço por item, objetivando a Contratação de 
empresa ou profissional para prestação de serviços na realização de exames de ultrassonografia, 
para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Cacimbas - PB. Que a sessão de abertura 
e julgamento fica ADIADO para o dia 06/03/2020, as 09hs:30ms, na sala da Comissão de Licitação 
situada na Rua São José, nº 35, Centro, Cacimbas – PB. Qualquer informação poderá ser obtida 
através do Pregoeiro Oficial do Município, de segunda a sexta feira, no horário das 08hs:00ms as 
12hs:00ms, através do Tel. (83) 3476-1137 ou do e-mail: licitacao@cacimbas.pb.gov.br. 

Cacimbas - PB, em 21 de Fevereiro de 2020.
Andeson Leite Paulino

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2020

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBAS – PB, através do Pregoeiro, torna público, 
que o Pregão Presencial nº 0005/2020, do tipo Menor Preço por item, objetivando a Contratação de 
empresa para prestação serviços na realização de exames laboratoriais para atender a demanda do 
Fundo Municipal de Saúde de Cacimbas – PB. Que a sessão de abertura e julgamento fica ADIADO 
para o dia 06/03/2020, as 11hs:00ms, na sala da Comissão de Licitação situada na Rua São José, 
nº 35, Centro, Cacimbas – PB. Qualquer informação poderá ser obtida através do Pregoeiro Oficial 
do Município, de segunda a sexta feira, no horário das 08hs:00ms as 12hs:00ms, através do Tel. 
(83) 3476-1137 ou do e-mail: licitacao@cacimbas.pb.gov.br. 

Cacimbas - PB, em 21 de Fevereiro de 2020.
Andeson Leite Paulino

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS 
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS – PB, através do Pregoeiro, torna público, que o 

Pregão Presencial nº 0008/2020, do tipo Menor Preço por item, objetivando a Aquisição parcelada 
de material de limpeza e descartáveis, para manutenção das ações, programas e atividades das 
Secretarias pertencentes ao Município de Cacimbas – PB.  Que a sessão de abertura e julgamento 
fica ADIADO para o dia 06/03/2020, as 13hs:00ms, na sala da Comissão de Licitação situada na 
Rua São José, nº 35, Centro, Cacimbas – PB. Qualquer informação poderá ser obtida através do 
Pregoeiro Oficial do Município, de segunda a sexta feira, no horário das 08hs:00ms as 12hs:00ms, 
através do Tel. (83) 3476-1137 ou do e-mail: licitacao@cacimbas.pb.gov.br. 

Cacimbas - PB, em 21 de Fevereiro de 2020.
Andeson Leite Paulino

Pregoeiro Oficial

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00010/2020
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 DP00010/2020, 
que objetiva: Contratação de Empresa especializada para execução de Serviços de Publicação no 
Diário oficial do Estado da Paraíba e no Jornal A União; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: EMPRESA RADIO TABAJARA DA PB S/A / (EMP. PB DE COMUNI-
CAÇÃO) - R$ 100.000,00.

Campina Grande - PB, 02 de Março de 2020
FELIX ARAUJO NETO

Diretor Superintendente

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de tachão e tachas 

(sinalização horizontal), para atender as necessidades da Superintendencia de transito e transportes 
Publicos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Campina Grande: 15.451.1025.2091 - Ações de Melhoria no Sistema de Transito 
3390.30.99 - Material de Consumo 1001 - Recursos Ordinarios.. PARTES CONTRATANTES: Supe-
rintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00030/2020 - 19.02.20 
até 31.12.20 - VISINAL - COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA - R$ 68.000,00.

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa especializada para execução de Serviços de Publicação 

no Diário oficial do Estado da Paraíba e no Jornal A União. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DP00010/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 
- Superintendecica de Transito e Transportes Publicos 04.122.2001.2092 - Ações administrativas 
da STTP 33.90.40.99 - 1001 - Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação. VIGÊNCIA: 
até 02/03/2021. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes Publicos 
de Campina Grande e: CT Nº 00035/2020 - 02.03.20 - EMPRESA RADIO TABAJARA DA PB S/A / 
(EMP. PB DE COMUNICAÇÃO) - R$ 100.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO

DECISÃO SOBRE RECURSO E ABERTURA DE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇO N º. 00013/2019.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Conceição/PB torna público para co-
nhecimento dos interessados, que após análise do recurso interposto pelas empresas COFEM 
CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI; CONSTRUTORA PRINCESA 
DO VALE LTDA - ME foram os mesmos considerados tempestivos, visto que como os recursos foi 
antes da reanálise da comissão e as empresas mencionadas retornaram para o processo, assim os 
recursos foram considerados prejudicados com a perda do objeto. Desta forma comunica a todos 
os interessados que a sessão de abertura do envelope contendo a Proposta de Preços (Envelope 
Nº 02) da licitação em epígrafe será realizada no dia 04 de Março de 2020 às 11h30 (hora local), 
na sala da comissão de licitação na Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, 
S/N - São José - Conceição - PB. Publique-se e registre-se.

Conceição/PB, 02 de Março de 2020.
JOSÉ IVANILDO GONÇALVES DA COSTA

Presidenta da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00002/2020, para o dia 05 
de Março de 2020 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Praça dos Três Poderes, 
S/N - Centro - Cruz do Espírito Santo - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3254-1049. E-mail: setordelicitacaoces@gmail.com. 

Cruz do Espírito Santo - PB, 28 de Fevereiro de 2020
CYNTIA DE MIRANDA CUNHA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Batista Sobrinho, 20 - Centro - Curral Velho - PB, às 11:00 horas do dia 16 de Março de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para Prestação de Serviços de Radiodifusão em frequência FM, com potência de 2,0 
kw, com alcance em todo o município e região do vale do Piancó, para divulgação de 95 inserções 
mensais em spot de 30 segundos dos atos, programas, obras, serviços e campanhas das secre-
tarias e órgãos da Administração Municipal para Prestação de Contas das Ações Administrativas 
Oficiais, assuntos de caráter informativo, divulgação de relatórios e outros, obras, serviços e camp.. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Federal nº. 3.555. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Edital: http://www.curralvelho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Curral Velho - PB, 02 de Março de 2020
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Batista Sobrinho, 20 - Centro - Curral Velho - PB, às 10:00 horas do dia 16 de Março de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de carnes 
desossada bovina para atender a demanda das Secretarias: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL-
TURA E ESPORTES, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA-FUNDO 
MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL e SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA do 
município de Curral Velho-PB, a medida de suas necessidades. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: http://www.
curralvelho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Curral Velho - PB, 02 de Março de 2020
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Batista Sobrinho, 20 - Centro - Curral Velho - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Março de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
medicamentos de Atenção Básica, medicamentos controlados, medicamentos diversos; para uso 
junto a Farmácia Básica do Município, Programa de Saúde da Família, e demais programas e 
projetos junto ao Fundo Municipal de Saúde do município de Curral Velho-PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: 
http://www.curralvelho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Curral Velho - PB, 02 de Março de 2020
CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Manoel Batista Sobrinho, 20 - Centro - Curral Velho - PB, às 08:30 horas do dia 16 de Março 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE UM 
VEICULO MODELO UTILITÁRIO MOTOR 2.0, COMBUSTIVEL GASOLINA, CAPACIDADE DE 05 
PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO APARTIR DE 2008, BANCADA EM COURO, KIT 
MUTIMIDEA, CÁMBIO MANUAL, SEM MOTORISTA, EMPLACDO, COM SEGURO, REVISADO 
EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO para Câmara Municipal de Curral Velho/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 
3.555. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Edital: http://camaracurralvelho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Curral Velho - PB, 02 de Março de 2020
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Materiais de Expediente Diversos de forma parcelada, destinados a 

atender as Secretarias da Administração Municipal no exercício de 2020. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00001/2020. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2020 - RECURSOS PRÓPRIOS 
DO MUNICÍPIO DE CUITEGI/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE 
IMPOSTOS - EDUCAÇÃO/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS 
- SAÚDE/RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS/TRANSFE-
RÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS/TRANSFERÊN-
CIA DO FUNDEB - OUTRAS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e: CT Nº 00004/2020 - 11.02.20 - FESTAS E 
DESCARTÁVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME - R$ 154.795,24; CT Nº 00005/2020 - 11.02.20 
- S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - R$ 16.617,54. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Elaboração de Registro de preço para eventual Contratação de empresa para prestação 

de Serviços Especializados de confecção de PRÓTESE DENTÁRIA para atender população do 
município de Cuitegi, que necessita de reabilitação oral e que são atendidas nas Unidades Básicas 
da Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2020. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
DE 2020 - RECURSOS FEDERAIS (TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS). VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi 
e: CT Nº 00006/2020 - 11.02.20 - JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA - ME - R$ 105.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

AVISO DE CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

O pregoeiro oficial convoca as empresas Habilitadas: HUMBERTO LIMA DA SILVA - EPP; J.T.A. 
COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA; JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMEN-
TO; PAULO PONTES DA SILVA, para estarem presentes às 08h00min do dia 05 de Março de 
2020 para negociar os itens. 8 - 16 - 27 - 45 - 46 - 47 - 62. Ganho pela empresa. MG COMERCIO 
VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. Por não ter atendido a convocação publicada 
no DOE do dia 14/02/2020, pag. 49. Concedendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a entrega 
da certidão de regularidade perante a fazenda federal com situação regular e data atualizada, 
conforme determina a Lei Complementar nº 123/06. Mesmo assim a empresa não compareceu. 
Por este motivo foi declarada INABILITADA no certame. Informações: no horário das 08h00min 
as 12h00min horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3502-1143. E-mail: 
cuitegilicitacoes@hotmail.com.

Cuitegi - PB, 02 de Março de 2020.
JADIR FERNANDES DA ROCHA

Pregoeiro Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020

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 Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa Es-
pecializada nos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com aplicação de Peças Genuínas 
e/ou originais, com mão de obra na Frota de máquinas da Prefeitura Municipal de Esperança/PB. 
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: cpl@esperanca.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Esperança - PB, 28 de Fevereiro de 2020.
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020

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 16 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa Es-
pecializada nos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com aplicação de Peças Genuínas 
e/ou originais, com mão de obra na Frota de máquinas da Prefeitura Municipal de Esperança/PB. 
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 ende-
reço supracitado. Telefone: (83) 3361-3801. E-mail: esperanca.cpl2017@gmail.com. Edital: https://
portal.tce.pb.gov.br/aplicativos/sagres/. 

Esperança - PB, 28 de Fevereiro de 2020
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2020, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Botijão de Gás GLP c/13 e 45 kg (só conteúdo), destinados a atender as necessidades do 
Gabinete do Prefeito e as Secretarias Municipais até o fim do exercício de 2020; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL 
LTDA - R$ 222.800,00.

Guarabira - PB, 28 de Fevereiro de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2020, que objetiva: Locação de horas 
máquinas e trator para corte de terra na execução de diversos serviços em diferentes áreas do 
Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE MÁQUINAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO - R$ 646.100,00.

Guarabira - PB, 02 de Março de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2020, que objetiva: Aquisições 
parceladas de Pães, Bolos de Ovos e Bolachas diversas, destinados a Merenda Escolar dos 
Alunos do Ensino Fundamental, Creches Municipais, Secretaria de Urbanismo, Meio Ambiente 
e Saneamento, Gabinete do Prefeito e demais setores da Administração Municipal até o fim do 
exercício de 2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DIOGO 
DE FREITAS AMORIM ME - R$ 149.830,00; PADARIA PÃO DE MEL LTDA - R$ 68.625,00; RR 
PANIFICADORA LTDA - ME - R$ 73.000,00. Fica o licitante convocado para assinatura do contrato 
nos termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 02 de Março de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO FASE DE PROPOSTA
TP Nº 00001/2020.

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para Reforma do Ginásio do Mutirão, 
Guarabira/PB, conforme Termo de Referência.

CLASSIFICAÇÃO:
RVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – R$ 249.254,40 – (Duzentos e Quarenta e Nove 

Mil Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos)
JRP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – R$ 252.858,48
CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA – R$ 286.959,89
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 

da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. O Processo encontra-se a disposição 
dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação, à Rua Antonio André, 39 - 1° 
Andar - Centro – Guarabira, no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis. Publique-se 
para sua eficácia.

Guarabira, 27 de Fevereiro de 2020.
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2020, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Lubrificantes destinados a atender a Frota Veicular Própria e/ou locada a Edilidade até o fim do 
exercício de 2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO 
MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA - R$ 121.793,00; LUZIA MARQUES DA SILVA - R$ 77.544,00.

Guarabira - PB, 28 de Fevereiro de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2020, que objetiva: Contratação / Locação de 
veículos diversos para o exercício de 2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: ALCIMARA SANTOS FERREIRA - R$ 21.120,00; ANDREIA LORENÇO MEDEIROS - R$ 
21.010,00; DENILDO FERNANDES DA SILVA - R$ 21.054,00; DIOLEIDE NOBREGA GOMES - R$ 
21.054,00; EDSON ANDRADE DE SOUSA - R$ 21.109,00; ERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO 
- R$ 13.200,00; FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA - R$ 21.120,00; GERALDO BENEDITO DA 
SILVA - R$ 22.550,00; IVANILDO FELIPE DE MACENA - R$ 20.900,00; JAILSON PEREIRA DE 
SOUSA - R$ 18.700,00; JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA - R$ 21.010,00; LEONARDO ZACARIAS 
DOS SANTOS - R$ 21.230,00; LIDIVÂNIA DE LIMA MACENA - R$ 21.109,00; LUIZ ANTONIO 
FEREIRA - R$ 22.220,00; MARCONDES SOARES PEREIRA - R$ 21.065,00; MARIA DO CARMO 
DE LIMA - R$ 21.219,00; MARINALDO ALBERTINO DA SILVA - R$ 21.230,00; MICHEL DE SOUZA 
SILVA - R$ 21.131,00; NORMA SUELY RAMOS - R$ 21.098,00; PAULO CESAR RODRIGUES DA 
SILVA JÚNIOR - R$ 21.010,00; REGINALDO LADISLAU DA SILVA - R$ 21.120,00; ROBERTO 
FERREIRA DOS SANTOS - R$ 67.100,00; RONALDO FERNANDES DIAS - R$ 21.065,00; THIAGO 
DOS SANTOS PEREIRA - R$ 14.300,00; THIAGO LEOBINO DE LIMA - R$ 26.565,00.

Guarabira - PB, 03 de Fevereiro de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
fará realizar no dia 20.03.2020 às 09h00min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada à Rua Antonio André, 39, 1° andar, Centro – Guarabira/PB, Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS DE N.° 01.2020, destinada a Contratação de empresa no ramo pertinente 
para construção da Sede própria do IAPM. Recursos Próprios / Outros. Dotação consignada no 
orçamento vigente. Demais esclarecimentos e Cópia do Edital de Licitação, poderão ser obtidos no 
endereço retro mencionado, nos dias úteis, no horário compreendido entre 14h00min e 18h00min.

Guarabira - PB, 28 de Fevereiro de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2020, que objetiva: Aquisições de 
Refeições diversos tipos para componentes de apoio nos mais diversos segmentos, por ocasiões 
de participações em eventos promovidos pela Prefeitura Municipal, como também para Autoridades 
eventualmente a serviços do Município, ambas autorizadas pela PMG, pelo período enquanto durar 
os quantitativos ou até dezembro de 2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: GIANE FÉLIX DOS SANTOS VICTOR - R$ 91.980,00.

Guarabira - PB, 28 de Fevereiro de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2020, que objetiva: Contratação de Veículos 
tipo condução de alunos da zona rural do município para a Sede e vice versa até dezembro de 2020; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ADRIANO DE SOUZA - R$ 
53.130,00; ANTONIO DE SOUSA - R$ 66.550,00; ANTONO MANOEL DA SILVA - R$ 45.980,00; 
DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO - R$ 76.989,00; EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO - R$ 
48.400,00; EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO - R$ 138.050,00; ELISETE CUNHA DE OLI-
VEIRA - R$ 350.900,00; ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS - R$ 29.370,00; GUARATAN 
LOCAÇÃO E TRANSPORTE E TURISMO LTDA - R$ 167.200,00; IARA DE PONTES FRASÃO - R$ 
86.900,00; JOÃO DE SOUZA - R$ 45.650,00; JOAQUIM MANOEL DA SILVA - R$ 74.800,00; JOSÉ 
ACÁCIO DE OLIVEIRA - R$ 77.440,00; JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA TRANSPORTES - R$ 
47.850,00; JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO - R$ 49.500,00; JOSE HILDO DE OLIVEIRA ALBINO 
- R$ 104.390,00; LINDEMBERG BATISTA DA SILVA - R$ 79.200,00; LUIS PEREIRA DE LIMA - R$ 
48.400,00; LUIZ CONSTANTINO FERREIRA - R$ 48.510,00; MARINALDO MOURA DA SILVA - 
R$ 27.940,00; MARTA RIBEIRO DAMACENA SOUSA - R$ 50.919,00; ROSIMERE BARROS - R$ 
35.200,00; RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES - R$ 47.300,00; SILVAN GOMES ELEOTÉRIO 
- R$ 51.810,00; VICENTE DE SOUZA - R$ 53.020,00.

Guarabira - PB, 02 de Março de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

IN00016/2020
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 IN00016/2020, 
que objetiva a Prestação de Serviços ofertados pelo CINEMAXXI através de exibição de filmes com 
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, LOCAÇÃO DE ESPAÇO E ESPAÇO PUBLICITÁRIO À PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: VERONILDO COUTINHO DE SOUSA - EIRELI - EPP – CNPJ: 24.248.972/0001-68, 
R$ 85.000,00 – Oitenta e Cinco Mil Reais.

Guarabira - PB, 02 de Março de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA/PB 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2020, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica junto as Unidades Básicas de Saúde, 
CAPS’S, CAP’S AD, SAMU e a Farmácia Básica do Município de Guarabira/PB, exercício de 2020; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: A COSTA COMERCIO ATA-
CADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 229.279,20; ALLMED DISTRIBUIDORA 
E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT - R$ 53.331,80; CIRUFARMA COMERCIAL 
LTDA - R$ 66.682,50; CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 197.034,10; DROGAFONTE LTDA 
- R$ 436.647,00; FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MÉD. E HOSPITALARES LTDA 
- R$ 28.096,00; NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 
200.312,00; PANORAMA COM. DE PRODUTOS MÉD. E FARMACÊUTICOS LTDA - R$ 119.316,40; 
PHARMAPLUS LTDA - R$ 55.870,80; PHOSPODONT LTDA - R$ 22.237,60; R D F DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - R$ 112.230,00; SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAIS 
MÉDICO HOSPITALAR LTDA - R$ 13.163,50. Ficam os licitantes desde já convocados para assi-
natura do contrato nos termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 02 de Março de 2020
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS
PREGÃO PRESENCIAL N° 00016/2020

DECLARAÇÃO - PUBLICAÇÃO
D E C L A R A Ç Ã O

Declaro para os devidos fins de direito, que uma cópia do termo de Homologação correspondente 
ao processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00016/2020, foi devidamente afixada no 
Quadro de Divulgação deste Órgão, nesta data, em observância as disposições da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores.

Guarabira - PB, 02 de Março de 2020.
DOUGLAS NÓBREGA GOMES

Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2020, que objetiva: Prestação de 
Serviços de Recarga de Cartuchos e Tonners diversos, a fim de atender as necessidades de todos 
os setores da Administração Municipal até o fim do exercício de 2020; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTOS 
E VENDAS EIRELI - R$ 23.753,00; INFORTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 19.700,00.

Guarabira - PB, 02 de Março de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00004/2020
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00004/2020, 
que objetiva: Contratação de profissional na prestação dos serviços Advocatícios consistente no 
Assessoramento Jurídico às demandas oriundas do CREAS Municipal; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RONAIRA COSTA RIBEIRO  - R$ 17.490,00 – Dezessete 
Mil Quatrocentos e Noventa Reais.

Guarabira - PB, 17 de Fevereiro de 2020.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de profissional na prestação dos serviços Advocatícios consistente no 
Assessoramento Jurídico às demandas oriundas do CREAS Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00004/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação 
consignada no orçamento vigente 2020 – 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Física. VIGÊNCIA: Dezembro de 2020. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARABIRA e RONAIRA COSTA RIBEIRO - R$ 17.490,00 – Dezessete Mil Quatrocentos e 
Noventa Reais - CT Nº 00103/2020 – 14.02.2020.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de profissional na prestação dos serviços Advocatícios consistente no 
Assessoramento Jurídico às demandas oriundas do CREAS Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00004/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação 
consignada no orçamento vigente 2020 – 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Física. VIGÊNCIA: Dezembro de 2020. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARABIRA e RONAIRA COSTA RIBEIRO - R$ 17.490,00 – Dezessete Mil Quatrocentos e 
Noventa Reais - CT Nº 00104/2020 – 17.02.2020.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de veículos para condução de alunos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00007/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS 
Dotação consignada no orçamento vigente 2020 Elemento de despesa 3.3.90.36.01 - Outros Ser-
viços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Guarabira e: CT Nº 00065/2020 - 03.02.20 - CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA 
- R$ 309.705,00; CT Nº 00066/2L0020 - 03.02.20 - EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO - R$ 
310.068,00; CT Nº 00067/2020 - 03.02.20 - JOYLLE ROMÃO CABRAL - R$ 25.630,00; CT Nº 
00068/2020 - 03.02.20 - FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME - R$ 155.094,50; CT Nº 00069/2020 
- 03.02.20 - ALUYSON PESSOA DOS SANTOS - R$ 154.968,00; CT Nº 00070/2020 - 03.02.20 
- SÉRGIO COUTINHO PEREIRA - R$ 154.880,00; CT Nº 00071/2020 - 03.02.20 - LEONILSON 
CONSTANTINO FERREIRA - R$ 71.489,00; CT Nº 00072/2020 - 03.02.20 - NOBERTO SOARES 
DE OLIVEIRA - R$ 92.224,00; CT Nº 00073/2020 - 03.02.20 - FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA 
FRANÇA - R$ 154.737,00; CT Nº 00074/2020 - 03.02.20 - ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - R$ 
310.079,00; CT Nº 00075/2020 - 03.02.20 - FERNANDA MARIA DIAS BARBOSA - R$ 71.494,50; 
CT Nº 00076/2020 - 03.02.20 - JOSÉ WILSON SANTOS - R$ 154.000,00.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação / Locação de veículos diversos para o exercício de 2020. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS 
/ OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2020 Elemento de despesa 3.3.90.36.01 
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pes-
soa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00077/2020 - 03.02.20 - ROBERTO FERREIRA DOS 
SANNTOS - R$ 67.100,00; CT Nº 00078/2020 - 03.02.20 - FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA - R$ 
21.120,00; CT Nº 00079/2020 - 03.02.20 - MARCONDES SOARES PEREIRA - R$ 21.065,00; CT 
Nº 00080/2020 - 03.02.20 - EDSON ANDRADE DE SOUSA - R$ 21.109,00; CT Nº 00081/2020 - 
03.02.20 - NORMA SUELY RAMOS - R$ 21.098,00; CT Nº 10081/2020 - 03.02.20 - ERIVALDO 
FERNANDES DE ARAUJO - R$ 13.200,00; CT Nº 10082/2020 - 03.02.20 - JOSÉ FRANCISCO 
DE SOUZA - R$ 21.010,00; CT Nº 10083/2020 - 03.02.20 - DIOLEIDE NOBREGA GOMES - R$ 
21.054,00; CT Nº 10084/2020 - 03.02.20 - IVANILDO FELIPE DE MACENA - R$ 20.900,00; CT 
Nº 10085/2020 - 03.02.20 - ALCIMARA SANTOS FERREIRA - R$ 21.120,00; CT Nº 10086/2020 
- 03.02.20 - LIDIVÂNIA DE LIMA MACENA - R$ 21.109,00; CT Nº 10087/2020 - 03.02.20 - MARI-
NALDO ALBERTINO DA SILVA - R$ 21.230,00; CT Nº 10088/2020 - 03.02.20 - PAULO CESAR 
RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR - R$ 21.010,00; CT Nº 10089/2020 - 03.02.20 - GERALDO BE-
NEDITO DA SILVA - R$ 22.550,00; CT Nº 10090/2020 - 03.02.20 - RONALDO FERNANDES DIAS 
- R$ 21.065,00; CT Nº 10091/2020 - 03.02.20 - MICHEL DE SOUZA SILVA - R$ 21.131,00; CT Nº 
10092/2020 - 03.02.20 - REGINALDO LADISLAU DA SILVA - R$ 21.120,00; CT Nº 10093/2020 - 
03.02.20 - JAILSON PEREIRA DE SOUSA - R$ 18.700,00; CT Nº 10094/2020 - 03.02.20 - MARIA 
DO CARMO DE LIMA - R$ 21.219,00; CT Nº 10095/2020 - 03.02.20 - DENILDO FERNANDES 
DA SILVA - R$ 21.054,00; CT Nº 10096/2020 - 03.02.20 - ANDREIA LORENÇO MEDEIROS - R$ 
21.010,00; CT Nº 10097/2020 - 03.02.20 - THIAGO DOS SANTOS PEREIRA - R$ 14.300,00; CT Nº 
10098/2020 - 03.02.20 - LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS - R$ 21.230,00; CT Nº 10099/2020 
- 03.02.20 - THIAGO LEOBINO DE LIMA - R$ 26.565,00; CT Nº 10100/2020 - 03.02.20 - LUIZ 
ANTONIO FEREIRA - R$ 22.220,00.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

UNIÃO  A
Esportes
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2020
A Prefeitura Municipal de Gurjão – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade Tomada de 
Preços nº. 001/2020, do tipo “Tipo Menor Preço Global”, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DE QUA-
DRA POLIESPORTIVA NO MUNÍCÍPIO DE GURJÃO. Data de abertura: 18/03/2020 às 10h00min 
(Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de 
Licitações da Prefeitura de Gurjão, à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba. 
Maiores informações através do telefone (83) 3386-1085, no horário das 08:00 às 12:00

Gurjão, 02 de março de 2020
Diêgo Gurjão Ramos

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2020, que objetiva: Contratação 
de empresa ou pessoa física para fornecimento de refeições, destinados a diversas secretarias 
a medida de suas necessidades do município de Igaracy -PB e o Fundo Municipal de Saúde de 
Igaracy - PB; ADJUDICO o seu objeto a: ISMAEL LAZARO PEREIRA 44547441812 - R$ 54.000,00.

Igaracy - PB, 02 de Março de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2020, que objetiva: Contratação de empresa 
ou pessoa física para fornecimento de refeições, destinados a diversas secretarias a medida de 
suas necessidades do município de Igaracy -PB e o Fundo Municipal de Saúde de Igaracy - PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ISMAEL LAZARO PEREIRA 
44547441812 - R$ 54.000,00.

Igaracy - PB, 02 de Março de 2020
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios parceladamente, para merenda escolar da Se-

cretaria de Educação e ação e promoção social, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo 
Municipal de Saúde e demais secretarias do Município de Igaracy-PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00004/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy: 02.000 
GABINETE DO PREFEITO, 04 122 1002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 
DA PREFEITO, 017 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 03.000 SECRETARIA DE ADMNIS-
TRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 04 122 1002 2006 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 
E PLANEJAMENTO, 030 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 04.000 SECRETARIA DE 
FINANÇAS, 04 123 1002 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, 
052 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 05.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 
15 452 1002 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 
070 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 301 
1011 2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, 096 3390.30 00 211 MATERIAL 
DE CONSUMO; 07.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 
20 606 1002 2037 MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 
187 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 08 244 
1013 2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 210 3390.30 00 001 MATERIAL 
DE CONSUMO; 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 08 244 1013 2050 MANU-
TENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS, 258 3390.30 00 311 MATERIAL DE CONSUMO; 
09.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, 12 368 1016 2064 MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 320 3390.30 00 111 MATERIAL DE CONSUMO, 10.000 SE-
CRETARIA DE CULTURA, 13 392 1002 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE CULTURA, 361 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO;. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00011/2020 
- 02.03.20 - ERONILDES LIMA DINIZ - R$ 21.540,00; CT Nº 00012/2020 - 02.03.20 - FRANCISCO 
ERMANO VIRGINIO DE SOUZA - ME - R$ 325.261,00; CT Nº 00013/2020 - 02.03.20 - RUTHIELLY 
DANTAS DA SILVA - ME - R$ 215.229,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2020
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00001/2020, que objetiva: Aquisição de 04(quatro) veículos de transporte escolar tipo ônibus 
rural escolar – Ore-1.Ratifico o correspondente procedimento em favor de: MAN LATIN AMERICA 
INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$ 774.528,00.

Imaculada - PB, 31 de janeiro de 2020.
ALDO LUSTOSA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
EXTRATO DE CONTRATO 

Objeto: Aquisição de 04(quatro) veículos de transporte escolar tipo ônibus rural escolar – Ore-1. 
Fundamento legal: Adesão a Registro de Preços nº AD00001/2020. Ata de Registro de Preços nº 
7/2019, decorrente do Pregão Eletrônico nº 11/2019 realizado pelo Fundo Municipal de Desenvol-
vimento da Educação. Dotação Prevista no Orçamento vigente. Vigência 12(doze) meses. Partes 
contratantes: Prefeitura Municipal de Imaculada e: CT Nº 00003/2020 – 03.02.20 – MAN LATIN 
AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA – R$ 774.528,00. 

Imaculada - PB, 03 de fevereiro de 2020.
ALDO LUSTOSA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SEMOB – SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA

AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2020
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, por meio da SEMOB – SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA 

DE MOBILIDADE URBANA, torna público o Chamamento para a 3ª Audiência Pública do Plano 
Diretor de Mobilidade Urbana da Microrregião de João Pessoa, para apresentação das propostas 
desenvolvidas para o Plano, conforme estabelecida pela Lei Federal n 12.587 de 03 de janeiro de 
2012 - Lei da Mobilidade Urbana, que será realizada no Auditório do Centro Administrativo Municipal, 
localizado na R. Diógenes Chianca, 1.777, Água Fria, das 9:00 às 13:00 horas do dia 20 de março 
de 2020, com a seguinte pauta:

1. Abertura;
2. Apresentação das propostas desenvolvidas para o Plano Diretor de Mobilidade Urbana da 

Microrregião de João Pessoa (PlanMob-JP);
3. Debates;
4. Encerramento.
A participação na Audiência Pública será aberta para todos os cidadãos e cidadãs. Os participantes 

deverão se identificar e assinar lista de presença, sendo que os representantes de associações 
e entidades deverão apresentar documento que comprove a sua representação na Audiência.  O 
credenciamento dos participantes será realizado das 8:00 às 9:00 horas.

João Pessoa, 28 de fevereiro de 2020.
Adalberto Alves Araújo Filho

Superintendente da Semob-JP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 33008/2019

HOMOLOGO a licitação na modalidade Concorrência Pública nº 33008/2019, Processo Admi-
nistrativo nº 2019/020239, destinada a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA 
REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO CASTELO BRANCO, EM JOÃO PESSOA, e 
com base no Relatório final da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, ADJUDICO seu objeto 
para a empresa CONSTRUTORA ITAY EIRELI, com a proposta comercial vencedora no valor de R$ 
821.749,27 (Oitocentos e vinte e hum mil setecentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos) 
estando compatível com os preços referenciais integrantes do processo licitatório.

João Pessoa, 02 de março de 2020.

Daniella Almeida Bandeira de Miranda Pereira
Secretária de Planejamento

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de peixes. 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 005-A/17; 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) 3382-1234. E-mail: 
licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 02 de Março de 2020
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 
Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 09:00 horas do dia 19 de Março de 
2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Construção de portal 
turístico. 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) 3382-1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.
pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 02 de Março de 2020
IZAEL DOS SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EDITAL DE CONVOCAÇÃONº 02/2020

A Prefeita do Município de Livramento/PB, no uso de suasatribuições, e tendo em vista o disposto 
no art. 37 da Constituição Federal, na Lei OrgânicaMunicipal, e considerandoa homologação do 
Resultado do Concurso Público objeto do Edital 01/2017 e homologado pela Portaria 016 de 22 
de janeiro de 2018, TORNA PÚBLICO a décima quartaconvocação dos candidatos aprovados/
classificados da lista de espera, relacionados no anexo I deste Edital,para o provimento de cargos 
do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Livramento.Os candidatos relacionados no Anexo I do 
presente Edital deverão comparecer ao Setor deRecursos Humanos da Prefeitura de Livramento, 
na Rua Ministro José Américo, 386, Centro, Livramento, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 
publicação, no horário das 08:00 às 14:00, para apresentação,entrega dos documentos e exames de 
saúde pré-admissionais constantes do anexo II desteEdital.Em relação à apresentação dos exames 
de saúde pré-admissionais, antes de protocolar toda adocumentação exigida no Setor de Recursos 
Humanos, os candidatos convocados deverãocomparecer à Secretaria de Saúde para marcar os 
exames necessários.Com relação ao exame de aptidão mental, por ausência de psiquiatra na cidade, 
recomenda-se que o candidato busque o atestado ou documento similar que comprove a aptidão 
mental ao cargo, através de médico de sua preferência, de serviço público ou privado de saúde.
Com relação aos candidatos que já estejam no serviço público, em razão da regra contida no art. 
37, XVI, só serão empossadas após comprovação da exoneração no cargo anteriormente ocupado, 
com exceção dos candidatos cujos cargos possam ser acumulados de acordo com o art. 37, XVI, 
alíneas a, b e c, da Constituição Federal, sendo que estes deverão trazer comprovação de compa-
tibilidade de carga horária.Livramento/PB, 19de fevereiro de 2020 - Carmelita E. V. Sousa - Prefeita

ANEXO I

Class Geral Candidato Situação Média Cargo

000003 Alexssandro Carvalho Pinheiro Classificado 169,00 Motorista B

000007 Jase Marcos dos Santos Classificado 52,00 Técnico de Enfermagem

ANEXO II DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS: a) Comprovação do nível de escolaridade exigido 
para o cargo concorrido (Diploma Ou certificado); b) Cópia da Carteira de inscrição no respectivo 
Conselho Regional (para os casos específicos); c) Cópia da Cédula de Identidade; d) Certidão de 
Quitação Eleitoral; e) Cópia do Cadastro de Pessoa Física(CPF); f) Cópia do Cartão de Inscrição do 

PIS/PASEP (se já foi ou é empregado registrado ou servidor público, caso não possua a inscrição do 
PIS/PASEP apresentar cópia da carteira de trabalho); g) Cópia do Certificado de alistamento militar 
ou de reservista (se do sexo masculino); h) Cópias das Certidões de nascimento de filhos menores 
de 14 anos, caso existam; i) Cópia da Certidão de nascimento ou de casamento, conforme o caso; 
j) Declaração de bens e outros cargos públicos (obter na Prefeitura); k) Uma foto recente tamanho 
3x4; l) Exame médico: Com agendamento prévio para avaliação, os candidatos convocados para 
tomar posse, deverão se submeter ao exame médico e realizar os exames laboratoriais, radiológicos 
e outros exames que forem solicitados pelo médico perito do trabalho no Município de Livramento-
-PB; M) Atestado ou documento similar que comprove a aptidão mental para o exercício do cargo; 
N) Documento comprovando a exoneração de outro cargo público ou documento que comprove a 
compatibilidade de horários (nos casos dos cargos acumuláveis segundo a Constituição); P) CNH 
Original e Cópia (para os cargos de motorista); Q) Certidões de antecedentes criminais eleitorais, 
justiça comum e federal; R) Certidão Negativa de Condenação em Improbidade Administrativa (site 
www.cnj.jus.br); S) Comprovante de residência T) Comprovante de abertura de conta bancária ou 
conta salário (Banco do Brasil).

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019
A Prefeitura de Livramento/PB, através da sua Presidente da CPL, torna público para os interessa-

dos o julgamento das propostas de preços da Tomada de Preços Nº 004/2019. Objeto: Contratação de 
empresa especializada para prestar serviços de engenharia na implantação de melhorias sanitárias 
domiciliares - MSD, consubstanciada na construção de 24 (vinte e quatro) cisternas domiciliares 
com capacidade para 16.000 litros de água, cada, em domicílios situados em diversas localidades 
do município de Livramento/PB. Proposta classificada e vencedora em 1ª Lugar: Suzana Azevedo 
Meira-ME, CNPJ: 10.588.767/0001-37, com o valor total de R$ 248.706,54 (Duzentos e quarenta e 
oito mil setecentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos). Informações: No horário das 08h:00 
às 12h:00 horas dos dias úteis. E-mail: prefeituradelivr@gmail.com. 

Livramento/PB, 28 de fevereiro de 2020.
Jakeline David de Sousa

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial do tipo menor preço, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal 
de MARI, no dia 16 de março de 2019 as 09:00 horas. Objetivo: Eventual aquisição de materiais 
elétricos. Maiores informações e aquisição do edital através do link http://www.mari.pb.gov.br/lici-
tacoes/ ou e-mail; cpl.mari.2017@gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 
146 – Centro – Mari-Pb, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 02 de março de 2020.
Joao Acássio Nascimento de Oliveira 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
AVISO DE RESULTADO DE LEILÃO 

LEILÃO Nº 00001/2020
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, através do Leiloeiro e comissão, torna público para 

conhecimento dos interessados que o leilão nº 00001/2020, teve como arrematante o Sr. ANDREY 
DO PRADO RODRIGUES referente ao lote 1 VW/UP TAKE MA, ano/modelo 2014/2015 placa 
QFE6629/PB cor vermelha, movido a alcol/gasolina, chassi nº9BWAG4127FT533046 com o valor 
de R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais).

Pedra Branca - PB, 28 de Fevereiro de 2020
Severino Luiz de Caldas

Leiloeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00008/2020

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos IV, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 

atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994.
OBJETO: Elaboração de projeto tecnico de implantação de usina fotovoltaica e substituição da 

iluminação publica da convencional por led do Município de Pedra Branca, conforme especificações 
no contrato, pela contratação direta da empresa A IM MARTINS SOLUÇÕES ENGENHARIA LTDA 
– CNPJ nº 16.828.557.0001-55, com o valor global de R$ 30.000,00 (trinta mil, reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
OBS: republicado por incorreção DOE 29/02/2020, pag.38

Pedra Branca -  PB, em 26 de fevereiro de 2020.
ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020
O Pregoeiro torna público a o aviso de ERRATA da licitação Pregão Presencial nº 00014/2020, 

com objeto, aquisição de gêneros alimentícios destinados a merendo escolar, que consta um erro 
de digitação onde foi digitada a data de abertura para 03/03/2020, leia-se 02/03/2020, como consta 
no seu aviso de publicação. Abertura dos envelopes continua na mesma data, hora e local marcados 
no aviso publicado anteriormente permanecem as mesmas exigências do edital.

Pedra Branca - PB, 29 de Fevereiro de 2020
Severino Luiz de Caldas 

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 19 de 
Março de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 
TIPO ÔNIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº. 005/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Telefone: (083) 3371-2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.
br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 03 de Março de 2020
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2020, que objetiva: Contratação (ões) de 
empresa(s) Jurídica(s) dos ramos pertinentes, cujos objetivos, são as prestações de serviços de 
(Mão de Obra), nas manutenções corretivas e preventivas de Veículos e Máquinas pertencentes e/
ou locados a esta Edilidade; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOM - R$ 27.000,00.

Pilões - PB, 21 de Fevereiro de 2020.
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2020, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Medicamentos de A a Z da linha farma, através da oferta de maior porcentagem de desconto 
sobre a tabela da ABCFarma, para a distribuição com Pessoas Carentes deste Município, através 
da Secretaria Municipal de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: DROGARIA DROGAVISTA LTDA - R$ 129.000,00.

Pilões - PB, 21 de Fevereiro de 2020.
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2020, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Peças Automotivas destinadas a manutenções corretivas e preventivas, da Frota de Veículos 
e Máquinas pertencentes e/ou locados a esta Edilidade; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório em favor de: AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS 
LTDA - R$ 124.600,00; CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS 
AUTOM - R$ 94.050,00; GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E 
SER - R$ 173.300,00; SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA - EPP 
- R$ 109.400,00.

Pilões - PB, 21 de Fevereiro de 2020.
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Medicamentos de A a Z da linha farma, através da oferta 
de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABCFarma, para a distribuição com Pessoas 
Carentes deste Município, através da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2020. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS e 
FUS: 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pilões e: CT Nº 00020/2020 - 24.02.20 
- DROGARIA DROGAVISTA LTDA - R$ 129.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições Parceladas de Peças Automotivas destinadas a manutenções corretivas 
e preventivas, da Frota de Veículos e Máquinas pertencentes e/ou locados a esta Edilidade. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2020. DOTAÇÃO: Recursos: FPM, ICMS, 
TRIBUTOS, MDE, FUNDEB, FMS, QSE, PAB, IGD, MAC, FEP, PNATE: 3.3.90.30.01 - Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Pilões e: CT Nº 00021/2020 - 26.02.20 - AUTO CAR COMERCIO DE PECAS 
E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - R$ 124.600,00; CT Nº 00022/2020 - 26.02.20 - CARNEIRO 
DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOM - R$ 94.050,00; CT Nº 
00023/2020 - 26.02.20 - GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E 
SER - R$ 173.300,00; CT Nº 00024/2020 - 26.02.20 - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 
PARA AUTOS LTDA - EPP - R$ 109.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação (ões) de empresa(s) Jurídica(s) dos ramos pertinentes, cujos objetivos, 
são as prestações de serviços de (Mão de Obra), nas manutenções corretivas e preventivas de 
Veículos e Máquinas pertencentes e/ou locados a esta Edilidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00006/2020. DOTAÇÃO: Recursos: FPM, ICMS, TRIBUTOS, MDE, FUNDEB, FMS, 
QSE, PAB, IGD, MAC, FEP, PNATE: 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi-
ca. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Pilões e: CT Nº 00025/2020 - 26.02.20 - CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO 
DE PECAS PARA VEICULOS AUTOM - R$ 27.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2020, que objetiva: 
Contratação de empresa do ramo pertinente, para executar serviços na Construção de 01 (uma) 
Praça Pública na Rua Hugo Cunha, neste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: GRAMARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - R$ 
71.027,05. Ficar desde já convocado o representante legal da empresa vencedora para assinatura 
do contrato objeto da presente licitação, no prazo máximo de 05 dias a contar da publicação desta, 
em conformidade com o subitem 15.1 do edital da presente licitação.

Pilões - PB, 02 de Março de 2020.
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO

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

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2020, que objetiva: Aquisições Parceladas de 
Leite In Natura (não industrializado), que tem como objetivo atender as necessidades das Crianças 
Carentes de 0 a 02 anos de idade e ao Café da Manhã dos Garis deste Município; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: ALEXANDRE SILVA RAMOS - R$ 120.000,00.

Pirpirituba - PB, 22 de Janeiro de 2020
DENILSON DE FREITAS SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições Parceladas de Leite In Natura (não industrializado), que tem como objetivo 
atender as necessidades das Crianças Carentes de 0 a 02 anos de idade e ao Café da Manhã dos 
Garis deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos FPM, ICMS e TRIBUTOS: 08.00 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - SEC DESENV SO-
CIAL 08.244.2002.2022 PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES 3.3.90.32.01 
- Material de Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 00005/2020 - 03.02.20 - ALEXANDRE 
SILVA RAMOS - R$ 120.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2020, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Material de Limpeza e Higiênicos, para atender as necessidades das Secretarias deste Município 
e aos Programas Federais; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO - R$ 23.332,00; OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS 
DE LIMPEZA LTDA - R$ 52.208,20; PAULO PONTES DA SILVA - EPP - R$ 106.889,70.

Pirpirituba - PB, 03 de Fevereiro de 2020
DENILSON DE FREITAS SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Material de Limpeza e Higiênicos, para atender as necessi-
dades das Secretarias deste Município e aos Programas Federais. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00003/2020. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS,MDE, FUNDEB, FMS, PSE, 
FUS, MAC, PDDE, IGD, PAIF, PETI, PRO-JOVEM e CREAS: 02.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 
3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 00020/2020 - 04.02.20 - PAULO 
PONTES DA SILVA - EPP - R$ 106.889,70; CT Nº 00021/2020 - 04.02.20 - OLIVEIRA & EULALIO 
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - R$ 52.208,20; CT Nº 00022/2020 - 04.02.20 - JOELISSON 
CAVALCANTE DO NASCIMENTO - R$ 23.332,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2020, que objetiva: Locação de Horas/
Máquinas, tipo Retroescavadeira e Escavadeira (PC) para prestação de serviços de Limpeza e/ou 
Ampliação/construção de Barreiros para beneficiar os agricultores das comunidades Rurais deste 
Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CONSTRUMAQ - 
ALUGUEL DE MAQUINAS E SERVICO DE URBANIZACAO EI - R$ 132.655,00.

Pirpirituba - PB, 28 de Janeiro de 2020
DENILSON DE FREITAS SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de Horas/Máquinas, tipo Retroescavadeira e Escavadeira (PC) para pres-
tação de serviços de Limpeza e/ou Ampliação/construção de Barreiros para beneficiar os agricul-
tores das comunidades Rurais deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00004/2020. DOTAÇÃO: Recursos FPM,ICMS,TRIBUTOS: 09.00 SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE 
20.606.2004.2010 Manter Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 3.3.90.39.01 - 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 00024/2020 - 04.02.20 
- CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE MAQUINAS E SERVICO DE URBANIZACAO EI - R$ 132.655,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2020, que objetiva: Aquisição de vestuário 
comum e personalizado, tipo fardamento de servidor e fardamento de alunos, para atendimento da 
Secretaria de Educação deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI - R$ 3.647,00; L & J TRANSFER LTDA 
- ME - R$ 13.694,00; UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - R$ 2.123,50; VESTIR INDUSTRIA E 
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME - R$ 7.180,00.

Pirpirituba - PB, 03 de Fevereiro de 2020
DENILSON DE FREITAS SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de vestuário comum e personalizado, tipo fardamento de servidor e farda-
mento de alunos, para atendimento da Secretaria de Educação deste Município. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2020. DOTAÇÃO: Recursos FPM,ICMS,TRIBUTOS,MDE 
e PEJA: 04.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Pirpirituba e: CT Nº 00016/2020 - 04.02.20 - L & J TRANSFER LTDA - ME - R$ 13.694,00; CT Nº 
00017/2020 - 04.02.20 - VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME - R$ 
7.180,00; CT Nº 00018/2020 - 04.02.20 - UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - R$ 2.123,50; CT 
Nº 00019/2020 - 04.02.20 - DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI - R$ 3.647,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2020, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Gêneros Alimentícios, que tem como objetivo atender a Merenda Escolar, Creche Municipal e aos 
Programas Federais deste Município e demais setores da Administração Municipal; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: HUMBERTO LIMA DA SILVA - EPP - R$ 
46.366,80; JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - R$ 208.664,30.

Pirpirituba - PB, 06 de Fevereiro de 2020
DENILSON DE FREITAS SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições Parceladas de Gêneros Alimentícios, que tem como objetivo atender a 
Merenda Escolar, Creche Municipal e aos Programas Federais deste Município e demais setores 
da Administração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS,MDE, PNAE, FUNDEB, FMS, PSE, FUS, MAC, PDDE, IGD, 
PAIF, PETI, PRO-JOVEM, CREAS e OUTROS: 02.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.01 
- Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 00025/2020 - 07.02.20 - HUMBERTO LIMA 
DA SILVA - EPP - R$ 46.366,80; CT Nº 00026/2020 - 07.02.20 - JOSE FHILLYPE DOS SANTOS 
BRITO - R$ 208.664,30.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2020, que objetiva: Locação de Veículos 
para prestar serviços junto as Secretarias Municipais deste Município, conforme especificados no 
anexo I do Edital; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CICERO 
GOMES DE ABREU - R$ 18.700,00; FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES 38695553787 - R$ 
67.500,00; JAMACI SOARES DE ALMEIDA 82628629453 - R$ 44.000,00; JOSE CLIZENALDO 
PEREIRA DIAS - R$ 33.000,00; JOSE DE OLIVEIRA - R$ 27.500,00; JOSENILDO MARTINS 
04508296424 - R$ 27.500,00; MARCELO MENDES DOS SANTOS 03301163475 - R$ 21.890,00; 
RICARDO ALEXANDRE SOARES DA CUNHA 01958114456 - R$ 38.500,00; ROBSON PEREIRA 
DA SILVA - R$ 44.000,00; WILSON BARBOSA DA SILVA 70292684401 - R$ 67.500,00.

Pirpirituba - PB, 31 de Janeiro de 2020
DENILSON DE FREITAS SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Locação de Veículos para prestar serviços junto as Secretarias Municipais deste 
Município, conforme especificados no anexo I do Edital. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presen-
cial nº 00007/2020. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS,MDE, PAB, FMS e OUTROS: 
01.00 - GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 00006/2020 - 03.02.20 - JOSE DE OLIVEIRA - R$ 27.500,00; 
CT Nº 00007/2020 - 03.02.20 - ROBSON PEREIRA DA SILVA - R$ 44.000,00; CT Nº 00008/2020 
- 03.02.20 - WILSON BARBOSA DA SILVA 70292684401 - R$ 67.500,00; CT Nº 00009/2020 - 
03.02.20 - RICARDO ALEXANDRE SOARES DA CUNHA 01958114456 - R$ 38.500,00; CT Nº 
00010/2020 - 03.02.20 - CICERO GOMES DE ABREU - R$ 18.700,00; CT Nº 00011/2020 - 03.02.20 
- FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES 38695553787 - R$ 67.500,00; CT Nº 00012/2020 - 03.02.20 
- JAMACI SOARES DE ALMEIDA 82628629453 - R$ 44.000,00; CT Nº 00013/2020 - 03.02.20 - 
JOSE CLIZENALDO PEREIRA DIAS - R$ 33.000,00; CT Nº 00014/2020 - 03.02.20 - MARCELO 
MENDES DOS SANTOS 03301163475 - R$ 21.890,00; CT Nº 00015/2020 - 03.02.20 - JOSENILDO 
MARTINS 04508296424 - R$ 27.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2020, que objetiva: Aquisições parceladas de 
materiais de expedientes e didáticos, para atender as necessidades das secretarias deste Município 
e aos Programas Federais; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - R$ 98.307,10; MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 
190.509,30; S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - R$ 12.875,00.

Pirpirituba - PB, 17 de Fevereiro de 2020
DENILSON DE FREITAS SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de materiais de expedientes e didáticos, para atender as ne-
cessidades das secretarias deste Município e aos Programas Federais. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00008/2020. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS,MDE, FUNDEB, 
FMS, PSE, FUS, MAC, PDDE, IGD, PAIF, PETI, PRO-JOVEM e CREAS: 02.00 - SEC. DE ADMI-
NISTRAÇÃO 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 00031/2020 - 
18.02.20 - MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - R$ 98.307,10; CT Nº 00032/2020 - 18.02.20 
- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 190.509,30; CT Nº 00033/2020 - 18.02.20 - S D DE A 
FERREIRA & CIA LTDA - R$ 12.875,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

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

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade Tomada de 
Preços nº. 003/2020, do tipo “Tipo Menor Preço Global”, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DE UMA 
QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ - PB. Data de abertura: 19/03/2020 às 10h00min 
(Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de 
Licitações da Prefeitura de Puxinanã, à Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB, 
no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3380-1007

Puxinanã, 02 de março de 2020
Brenda Yasmim Carvalho de Melo

Presidente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2020
A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
Tomada de Preços nº. 004/2020, do tipo “Tipo Menor Preço Global”, cujo objeto é a Reforma e 
Ampliação da Praça Joao Suassuna (Praça das Vans) no Município de Puxinanã. Data de abertura: 
20/03/2020 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Puxinanã, à Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – 
Centro – Puxinanã - PB, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3380-1007

Puxinanã, 02 de março de 2020
Brenda Yasmim Carvalho de Melo

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2020
A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 005/2020 do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é o Sistema de Registro de Preços 
para Aquisição de Peixes para distribuição gratuita na semana santa para população carente do 
Município de Puxinanã. Data de abertura: 13/03/2020 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital 
e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de 
Puxinanã, à Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB, no horário de expediente. 
Outras informações pelo Telefone (83) 3380-1007

Puxinanã, 02 de março de 2020.
Allan Franklin Custódio

 Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ

AVISO - EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 002/2020

O Prefeito Municipal de Puxinanã, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, com 
fundamento no disposto no artigo 49 da Lei nº 8.666/93 e considerando a necessidade de melhor 
adequar o objeto as necessidades admirativas com vistas a melhor atender ao interesse da Admi-
nistração Pública. Determinou a REVOGAÇÃO do Processo Licitatório na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 002/2020, que tem por objeto a contratação de empresa para construção de polo 
de academia de saúde no distrito de campo d’angola.

ADMINISTRATIVOS. Para fins do disposto no artigo 109, I, “c”, da Lei nº 8.666/93, publique-se.
Puxinanã, 02 de março de 2020. 

Felipe Gurgel Coutinho
Prefeito Constitucional.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2020, que objetiva: 
CONSTRUÇÃO DO SETOR DE COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES NO MERCADO PÚBLICO DO 
MUNICIPIO DE REMÍGIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a: SENA CONSTRUÇÕES EIRELI - R$ 227.006,87.

Remigio - PB, 28 de Fevereiro de 2020
FRANCISCO ANDRE ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SETOR DE COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES NO MERCADO 

PÚBLICO DO MUNICIPIO DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.080 SECRETARIA DE OBRAS E 
SERVIÇOS URBANOS 02080 15 451 1004 1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 
PRÉDIOS PÚBLICOS 4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE DE RECURSOS: 1001 RECUR-
SOS ORDINARIOS. VIGÊNCIA: até 02/09/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Remígio e: CT Nº 00048/2020 - 02.03.20 - SENA CONSTRUÇÕES EIRELI - R$ 227.006,87.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00006/2020

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 DP00006/2020, 
que objetiva: ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGEN-
CIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA URBANA ATINGIDA PELA ESTIAGEM CONVENIO 032/2020; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ADRIANO GONCALVES 
RODRIGUES DO NASCIMENTO - R$ 36.000,00; JONHN RAILSON MORAIS BATISTA 26965157860 
- R$ 36.000,00.

Remigio - PB, 20 de Fevereiro de 2020
FRANCISCO ANDRE ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00006/2020. OBJETO: ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA URBANA 
ATINGIDA PELA ESTIAGEM CONVENIO 032/2020. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 20/02/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGEN-

CIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA URBANA ATINGIDA PELA ESTIAGEM CONVENIO 032/2020. FUN-
DAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00006/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Muni-
cípio de Remigio: 31.105.08.244.5003.1476.0287 - 3340.41 Fonte de Recursos: 158. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: 
CT Nº 00036/2020 - 20.02.20 - JONHN RAILSON MORAIS BATISTA 26965157860 - R$ 36.000,00; CT 
Nº 00037/2020 - 20.02.20 - ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO - R$ 36.000,00. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2020, que objetiva: ORGANIZAÇÃO 
DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO; ADJUDICO o seu objeto a: DEBORA FELIX 
MARTINS DO MONTE 03294115431 - R$ 38.230,00.

Remigio - PB, 27 de Fevereiro de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2020, que objetiva: ORGANIZAÇÃO DA XXI 
CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: DEBORA FELIX MARTINS DO MONTE 03294115431 - R$ 38.230,00.

Remigio - PB, 02 de Março de 2020
FRANCISCO ANDRE ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: ORGANIZAÇÃO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO. FUNDAMENTO 

LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 
02.130 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 02130 27 812 1006 2043 APOIO AO DESPORTO 
02130 27 122 2002 2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E 
LAZER 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 
FONTE DE RECURSOS: 1001 RECURSOS ORDINARIOS. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00049/2020 
- 02.03.20 - DEBORA FELIX MARTINS DO MONTE 03294115431 - R$ 38.230,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00004/2020
A Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, através do Pregoeiro Oficial do Município, 

torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00004/2020, DO 
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando a contratação de empresa especializada no ser-
viço de manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças genuínas e/ou originais, com 
mão de obra, para manutenção da frota de veículos da Prefeitura de Riachão do Bacamarte, no 
dia 16/03/2030 às 8:30 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada na Rua Senador Cabral 
395 – Centro – Riachão do Bacamarte - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3316-1070, até 
o dia 13/03/2020.

Riachão do Bacamarte (PB), 2 de março de 2020.
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
RETIFICAÇÃO

CONTRATO N.º 00005/2020
ADESÃO Nº 00001/2020

ADESÃO AO PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2019
(REGISTRO DE PREÇO)

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ 

Nº 06.020.318/0001-10.
OBJETO: aquisição de veículos de transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ôni-

bus Rural Escolar (ORE) em atendimento às entidades educacionais das redes públicas de ensino 
nos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme especificações e quantitativos estabelecidos 
no edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este 
instrumento, independente de transcrição.

ONDE SE LÊ: CONTRATO N.º 00003/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM MUNICÍPIO DE SANTA 
LUZIA/PB E A EMPRESA MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA, 
PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA.

LEIA-SE: CONTRATO N.º 00005/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM MUNICÍPIO DE SANTA 
LUZIA/PB E A EMPRESA MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA, 
PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA.

ONDE SE LÊ: DATA DA ASSINATURA: 27 DE JANEIRO DE 2020.
LEIA-SE: DATA DA ASSINATURA: 05 DE FEVEREIRO DE 2020

SANTA LUZIA/PB, 05 DE FEVEREIRO DE 2020.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020 

OBJETO: Contratação de uma solução de tecnologia da informação (TI) integrada para gestão 
de saúde pública - básica/primária, vigilância em saúde e prontuário eletrônico, incluindo as licenças 
de uso do software, os serviços de treinamento, implantação, manutenção e suporte técnico in loco, 
assim como a preparação dos dispositivos móveis necessários para permitir o processamento da 
coleta de dados e disponibilização dos equipamentos de informática necessários para atender as 
necessidades das 06 (seis) UBS do Município de Santa Luzia/PB.

TIPO: MENOR PREÇO
DATA DA ABERTURA: 16/03/2020 – HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 14:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 02 de março de 2020.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES

RESULTADO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO
DA 2ª FASE DA TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2019

Em cumprimento ao disposto no Artigo 109, Item I, letra “b” da Lei Federal de nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, torna-se público o resultado da Licitação em epígrafe, cuja classifi-
cação dá-se da seguinte forma: 1º lugar: MENDES E FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 
26.781.189/0001-90, firmando valor global na proposta de R$ 450.698,70 (quatrocentos e cinquenta 
mil seiscentos e noventa e oito reais e setenta centavos); 2º lugar: CL CONSTRUÇÕES E SER-
VIÇOS LTDA – CNPJ: 09.339.002/0001-06, firmando valor global na proposta de R$ 455.474,42 
(quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois 
centavos); 3º lugar: CONSTRUTORA DAKI EIRELI – ME, CNPJ: 20.002.412/0001-78, firmando 
valor global na proposta deR$ 460.198,14 (quatrocentos e sessenta mil, cento e noventa e oito reais 
e catorze centavos) e 4º lugar:CHARLES NAZARIO DA SILVA SOUZA-NAZARIO ENGENHARIA 
E SERVIÇOS – CNPJ: 31.945.877/0001-89, firmando valor global na proposta de R$ 469.720,80 
(quatrocentos e sessenta e nove mil setecentos e vinte reais e oitenta centavos).A Comissão de 
Licitação torna público que após termino do prazo de interposição de recursos da 2ª fase, conforme 
art. 109, parágrafo 1º inciso I, alínea “b” da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, o processo será 
encaminhado ao setor administrativo para posterior homologação.

Santana dos Garrotes-PB, 28 de fevereiro de 2020.
Robson Marcos Delfino Laurêncio 

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019
PROCESSO Nº 163/2019

ContrataçãodeempresadeengenhariaespecializadaparaexecuçãodeobrareferenteàConstrução do 
Pronto Atendimento Infantil,no município de Santa Rita, PB.
O município de Santa Rita, PB, por intermédio da Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
comunica aos interessados, o julgamento da proposta de preço da Concorrência Pública nº 002/2019, 
sendovencedora do certame a empresa: CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI – ME, 
CNPJ: 15.233.791/0001-77, por apresentar o menor preço, valor da propostaR$ 3.868.000,00 (três 
milhões, oitocentos e sessenta e oito mil reais).

Santa Rita, 02 de março de 2020.
Maria Neuma Dias 

Presidente - CPL/PMSR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS 

DE REFORMA DOS HOSPITAL JOÃO DANTAS ROTHEA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO 
DO PEIXE-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de São João Rio do Peixe. VIGÊNCIA: até 02/03/2021. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e: CT Nº 00020/2020 - 02.03.20 - CRV 
CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - R$ 491.599,34.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 09:00 horas do dia 16 de 
Março de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATA-
ÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS 
E MÁQUINAS PESADAS (SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA), ALÉM DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, LANTERNAGEM RECARGA E/OU SUBSTITUIÇÃO 
DE EXTINTORES PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE E SUAS SECRETARIAS. Recursos: previstos no orçamento vi-
gente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 003/13; 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) 996787922. E-mail: cplpmsjrp@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São João Rio do Peixe - PB, 02 de Março de 2020
THAMYSE MARTINS SOARES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00002/2020, para o dia 09 
de Março de 2020 às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua José Nogueira 
Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 996787922. E-mail: cplpmsjrp@gmail.com. 

São João Rio do Peixe - PB, 02 de Março de 2020
THAMYSE MARTINS SOARES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 10:30 horas do dia 16 de 
Março de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
E COLEÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE. 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 003/13; 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) 996787922. E-mail: cplpmsjrp@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São João Rio do Peixe - PB, 02 de Março de 2020
THAMYSE MARTINS SOARES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2020, que objetiva: Aquisição de pneus 
de 1ª linha, de fabricação nacional, incluindo os serviços de alinhamentos e balanceamentos; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LUZIA DE AQUINO FERREI-
RA - R$ 227.554,00; MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA - R$ 264.430,00; 
MCR PNEUS LTDA-EPP - R$ 1.160,00. Convocamos os representantes das referidas empresas 
para num prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data de publicação deste ato, 
assinarem seus respectivos contratos.

São José de Piranhas - PB, 02 de Março de 2020
FRANCISCO MENDES CAMPOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial Nº00020/2020, que objetiva: Execução dos serviços 
de Limpeza e medição de vazão e desobstrução de poços artesianos, manutenção, instalação, 
rebobinamento de bombas submersas e motores centrífugos; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA 06841939492 - R$ 
57.265,00; HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - R$ 60.230,00. Convocamos os representantes das 
referidas empresas para num prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data de 
publicação deste ato, assinarem seus respectivos contratos.

São José de Piranhas - PB, 02 de Março de 2020.
FRANCISCO MENDES CAMPOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2020, que objetiva: Aquisição de esquadrias 
e peças em madeira, móveis e contratação de serviços de conserto de peças em madeira nobre ou 
de lei, incluindo o acabamento das peças; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: GUSTAVO DA SILVA GONCALVES 12069235475 - R$ 94.200,00.Convocamos o 
representante da referida empresa para num prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados 
da data de publicação deste ato, assinarseu respectivo contrato.

São José de Piranhas - PB, 02 de Março de 2020
FRANCISCO MENDES CAMPOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE IMPETRAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

TOMADA DE PREÇOSNº 00001/2020
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas – PB, através de sua CPL, vem por intermédio 

deste aviso, comunicar aos interessados que a empresa AM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
EIRELI, CNPJ Nº 13.351.120/0001-85, impetrou Recurso Administrativo em que requereu sua 
HABILITAÇÃO. Assim, fica os interessados informados da abertura dos prazos para apresentação 
das contrarrazões conforme a Lei 8.666/1993. Fica assegurado aos licitantes obter vistas dos 
elementos dos autos indispensáveis à defesa de seus interesses.

São José de Piranhas-PB, em 28 de Fevereiro de 2020.
Helder de Lima Freitas

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE IMPETRAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

TOMADA DE PREÇOSNº 00003/2020
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas – PB, através de sua CPL, vem por intermédio 

deste aviso, comunicar aos interessados que a empresa E.O.S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI - EPP, CNPJ Nº 18.852.068/0001-64, impetrou Recurso Administrativo em que requereu sua 
HABILITAÇÃO. Assim, fica os interessados informados da abertura dos prazos para apresentação 
das contrarrazões conforme a Lei 8.666/1993. Fica assegurado aos licitantes obter vistas dos 
elementos dos autos indispensáveis à defesa de seus interesses.

São José de Piranhas-PB, em 02 de março de 2020.
Helder de Lima Freitas

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2020, que objetiva: Aquisição de 01 
(UM) veículo, tipo popular; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA - R$ 43.880,00.Convocamos o representante da referida 
empresa para num prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data de publicação deste 
ato, assinar seu respectivo contrato.

São José de Piranhas - PB, 02 de Março de 2020.
FRANCISCO MENDES CAMPOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB, vem por intermédio deste aviso, comunicar 
aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2020,do tipo menor preço,no dia 
16 de Março de 2020, às 13:00h. Objeto:Aquisição de 02 (DOIS) veículos para a Rede Municipal de 
Educação deste município. Recursos: Orçamento vigente, detalhado no edital. Informações:Sala 
da CPL, prédio da Prefeitura Municipal, das 07:00 às 13:00h, dias úteis, endereço: Rua Inácio Lira, 
363 - Centro - São José de Piranhas – PB e E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital: 
www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas - PB, 02 de Março de 2020.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2020
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB, vem por intermédio deste aviso, comunicar 

aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2020, no dia 17 de Março de 2020, 
às 08:00h. Objeto: Aquisição de Medicamentos (na forma de drágeas e injetáveis), Medicamentos 
por Ordem Judicial e Materiais Médico-Hospitalar, conforme especificações constantes no Edital 
em seu Anexo I (Termo de Referência), que realizar- se-à na Sala da CPL, prédio da Prefeitura 
Municipal, Rua Inácio Lira, Nº 363, Centro, São José de Piranhas – PB. Os interessados poderão 
retirar o Edital e Anexos na sala da CPL e ou ainda pelos meios virtuais disponíveis. Informações 
pelo e-mail cplsaojosedepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas- PB, 02 de Março de 2020.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRU-

ÇÃO DE DUAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA. LICITANTE 
DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: VERSATTA SERVICOS E 
CONSTRUCOES EIRELI - Valor: R$ 79.932.54. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Jose Rodrigues 
Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, no horário das 07:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 3387-1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 02 de Março  de 2020
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2020, que objetiva: Contratação de 
empresa para prestação de serviços de confecção de estrutura metálicas e confecção de abrigos 
de passageiros de ônibus; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - R$ 156.050,00; METAL PLASTIK 
INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS E - R$ 316.040,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 02 de Março de 2020
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
CHAMAMENTO PÚBLICO

AVISO PARA CADASTRAMENTO
A Prefeitura Municipal de Sapé, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento de quantos 

possam interessar, que o Cadastro Municipal de Fornecedores e Prestadores de Serviços está 
permanentemente aberto a novas inscrições, bem como para a devida atualização de dados dos 
já cadastrados, nos termos do Art. 34

da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores. Maiores infor-
mações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Orcine 
Fernandes, s/nº - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Sapé - PB, 02 de março de 2020.
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 08:30 horas do dia 13 de Março de 2020, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas de Paralelepípedos, 
Meio Fio e Brita, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do edital. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº. 002/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3275-1040. Edital: http://www.serraria.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Serraria - PB, 02 de março de 2020.
MARICELIO DOS SANTOS BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2020, que objetiva: Aquisições Parceladas de 
Material Laboratorial, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste Município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: COMERCIO DE PRODUTOS 
PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - R$ 2.593,80; INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E 
REPRESENTACOES EIRELI - R$ 1.845,00; M & R COMERCIO EIRELI - R$ 31.060,50.

Serraria - PB, 20 de fevereiro de 2020
PETRÔNIO DE FREITAS SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições Parceladas de Material Laboratorial, para suprir as necessidades das 
Unidades Básicas de Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00005/2020. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, PAB/FNS, FMAS e SUS: 3.3.90.30.03 
Material Médico Hosp. Odont. e Laboratorial. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serraria e: CT Nº 00007/2020 - 21.02.20 - CO-
MERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - R$ 2.593,80; CT Nº 00008/2020 
- 21.02.20 - INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - R$ 1.845,00; 
CT Nº 00009/2020 - 21.02.20 - M & R COMERCIO EIRELI - R$ 31.060,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de material odontológico para atender às unidades de Saúde 
deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2020. DOTAÇÃO: Recursos 
FPM, ICMS, TRIBUTOS, PAB/FNS, FMAS e SUS: 3.3.90.30.03 Material Médico Hosp. Odont. e 
Laboratorial. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Serraria e: CT Nº 00010/2020 - 21.02.20 - FARMAGUEDES COMERCIO DE 
PROD FARM MÉDICOS E HOSPITALARES LTD - R$ 1.967,90; CT Nº 00011/2020 - 21.02.20 - M 
& R COMERCIO EIRELI - R$ 25.255,78; CT Nº 00012/2020 - 21.02.20 - ORTOSHOP COMÉRCIO 
LTDA - ME - R$ 28.060,80.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 09:30 horas do dia 13 de Março de 2020, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 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 Unidades de Saúde deste Município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº. 002/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3275-1040. Edital: http://www.serraria.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Serraria - PB, 02 de março de 2020.
MARICELIO DOS SANTOS BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2020, que objetiva: Aquisições parceladas 
de material odontológico para atender às unidades de Saúde deste Município; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD 
FARM MÉDICOS E HOSPITALARES LTD - R$ 1.967,90; M & R COMERCIO EIRELI - R$ 25.255,78; 
ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA - ME - R$ 28.060,80.

Serraria - PB, 20 de fevereiro de 2020
PETRÔNIO DE FREITAS SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO 001/2020
IMPETRAÇÃO DE RECURSO 

CPL Serra Grande – PB, tornar a publicar aos interessados, manifestação de recurso das 
empresas: CL CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ n 09.335.002/0001-06 e FFJ 
CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 19.369.906/0001-06 em que pedem sua HABILITAÇÃO. A data para 
abertura dos envelopes das propostas outrora informado será publicado nova data passado os prazos 
legais. Informações, sala da CPL, a Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro, Serra Grande – PB.

SERRA GRANDE, 02 de março de 2020.
JOSE ANDRESON FILHO
Presidente da CPL/PMSG

PREGAO PRESENCIAL 006/2020
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO

Fica convocado o licitante vencedor:
 - FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI CNPJ n 31.988.049/0001-28. Convoca-se o vencedor 

para assinatura do termo de contrato no prazo de 03 (três) dias úteis após publicação, nos termos 
do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

PREGAO PRESENCIAL 007/2020
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO

Fica convocado o licitante vencedor:
 - MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES, CNPJ n 30.559.723/0001-96. Convoca-se o vencedor 

para assinatura do termo de contrato no prazo de 03 (três) dias úteis após publicação, nos termos 
do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Jairo Halley de Moura Cruz
Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA

REPUBLICAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Dom Adauto, 11 - Centro - Serra Redonda - PB, às 10:00 horas do dia 13 de Março de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO 
DE HORAS TRABALHADAS DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO E CALCETEIRO PARA 
ATUAR NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº. 004. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 33994081. E-mail: cpl@serraredonda.pb.gov.br. Edital: www.serraredonda.pb.gov.br/
portal-da-transparencia ou www.tce.pb.gov.br. 

Serra Redonda - PB, 02 de Março de 2020
ADRIANO DE MACENA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Dom 
Adauto, 11 - Centro - Serra Redonda - PB, às 12:00 horas do dia 13 de Março de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO 
PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº. 004. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 33994081. E-mail: cpl@serraredonda.pb.gov.br. Edital: www.
serraredonda.pb.gov.br/portal-da-transparencia ou www.tce.pb.gov.br. 

Serra Redonda - PB, 02 de Março de 2020
ADRIANO DE MACENA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N. º 001/2020
Nos termos do instrumento convocatório da licitação em epigrafe, ESTA ADIADA a sessão desta 

licitação devido ao LUTO OFICIAL DO MUNICÍPIO, licitação na modalidade Tomada de Preço na 
forma de Execução Indireta, sob o regime de empreitada tipo Menor Preço GLOBAL, que se rea-
lizaria no dia 03 de Março de 2020 as 14:00 horas, tendo como objetivo: Contratação de Empresa 
de Engenharia, para Executar Obra Civil Publica de Construção de Unidade Escolar com 04 Salas 
de Aula – Rural no Município de Sobrado-PB, conforme Termo de Convenio nº 545/2019 – Governo 
do Estado da Paraíba- Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia; Realizar se á 
no dia 06 de Março de 2020 as 09:00 Horas, ficando inalterada e peça editalicia; A reunião ocorrerá 
na sala da CPL prédio da P.M. de Sobrado - Rua Manoel de Sales, 178, Centro, Sobrado – PB, 
CEP: 58.342-000. Informações na sala da CPL, na sede do município, e-mail: cplsobrado@gmail.
com, telefone: 83-3661-1018.

Sobrado/PB, 02 de Março de 2020
ADRIANA MARIA DE SOUZA 

PRESIDENTE DA CPL

A ICONI – IMOVEIS, CONTRUÇÃO INCORPORAÇÃO E INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA, 
inscrita no CNPJ nº 09.100.695/0001-58, torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO, para a Obra situada a Rua Rosa 
Lima dos Santos, s/n, lote 242, quadra 61, no bairro Jardim Cidade Universitária, João Pessoa/PB.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DE  PATOS E REGIÃO

CNPJ: 11.985.967/0001-96 – COD. SINDICAL 912.006.221.88093-0.
- ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A presidente desta entidade classista, infra-assinada, no uso de suas atribuições e em atendimento 
as normas estatutárias CONVOCA todos os associados quites e no gozo de seus direitos sindicais 
da base territorial desta entidade classista composta pelos municípios de PATOS, PIANCÓ, SÃO 
MAMEDE, SANTA LUZIA e TEIXEIRA no Estado da Paraíba, para comparecerem a Assembleia Geral 
Ordinária que será realizada na Sede Própria do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos 
Bancários de Patos e Região, sito à Praça Getúlio Vargas, nº 86, Bairro Centro, CEP 58.700-230, 
na Cidade de Patos - PB, neste dia 10/03/2020, às 16h00 em 1a convocação e não havendo 
quórum, às 18h00 em 2a convocação, para, em conformidade com o previsto no Estatuto Social 
desta entidade, deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: LEITURA, DISCUSSÃO E APROVA-
ÇÃO POR ESCRUTÍNIO SECRETO DAS PEÇAS QUE COMPÕEM O BALANÇO FINANCEIRO E 
PATRIMONIAL/2019 INSTRUÍDO COM O PARECER DO CONSELHO FISCAL. Patos - PB, 02 de 
março de 20190. Andréa Carla Gomes Gouveia Souto Gurgel – Presidente.

A RR PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA,CNPJ nº 12.990.849/0001-39, torna público 
que requereu à SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a 
licença ambiental de OPERAÇÃOpara o GALPÃOconstruídono LOTE 01R, da QUADRA ‘H’, do 
LOTEAMENTO MORADA NOVA, em CABEDELO/PB.

Antonio Bento de Assis Ferreira torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio 
Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação  Construção da Indústria 
Não Poluentes Residuais Não Especificadas – Central de Dosagem de Concreto, situado à Rua 
Professor Salatiel Fernandes de Medeiros, SN, Loteamento Recanto do Poço, Quadra F, Lote 3-A, 
Recanto do Poço – Cabedelo/PB.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ nº 09.012.493/0001-54, por meio da Secretaria 
Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, torna público que requereu da SEMAPA Secre-
taria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação para obra da 
Construção de Caiçaras na orla de Miramar no município de Cabedelo-PB. (Conforme Resolução 
CONAMA 006 de 24/01/1986)

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa especializada na implantação e suporte de sistemas informati-
zados para a utilização na Câmara Municipal de Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de 
Preços nº 00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solanea: Recursos Próprios 
do Município de Solânea - Orçamento 2020; 01.00 Câmara Municipal de Solânea - 01.031.1001.2001; 
Elemento de Despesa 3390.19.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Solânea e: 
CT Nº 00001/2020 - 17.02.20 - IMPORT INFORMATICA EIRELI - R$ 9.350,00; CT Nº 00002/2020 
- 17.02.20 - PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - R$ 20.900,00.

COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. 1ª VARA CÍVEL
EDITAL DE PRAÇA E LEILÃO E DE INTIMAÇÃO

A MMª Juíza de Direito da Vara supra, Drª. RITAURA RODRIGUES SANTANA, em virtude da 
Lei, etc.FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem ou 

a quem interessarpossa, que, o Leiloeiro Oficial, Sr. Miguel Alexandrino Monteiro Neto, JUCEP 
n° 012, levará a HASTAPÚBLICA, na modalidade ELETRÔNICA, no dia 30 de março de 2020, a 
partir das 13hs:00min,através da rede mundial de computadores no site www.leiloesmonteiro.com.
br, o(s) bem(ns) penhorado(s)nos autos de Nº. 0813811-41.2016.8.15.0001, em que é Exequente 
ADUANITY DISTRIBUIDORATEXTIL LTDA e Executado(s) ARREMATE COMERCIO DE TECIDOS 
E AVIAMENTOS LTDA -ME e seu(s) representante(s) legal(is), pelo maior lance oferecido, não 
inferior ao valor da avaliação emprimeira praça. BEM(NS): 120 (cento e vinte) Quilos de Botões de 
tamanhos, cores, marcas e referenciasvariadas, com preço médio de R$ 50,00 (cinquenta reais). 
AVALIAÇÃO: R$ 6.000,00 (seis mil reais) em17 de setembro de 2018. DEPOSITARIO: SOLANO 
DO NASCIMENTO - CPF. 601.907.014-04. ÔNUS:Não informado. VALOR DA DÍVIDA: R$ 8.657,37 
(oito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta esete centavos) em 08 de maio de 2019. Ou-
trossim, caso não haja licitantes na 1ª Praça, fica designado o dia30 de março de 2020, a partir das 
14h:00min, no mesmo local acima descrito, para realização da 2ª Praça,caso em que o(s) bem(ns) 
será(ão) alienado(s) a quem mais der, não sendo aceito, entretanto, preço vil,compreendido este 
o valor inferior a 100% (cem por cento) do preço da avaliação. Se não houver expedienteforense 
nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente. ÔNUS DOARRE-
MATANTE: (1) Comissão do Leiloeiro: a) 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, a cargo 
doarrematante, importância a ser paga no ato da arrematação; b) 2% (dois por cento) sobre o valor 
da avaliação,no caso de adjudicação, a ser paga pelo adjudicante; c) 2% (dois por cento) sobre o 
valor da avaliação, nocaso de cancelamento do leilão, a ser paga pela parte que injustificadamente 
o motivou; d) 2% (dois porcento) sobre o valor da avaliação, no caso de acordo judicial ou extra-
judicial, pago por quem o acordoestabelecer ou, em não havendo cláusula expressa, por ambas 
as partes. ADVERTÊNCIA: 01) Os bensserão vendidos no estado de conservação em que se 
encontrarem, não cabendo à Justiça estadual e/ ouleiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a 
consertos e reparos ou mesmo providências referentes àretirada, embalagem, impostos, encargos 
sociais e transportes daqueles bens arrematados. Será aindaatribuição dos licitantes/arrematantes 
a verificação do estado de conservação, situação de posse eespecificações dos bens oferecidos 
no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na identificação/descrição dosbens deverá ser dirimida 
no ato do leilão; Poderá haver, a qualquer tempo, a exclusão de bens do leilão,independentemente 
de prévia comunicação; 02) No caso de um lote com diversos bens, estes podem serarrematados 
separadamente; dar-se-á preferência, entretanto, ao lanço que englobar todo o lote (art. 893 doCPC. 
2015). 03) Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, 
pornão atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou 
o segundomelhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo 
último lance queofertou. DAS DÍVIDAS DOS BENS: 01) No caso de bens imóveis, as dívidas pen-
dentes de IPTU e TaxasMunicipais não serão transferidas para o arrematante, que arcará apenas 
com eventuais despesas e outrasobrigações civis referentes à coisa, tais como: foros, laudêmios, 
ITBI e despesas cartorárias; 02) No caso deautomóveis, o arrematante não arcará com os débitos 
de IPVA, seguro obrigatório, taxa de bombeiros oumultas pendentes, eventualmente existentes, 
anteriores a expedição da carta de arrematação ou mandado deentrega, que são de responsabilidade 
pessoal do proprietário anterior, sendo desnecessária a emissão de notafiscal e o recolhimento de 
ICMS para fins de transferência de propriedade junto ao DETRAN; 03) Quantoaos demais bens, 
todas as dívidas e ônus não serão transferidos ao arrematante; 04) Dúvidas sobre os débitosou 
ônus existentes quanto a determinado bem podem ser esclarecidas na Secretaria da Vara ou com 
oLeiloeiro Oficial. CONDIÇÕES DA ARREMATAÇÃO/FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação
será feita pela melhor oferta, mediante pagamento à vista (art. 892 do NCPC/2015) ou em caso de 
imóveis,em primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior 
lance, desde quenão considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC, sendo que o arrematante 
deverá pagar 25% (vinte ecinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em 
até 30 (trinta) meses, sendo asprestações, mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 
(quinhentos reais) cada. Ao valor de cadaparcela, será acrescido de índice de correção monetária, 
garantida a integralização do lance por hipotecajudicial sobre o próprio bem, no caso de imóveis. 
No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirámulta de 10% (dez por cento) sobre a soma 
da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando oexequente a pedir a resolução da 
arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valordevido, devendo ambos 
os pedidos serem formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação.Em qualquer 
caso, será imposta a perda da caução em favor do exequente, e a comissão do leiloeiro,voltando 
os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos.
OBS.: O lance à vista terá preferência sobre o lance a prazo, bastando o lance à vista igualar-se 
ao último aprazo ofertado durante o leilão, o que não interfere na continuidade da disputa. QUEM 
PODEARREMATAR: 01) Todas as pessoas físicas capazes e as pessoas jurídicas regularmente 
constituídaspodem participar do leilão; 02) Todos poderão fazer-se representar por procurador 
com poderes específicoscom a devida identificação do outorgante. ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS: 
Quem pretender arrematardito(s) bem(ns) deverá ofertar lances pela Internet através do sítio www.
leiloesmonteiro.com.br, devendo,para tanto, os interessados efetuar cadastramento prévio, no prazo 
máximo de até 24 horas de antecedênciado leilão, confirmar os lances participar das disputas e 
em sendo vencedor, recolher a quantia respectiva,para fins de lavratura do termo próprio, ficando 
cientes de que os arrematantes deverão depositar àdisposição do Juízo o valor total da arrematação 
ou em caso de parcelamento 25%, via depósito Judicial, nomomento da arrematação ou no prazo 
máximo de 24 horas, a partir do encerramento do leilão. Ficamintimados pelo presente Edital desde 
logo os Sr(s). Executado(s): ARREMATE COMERCIO DETECIDOS E AVIAMENTOS LTDA - ME e 
seu(s) representante(s) legal(is), e seu(a)(s) cônjuge(s) secasado(a)(s) for(em), bem como os fiel(is) 
depositário(s); SOLANO DO NASCIMENTO, credoreshipotecários/fiduciários, fiel(s) depositário(s), 
procuradores, bem como os eventuais: coproprietários;proprietário de imóvel e/ou titular de: usufruto, 
uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão deuso especial para fins de moradia 
ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário,anticrético, fiduciário ou com 
penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União,Estado e Município no 
caso de bem tombado, das datas acima, que por ventura não tenha sido encontradopara a intimação 
pessoal, acerca do Leilão designado, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, doCódigo de 
Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do bem, poderá remir aexe-
cução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/ 2015. Fica(m) cientificado(s) 
deque o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios 
contidas no§ 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 
903, § 2º do Código deProcesso Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no 
futuro ninguém possa alegarignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado 
no local de costume na forma da Lei.Dado e passado nesta cidade de Campina Grande/PB, aos 
03 de fevereiro de 2020.RITAURA RODRIGUES SANTANAJuíza de Direito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Penitenciário do Estado da Paraíba – SINTASP-PB, com 
o CNPJ n.º 24.508.186/0001-52, por seu presidente abaixo-assinado, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, vem através deste Edital, convocar todos os associados, para participarem 
das Eleições que se realizará no dia 02 de abril de 2020, das 8:00 às 17:00 horas, no seguinte 
endereço, Rua Coronel Calixto, n.º 51 – Mangabeira VIII – Cep.: 58.059-000, na cidade de João 
Pessoa, Estado da Paraíba. Os interessados a concorrer ao pleito eleitoral, deverão comparecer na 
sede do SINTASP no horário das 8:00 às 17:00 horas de segunda a sexta-feira, no prazo de até 10 
dias antes das eleições, para o devido registro de suas chapas. O presente Edital tem a finalidade 
de dar cumprimento ao Estatuto Social da Entidade para suprir todos os efeitos jurídicos legais. 
João Pessoa, 03 de março de 2020. Manuel Leite de Araújo – Presidente.

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO – SINDMAR - CNPJ 
nº 10.859.689/0001-68 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - A Presidente do SINDMAR, baseada no Art. 
24, § 1º, do Estatuto, e conforme deliberação pela Diretoria em reunião no dia 20 de fevereiro de 
2020, conforme consta em Ata de Reunião, e atendendo o que preceitua o Estatuto para o pleito 
referente ao mandato da Diretoria para o quadriênio 2020/2024, atendendo, também, ao que consta 
nos Artigos 23, 24 e 26,  vem convocar todos os servidores municipais filiados ao SINDMAR, e 
aptos para votarem e serem votados, de acordo com o Estatuto supracitado, para participarem de 
uma Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do Art. 10 e seus parágrafos, e o Art. 11, alínea 
“a”, para deliberação na escolha da Comissão Eleitoral para gerir as ELEIÇÕES GERAIS que irão 
definir, democraticamente, os destinos de sua entidade representativa, para tanto, fazendo saber o 
seguinte, e nos termos estatutários: 1. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA-AGE para escolha 
da Comissão Eleitoral; 2. Data: 06 de março de 2020; 3. Local: Câmara Municipal de Marcação, à Rua 
Principal, S/N, Centro - Marcação / PB -CEP: 58297-000; 4. Horário: 09h00 em primeira convocação 
com 2/3 dos filiados, e às 10h00min em segunda convocação, com qualquer número de filiados 
presentes (Art. 10, § 2º); 5. ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL e respec-
tivos suplentes, conforme Artigo 13 (07 membros Titulares da Diretoria); (03 membros titulares e 03 
membros suplentes do Conselho Fiscal), ressalvando o que preceitua o Artigo 28 e seus parágrafos; 
6. Data da ELEIÇÃO: 31 DE MARÇO DE 2020; 7. Local: Sede do SINDMAR, à Rua João Ferreira 
dos Santos, s/n -  Marcação/PB; 8. Horário da eleição: Das 08h00min às 16h00min; 9. Prazo para 
Registro de chapas: 15 (quinze) dias corridos, a partir da publicação deste Edital, conforme Artigo 
26; 10. Inelegibilidade/Recusa de registro: Conforme preceitua o Artigo 28 e seus parágrafos. 11. 
Horário de funcionamento da Sec. do Sindicato: 08h00min às 13h00min, de segunda a sexta-feira 
(Estatuto à disposição dos filiados interessados). Demais informações na sede do SINDMAR e 
através do Edital completo publicado nas mídias sociais do sindicato. Marcação/PB, 02 de março 
de 2020. MARIA LÚCIA INOCÊNCIO COSTA, CPF 739.556.714-53 – Presidente do SINDMAR.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindesforte/PB Sindicato dos empregados em Empresas de Segurança de Transportadora de 
Valores: Carro Forte, Carro leve, (ATM) Escolta Armada , em Extensão, Trab do Caixa forte e Te-
souraria ( Guarda e Contagem de Valores) do Estado da Paraíba. Representado Por seu Presidente 
Laudivan Gonçalves, No uso de Suas Atribuições conferidas Pelo estatuto social, o ART. 616 e seus 
Parágrafos da CLT. E Legislação pertinente vem, através desde edital convocar todos os trabalha-
dores das empresas de transporte de valores do estado da Paraíba-PB. Associados ou não. Para 
participarem das assembleias gerais extraordinárias que serão realizada no 16 de março de 2020 
em João pessoa, AV; Dom Pedro II Nº; 1901 Bairro; Torre. E no dia 17 em Campina Grande na rua 
: Gilberto Pereira Nº:125 Bairro: Liberdade. No dia 18 em Patos, na Rua José Gomes em frente ao 
Numero 119 Centro. As 19:00 (dezenove horas) em primeira convocação , com coro estatutário. 
E as 19:30 (dezenove e trinta horas) em segunda convocação com qualquer numero de presente, 
sendo que a assembleia será apreciada na seguinte ordem do dia: A) Leitura do edital. B)Abertura da 
Campanha Salarial 2020/2021, com aprovação das reivindicações. C)Autorizações para a diretoria 
negociar com o sindicado patronal, juntamente com as empresas por esta representadas, e celebrar 
a convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. D)As assembleias convocadas 
por este edital terão caráter permanente ate a celebração da convocação ou acordo coletivo e 
já autorizar a diretoria do sindicado a instaurar o dissidio coletivo, com greve ou sem greve, em 
caso de malogro das negociações motivado pelos empregadores. E) Apresentação e  aprovação 
da contribuição assistencial dos sócios e não sócios de 3% para a cobertura das despesas com 
esta campanha salarial em Todo estado da Paraíba. Laudivan Gonçalves dos Santos. Presidente.

ABANDONO DE EMPREGO 
Sr° Severino Barros de Azevedo
Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-se em local não sabido, 
convidamos o Sr. Severino Barros de Azevedo, portador da CTPS 36770 - série 00007 PB, a 
comparecer em nosso Departamento Pessoal no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas) sob 
pena de configurar abandono de emprego, a fim de justificar as faltas desde o dia 21/01/2020, sob 
pena de ficar rescindido, automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT.
João Pessoa/PB 02 de Março de 2020

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº 00001/2020

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 00001/2020, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS 
INFORMATILIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS, 

SACADO/DEVEDOR: MARIA DE FÁTIMA 
LACERDA
CPF: 047.726.334-80
Endereço: RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 
63-CENTRO
MONTE HOREBE-PB, CEP: 58.950-000
Natureza do Titulo: DMI
Data de emissão: 17/08/2019,  Data de venci-
mento: 01/01/2020 Número do Título: 17543/05
Nosso Número: 645950000036721
Saldo devedor a Protesto: R$ 150,00 
CEDENTE/COBRADOR: ADRYELLY DA 
SILVA EIRELI

CNPJ n° 28.345.976.0001-15
AV TERESINA, 1238, TIMON–MA
CEP: 65636500
Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 
10.09.1997, Notifico as pessoas físicas e/ou 
jurídicas citadas a virem pagar ou darem razões 
que tem, neste Cartório de Protesto, à Rua 
acima citada, sob pena de serem adotadas, 
medidas judiciais cabíveis aos referidos títulos  
na forma da Lei.
Bonito de Santa Fé - PB, 02 de MARÇO de 2020.
 Rivanda Lucena Clemente Gomes Ramalho
                           Escrevente

CARTÓRIO  REGISTRAL E NOTARIAL DE BONITO DE SANTA FÉ-PB
CNPJ:08.309.114/0001-20

Avenida: Áurea Dias de Almeida , n° 52 ,Centro-Bonito de Santa Fé –PB.
CEP:58960-000 - E-mail. cartoriobsf@yahoo.com.br  -  Fone: (83) 998915765

EDITAL

Responsável: Jose Erlison Pereira da Silva
CPF: 053.534.064-86
Título/Valor – DMI- R$ 1.020,00
Protestante: Granja Peru de Suinos LTDA 
Apresentante: Banco Coop do Brasil S.A.
Protocolo: 125016
Responsável: Anaiza Braga de Araujo EIRELI
CNPJ: 10.577.143/0001-14
Título/Valor – DMI- R$ 756,58
Protestante: Macena Material de Construcao
Apresentante: Banco Brasileiro de Descontos 
S.A.
Protocolo: 125011
Responsável: Samira Guedes de Sousa 
Rodrigues
CPF: 096.911.684-56
Título/Valor – DMI- R$ 56,00
Protestante: Vidracaria Feitosa
Apresentante: Banco Brasileiro de Descontos 
S.A.
Protocolo: 125010
Responsável: Jarismacio de Souza Lima - ME
CNPJ: 05.988.468/0001-50
Título/Valor – DMI- R$ 982,55
Protestante: Joandson Alves da Silva
Apresentante: Banco Do Brasil S.A.
Protocolo: 124978
Responsável: Carlos Barbosa dos Santos 
EIRELI
CNPJ: 29.318.337/0001-23
Título/Valor – DMI- R$ 4.520,00
Protestante: GF Comercio de Tecidos e CONF
Apresentante: Banco Safra S.A.
Protocolo: 124971
Responsável: Carlos Barbosa dos Santos 
EIRELI
CNPJ: 29.318.337/0001-23
Título/Valor – DMI- R$ 859,83
Protestante: Soprano IND Eletrometal EIRELI
Apresentante: Itau Unibanco S.A.
Protocolo: 124970
Responsável: Manoel Gerlucio Pessoa das 
Chagas
CPF: 053.864.304-83
Título/Valor – DMI- R$ 
Protestante: BV Financeira S.A.
Apresentante: BV Financeira S.A.
Protocolo: 124972
Responsável: Jonarya Maria Pereira do Nas-
cimento Luce
CPF: 391.098.008-24 
Título/Valor – DMI- R$ 76,00
Protestante: Vidracaria Feitosa
Apresentante: Banco Brasileiro de Descontos 
S.A.
Protocolo: 124969
Responsável: Maria Eliana Batista

CPF: 046.820.724-47
Título/Valor – DMI- R$ 75,00
Protestante: Vidracaria Feitosa
Apresentante: Banco Brasileiro de Descontos 
S.A.
Protocolo: 124968
Responsável: Casa de Material de Construcao
CNPJ: 05.759.332/0001-78
Título/Valor – DMI- R$ 799,58
Protestante: Tintas Bella Industrial LTDA
Apresentante: Banco do Brasil S.A.
Protocolo: 124977
Responsável: Jose Helio de Sousa
CPF: 602.111.214-87
Título/Valor – DMI- R$ 1.500,00
Protestante: Aleicho Gomes de Alencar Neto
Apresentante: Banco do Brasil S.A.
Protocolo: 124981
Responsável: Giliardo Geronimo Dias
CPF: 703.067.424-38
Título/Valor – DSI- R$ 433,33
Protestante: Centro de Formacao de Con-
dutores
Apresentante: Banco do Brasil S.A.
Protocolo: 124987
Responsável: Prefeitura M. Cachoeira dos 
Indios
CNPJ: 08.923,997/0001-63
Título/Valor – DMI- R$ 836,20
Protestante: Drogafonte LTDA
Apresentante: Banco do Brasil S.A.
Protocolo: 124957
Responsável: Prefeitura M. Cachoeira dos 
Indios
CNPJ: 08.923,997/0001-63
Título/Valor – DMI- R$ 949,00
Protestante: Drogafonte LTDA
Apresentante: Banco do Brasil S.A.
Protocolo: 124958
Responsável: Marlene Aparecida Ribeiro de 
Araujo
CNPJ: 19.491.717/0001-01
Título/Valor – DMI- R$ 4.356,00
Protestante: Banco Cooperativo SICREDI
Apresentante: Banco Brasileiro de Descontos 
S.A.
Protocolo: 124951
        Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, 
de 10.09.1997, intimo as pessoas físicas e/ou 
jurídicas citadas a virem pagar ou darem razões 
que tem, neste Cartório de Protesto, à Rua 
acima citada, no prazo de 03 (três) dias, sob 
pena de serem os referidos títulos protestados, 
na forma da Lei.
Cajazeiras – PB, 02 de Março de 2020.
Maria Dolores Lira de Souza
Oficiala do Protesto

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

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

EDITAL

DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - R$ 3.200,00

Campina Grande - PB, 21 de Fevereiro de 2020
IVONETE ALMEIDA DE ANDRADE LUDGERIO

Presidente

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE 
SISTEMAS INFORMATILIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS DEMANDAS 
OPERACIONAIS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº 00001/2020. DOTAÇÃO: 01.010 - Câmara Municipal de Vereadores 01 
031 2001 2002 - Manutenção das atividades administrativas da Câmara 33.90.39 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE e: CT Nº 00901/2020 - 21.02.20 
- ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - R$ 3.200,00.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Penitenciário do Estado da Paraíba – SINTASP-PB, com 
o CNPJ n.º 24.508.186/0001-52, por seu presidente abaixo-assinado, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, vem através deste Edital, convocar todos os associados, para participarem 
das Eleições que se realizará no dia 02 de abril de 2020, das 8:00 às 17:00 horas, no seguinte 
endereço, Rua Coronel Calixto, n.º 51 – Mangabeira VIII – Cep.: 58.059-000, na cidade de João 
Pessoa, Estado da Paraíba. Os interessados a concorrer ao pleito eleitoral, deverão comparecer na 
sede do SINTASP no horário das 8:00 às 17:00 horas de segunda a sexta-feira, no prazo de até 10 
dias antes das eleições, para o devido registro de suas chapas. O presente Edital tem a finalidade 
de dar cumprimento ao Estatuto Social da Entidade para suprir todos os efeitos jurídicos legais. 
João Pessoa, 03 de março de 2020. Manuel Leite de Araújo – Presidente.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO

TERMO DE INDICIAÇÃO nº 73
Processo Inicial nº 0032075-8/2016

Processo de Instrução nº 0001938-3/2020
A Comissão Permanente de Inquérito, instituída pela Portaria nº 949 de 04 de agosto de 2018, 
alterada pela Portaria nº 060/2020, publicada no Diário Oficial do Estado da Paraíba no dia 25 de 
janeiro de 2020,instada pela portaria n° 052 de 22de janeiro de 2020, publicada no Diário Oficial 
do Estado em 24 de janeiro de 2020, após análise dos processos nº Processo inicial nº 0032075-
8/201e de instrução n°0001938-3/2020,resolve INDICIARAllan Socrates Olinto Correia – matrícula 
nº 902.963-0, nos termos do Art. 149 da Lei Complementar nº 58/2003, a quem se atribui a respon-
sabilidade pela irregularidade a seguir descrita:
- CONDUTA IRREGULAR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGO 
PÚBLICO, previsto noArt. 120, inciso XII, esta Comissão ainda o indicia pela violação DOS DEVE-
RES capitulados no Art. 106, incisosI, II, III e X, bem como violação DAS PROIBIÇÕES contidas 
no Art.107, inciso XVII,todos da Lei Complementar nº 58/2003, cuja materialidade se configurapelo 
descumprimento dos deveres inerentes ao exercício da sua função pública, decorrente da viola-
ção do princípio da legalidade e da lealdade às instituições, tendo em vista que há indícios que o 
mesmoacumulou, indevidamente, cargo público nesta SEECT/PB e na Câmara dos Deputados no 
período de 07/05/2008 a 13/11/2009.
Assim, respeitando os Princípios Constitucionais que asseguram o direito à informação de interesse 
pessoal, da ampla defesa e do contraditório, com fulcro no Art. 5º, incisos XXXIII, LV e LVII e estando 
os autos em condições de obter vista do indiciado, este deverá ser imediatamente CITADO para 
apresentar DEFESA ESCRITA, no prazo de 10 (dez) dias úteis, nos termos do disposto no art. 149, 
§ 1º, da Lei Complementar nº 58/2003.  

João Pessoa, 28de fevereirode 2020.
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE – PB

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO - CPI

CITAÇÃO Nº 14/2020
Processo Administrativo Disciplinar n° 0010112-5/2019
Processo de Instrução n° 0024732-0/2019
A Comissão Permanente de Inquérito, instituída pela portaria nº 60 de 24 de janeiro de 2020, 
publicada no Diário oficial do Estado em 25 de janeiro de 2020, instada pela portaria n° 1203 de 15 
de outubro de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado em 23 de outubro de 2019, nos termos 
do Art. 149, § 1°e tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei complementar 
nº 58/2003, resolve:
CITARo servidor Jorge Carvalho de Oliveira Junior– matrícula nº67.156-8para apresentar na Co-
missão Permanente de Inquérito, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir daúltima publicação 
deste, DEFESA ESCRITAem relação aos fatos que lhe são imputados no TERMO DE INDICIA-
ÇÃOpresente no supracitado processo.
É assegurado ao servidorvistasaos autos, na sede da CPI/SEE, de segunda à sexta-feira, das 
08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 02de março de 2020
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 337/2019

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, publica 
para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto 
nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente 
pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial na sede 
deste Órgão, situada à Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos - Jaguaribe, telefone (083) 
3208-9839, no dia 16/03/2020, às 09:00 horas para:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR, destinado a SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAÚDE - SES/PB, conforme Anexo I do Edital.
Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central de 
Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   
CADASTRO  CGE Nº  20-00045-9

João Pessoa, 02 de março de 2020.
JOÃO CLÁUDIO ARAÚJO SOARES

Gerente Executivo de Licitação

EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital, ficam convocados o representante do acionista da EPC, os membros do 
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, nos termos dos arts. 122 e 123 da Lei Federal 
n.º 6.404/76 e dos arts. 16, 17 e 18 do Estatuto da EPC, a comparecerem à Assembleia Geral 
Ordinária no dia 11 de março de 2020, às 09h (nove horas), na sede da Empresa Paraibana de 
Comunicação S. A – EPC, Av. Dom Pedro II, s/n, Castelo Branco, João Pessoa, para deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia:
I – Modificação do estatuto social com alteração do quadro efetivo da EPC, para que se adeque 
as atuais e futuras ofertas de serviços, bem como com a criação do cargo de Assessor Técnico 
da Presidência;
II - Outros assuntos de interesse da Empresa Paraibana de Comunicação S/A - EPC.

João Pessoa-PB, 02 de março de 2020.
Lúcio Landim Batista da Costa

Representante do Acionista Estado da Paraíba
e Presidente do Conselho de Administração

Naná Garcez de Castro Dória
Presidente da EPC

e Membro do Conselho de Administração

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida s/n, nesta capital, torna público que realizará na sala da Comissão Per-
manente de Licitação - CPL, a seguinte licitação do tipo Menor Preço:

Modalidade Data Hora Objeto

TOMADA DE PREÇOS 
Nº 02/20 - CEL
Registro CGE Nº 20-
00137-4

18/03/2020 15:00

Obras de Pavimentação Asfáltica da Travessia 
Urbana de Alagoa Grande nos segmentos corres-
pondentes as Rodovias PB-079/PB-075.
Valor Estimado - R$ 1.041.081,56
Prazo execução - 90 (noventa) dias corridos

Obras de Pavimentação Asfáltica da Travessia Urbana de Alagoa Grande nos segmentos corres-
pondentes as Rodovias PB-079/PB-075.
Valor Estimado - R$ 1.041.081,56
Prazo execução - 90 (noventa) dias corridos
O respectivo Edital deverá ser solicitado, exclusivamente, pelo email cpl@der.pb.gov.br, informando 
os dados cadastrais da Empresa solicitante ( Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone 
e email ); outras informações poderão ser obtidas pelos telefones: (83) 3216 2885.(83) 3216 2853 
e pelo referido e-mail.

João Pessoa,  02 de março de 2020.
Engº  Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida s/n, nesta capital, torna público que realizará na sala da Comissão Per-
manente de Licitação - CPL, a seguinte licitação do tipo Menor Preço:

MODALIDADE DATA HORA OBJETO

CONVITE  Nº 01/20 - CEL
Registro CGE Nº 19-01291-5 10/03/2020 15:00

Restauração das Instalações Prediais 
da Residência Rodoviária de Itaporanga.
Valor estimado – R$ 52.374,85
Prazo de entrega - não superior a 90 
(noventa) dias

O respectivo Edital deverá ser solicitado, exclusivamente, pelo email cpl@der.pb.gov.br, informando 
os dados cadastrais da Empresa solicitante ( Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone 
e email ); outras informações poderão ser obtidas pelos telefones (83) 3216 2853e  (83) 3216 2885 
e pelo referido e-mail.

João Pessoa,  02  de março de 2020.
Engº  Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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