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Estado amplia política 
de proteção à mulher
Governador lança pacote de ações para o mês da mulher e garante Patrulha Maria da Penha em mais 106 municípios. Página 3

Mais de seis mil agricultores 
têm imóveis regularizados
Programa de regularização de imóveis rurais, uma 
parceria dos governos estadual e federal, emitiu títulos de 
posse, beneficiando mais de seis mil agricultores. Página 4
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Trio do Flamengo na lista de 
Tite para as Eliminatórias
O técnico Tite anunciou, ontem, os 24 jogadores para a 
estreia do Brasil no torneio. Everton Ribeiro, Gabigol 
e Bruno Henrique garantiram vagas. Página 24

Paraíba descarta quatro 
casos de coronavírus

Situação dos venezuelanos 
chega à Câmara de JP

São João terá Zé Neto & 
Cristiano e Gustavo Mioto

Secretaria de Estado da Saúde fechou a sexta-feira com 
apenas um caso suspeito. No Brasil, já são 13 ocorrências 
confirmadas, uma delas na Bahia. Página 5

De acordo com o Ministério Público Federal, há 
cerca de 400 refugiados na Paraíba, espalhados por 
Campina Grande e Conde, além da capital. Página 7

Programação do São João de Campina foi divulgada 
ontem; festa começa dia 5 de junho com Genival 
Lacerda, Flávio José, Biliu e Calcinha Preta. Página 4
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Cultura Diversidade

Últimas

Esportes

Duda Beat
A cantora 
pernambucana faz 
show hoje à noite 
na Praça do Povo 
do Espaço Cultural. 
A entrada é gratuita.  
Página 9
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Thomas Bruno Oliveira (E) e Edmilson Rodrigues (D) 
lançam livros, hoje, a partir das 10h. Página 12

Literatura paraibana em dia de 
autógrafos na Livraria do Luiz

O acolhimento nas instituições de 
longa permanência, como a Vila 
Vicentina, ajuda idosos a 
superarem a tristeza 
e a solidão. 
Página 17

Idosos ganham 
nova família e 
reaprendem a 
ser felizes

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



Retaliação. Ao que parece, não 
há outra palavra para definir a de-
cisão do governo federal de conce-
der apenas 3% dos benefícios do 
Bolsa Família ao Nordeste, região 
que reúne hoje 1,3 milhão de famí-
lias desassistidas pelo programa. 
Já o Sul e o Sudeste, juntos, abarca-
ram 75,1% das benesses.

Em todo o país há milhões de 
pessoas vivendo em situação de ex-
trema pobreza, é certo, mas parte 
considerável concentra-se nos nove 
estados nordestinos, daí não haver 
justificativa para manter essa le-
gião de pessoas, economicamente 
marginalizadas, de fora do leque 
protecionista do Estado brasileiro.

Supõe-se que, na origem dessa 
repartição tão desigual dos novos 
benefícios do Bolsa Família, pesa-
ria o fato de que o Nordeste repre-
senta, atualmente, o núcleo mais 
consistente de oposição ao gover-
no de Jair Bolsonaro, com governa-
dores filiados ao PT (4), Cidadania 
(1), PCdoB (1), PSB (1), PSD (1) e 
MDB (1).

Nas eleições presidenciais, o 
Nordeste perfilou-se com o can-
didato do PT, Fernando Haddad, 
impondo uma derrota ao então 
postulante do PSL, capitão Jair 
Bolsonaro. Dizem que quem per-
de uma eleição não esquece jamais 
os responsáveis pelo insucesso, 
vingando-se deles sempre que for 
possível.  

Mas oposição é inerente à demo-
cracia. O contraditório é essencial 
para a construção de uma socieda-
de progressista. Não existe concor-

dância geral nem mesmo no mais 
radical sistema autoritário, tendo 
em vista que, nesse caso, a anuência 
se extrai pela opressão, com elimi-
nação física de dissidentes.

Se as regiões mais ricas do país 
recebem quinhão maior na repar-
tição de bens e serviços do gover-
no federal, mesmo com todas as 
mazelas sociais que, infelizmente, 
ainda persistem no Nordeste, é 
hora de governadores e parlamen-
tares da região se unir para tentar 
corrigir essa distorção.

Estão aí o Consórcio dos Go-
vernadores e a Frente Parlamentar 
do Nordeste, convenções da maior 
credibilidade, justamente por de-
fender os interesses do povo nor-
destino, alçando-se por cima de ar-
ticulações políticas que não levem 
em consideração exclusivamente o 
soerguimento econômico da região.

Obviamente, não se trata de 
confrontar o governo federal, mas 
exigir – e isso é por demais legítimo 
- explicações plausíveis, por meio, 
inclusive, do Congresso Nacional, 
para uma repartição tão desigual, 
para não dizer desumana, dos no-
vos benefícios do Bolsa Família, no 
que diz respeito ao Nordeste.

Não existe Brasil do Sul, do 
Norte ou do Nordeste. A pátria é 
uma só, portanto o povo brasilei-
ro, acentuadamente o segmento 
mais desassistido, carece de aten-
ção por igual. Privilegiar as regi-
ões mais bem aquinhoadas, em de-
trimento das mais pobres, é errar 
duas vezes, e isso a história costu-
ma não perdoar. 

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 7 de março de 2020

Divisão injusta

Para a cultura im-
portada de Assis Cha-
teaubriand  e das ma-
trizes que o formaram 
e lhe deram todo gás, 
todo o nosso emperro 
procede do tupiniquim. 
Em cinquenta anos de 
artigos diários, fosse 
qual fosse o assunto, era 
rara a vez que os tupi-
niquins não pagassem 
pelo atraso de qualquer 
coisa ou de tudo. Exal-
tava o sertanejo, che-
gou a vestir seu gibão, 
por pura pavonice, ao 
apresentar-se à rainha como nosso 
embaixador na corte de Saint James. 
Mas rejeitava ou não fazia caso de 
sua parte trombuda de índio.

Nas exaltações a Kubitschek a 
palma mais radiante era, segundo 
ele, a de não ter pensado como ín-
dio. E recordo como antigo arruma-
dor do noticiário radiotelegráfico  
de um dos seus  artigos - “O Brasil 
civiliza-se”-  comparando o empur-
rão grande de JK  ao maior de to-
dos em tempo normal de governo,  
assinalado pela remodelação e sa-
neamento do Rio, redimido da fe-
bre amarela, feito porto de grandes 
transatlânticos, as largas avenidas 
asfaltadas  e arborizadas  dando lu-
gar ao “Rio civiliza-se” do quatriê-
nio de Rodrigues Alves. 

Civilizar-se  para Chatô  era per-
der o horror ao progresso, coisa de 
índio “anulado na crítica da Histó-
ria” como reza o verso de Augusto: 
“Ah! Tudo, como um lúgubre ciclone, 
/ Exercia sobre ele (o índio) ação fu-
nesta / Desde o desbravamento da 

floresta / À ultrajante 
invenção do telefone”. 

Por que  “ultra-
jante” o telefone? No 
de difamar de longe, 
ofender a dignidade? 
Na ciência das leitu-
ras do poeta do EU, o 
índio em seu estado  
natural desconhecia 
o ultraje. Conhecia 
a luta aberta, e se 
apontava a flecha de 
tocaia  não incorria 
em traição, era es-
tratagema comum à 
defesa do animal e do 

homem.
O mais que o índio queria dos 

ancestrais de Chateaubriand era o 
apito, como descobriu a marchinha  
da década de Sessenta.  Os tupini-
quins dos quais o Grande Capitão se 
envergonhava eram unidos na paz e 
na luta pela subsistência, iguais no 
plantio e na colheita. 

“Nômades natos, banhistas con-
tumazes, mulherengos, eram irrevo-
gavelmente distraídos. Ao contrário 
de nós – quem diz é o poeta Murilo 
Mendes -  que fabricamos diaria-
mente milhares de objetos, acaba-
mos por desembocar na guerra”.

 Andavam nus, de pinta amar-
rada no umbigo, e não eram ridí-
culos. O que já não acontece com 
Bolsonaro, guarnecido da faixa 
presidencial, mas de mão levantada 
não para o Brasil Central ou o dos 
50 anos em 5 da louvação de Chatô, 
mas para dar uma banana curta e 
magra à democracia que o escolheu. 

O tupiniquim fazia melhor uso 
da banana. 

As luas de hoje
Civilizar-se  para Chatô  

era perder o horror ao 
progresso, coisa de índio 

“anulado na crítica da História” 
como reza o verso de Augusto: 
“Ah! Tudo, como um lúgubre 
ciclone, / Exercia sobre ele (o 
índio) ação funesta / Desde o 
desbravamento da floresta / À 

ultrajante invenção do 
telefone”   

 Crônica Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com
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UN Informe

A situação de Bayeux se agravou após 
decisão da Justiça, em segunda instân-
cia, de manter a condenação do prefeito 
Berg Lima (sem partido) por improbida-
de administrativa, no processo em que é 
acusado de receber propina. A intervenção 
pedida pelo TCE tem por base a ausência 
de pagamento da dívida fundada e a não 
aplicação de 25% da receita municipal em 
educação e de 15% nos serviços de saúde.

O coordenador estadual da In-
fância e Juventude, juiz Adhail-
ton Lacet, participa do 160 

Encontro Nacional do Colégio 
de Coordenadores da Infância 
e Juventude dos Tribunais de 
Justiça do Brasil, representando 
o TJPB,  em Maceió. A unifor-
mização de entendimentos, do 
ponto de vista jurídico, relativos 
a esse contingente é a principal 
pauta do evento. Lacet é vice-
-presidente do colegiado.

Do governador João Azevêdo (Cidadania) se re-
portando à decisão do Tribunal de Contas do Esta-
do (TCE), que recomendou intervenção do governo 
no município de Bayeux, devido a irregularidades 
nas contas da prefeitura:  “Assim que formos no-
tificados, tomaremos todas as medidas necessárias 
para que não exista solução de continuidade numa 
cidade tão importante, que precisa manter funcio-
nando serviços de saúde e de educação”.

Solução de continuidade

uniformização

márcia lucena: “Sabe o que é você Sentir que tem aSaS?”

como aSSim? “em breve”

balão de enSaio ou candidatura de fato?

E o deputado Felipe Leitão 
(DEM) garantiu ontem que, até 
o dia 20, vai decidir se disputará 
a eleição para prefeito de Cabe-
delo, em oposição a Vítor Hugo. 
Só não explicou como fará essa, 
digamos, operação. Explico: o 
prefeito de Cabedelo, com quem 
ele tem rusgas, também é do 
Democratas. Como ele poderá 
ter legenda para a disputa? Vale 
lembrar: a legislação não permi-
te que ele mude de partido.

Pré-candidato a prefeito de Cam-
pina Grande, Bruno Cunha Lima 
(sem partido) confirmou que, “em 
breve”, vai anunciar a sua filiação 
partidária. Numa emissora de 
rádio, deu pistas sobre qual será 
seu destino, ao citar três partidos 
que teriam lhe oferecido legenda: 
MDB, PRB e Patriota. Porém, 
tomará essa decisão após o des-
fecho das conversas do grupo do 
prefeito Romero Rodrigues (PSD) 
sobre a eleição.  

Em seu perfil no Facebook, a prefeita de Conde, Márcia Lucena, publicou foto em que aparece usando 
a tornozeleira eletrônica, numa reunião com apoiadores. “A coisa mais linda do mundo foi a reunião 
ontem com as lideranças comunitárias! O Conde em peso esteve presente por meio de representantes 
das diferentes comunidades. Sabe o que é, mesmo de tornozeleira, você sentir que tem asas? Foi assim! 
O amor liberta e ‘longe é um lugar que não existe’. Viva o Conde!”, comentou ela na postagem.

improbidade

Como não será viabilizado 
a tempo, em termos legais, 
para a disputa das eleições 
municipais de outubro, o 
Aliança pelo Brasil – partido 
que está sendo criado pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
(foto) – recrutou aliados de 
outras legendas à direita. 
Assim, seus apoiadores vão 
desembarcar, aqui e alhures, 
no Patriota e no PRTB. A 
ideia é que candidatos a pre-
feito e a vereador ligados ao 
presidente disputem a eleição 
por esses partidos. Em João Pessoa, por exemplo, Bolsonaristas estão dialogando com as duas 
legendas para escolher um candidato a prefeito. O problema, segundo uma fonte, é o excesso 
de personalismo que envolve os dois pretensos candidatos, os deputados estaduais Wallber Vir-
gulino (Patriota) e Eduardo Carneiro (PRTB). Nenhum dos dois estaria disposto a abrir mão da 
cabeça de chapa em favor do outro, fato este que estaria dificultando essa aliança com o manda-
tários do Aliança pelo Brasil. E a proximidade do PRTB com o prefeito Luciano Cartaxo (PV), que 
já anunciou que seu partido terá candidatura própria, é outro empecilho para essa composição. 
E nesse contexto, perguntas se impõem: a suposta pré-candidatura de bolsonaristas na capital 
seria de oposição à gestão municipal? Ou seria apenas balão de ensaio para tentar forçar uma 
aliança com a chapa governista?

Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com
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Entre as novidades anunciadas pelo governador João Azevêdo está a ampliação da Patrulha Maria da Penha para 106 cidades

Em homenagem às mu-
lheres paraibanas, o governa-
dor João Azevêdo (Cidadania), 
lançou na manhã de ontem, no 
Espaço Cultural José Lins do 
Rego, em João Pessoa, mais de 
50 ações nas áreas de Saúde, 
Educação, Segurança, Cultura, 
Esportes e Empreender, alusi-
vas ao Dia 8 de Março. Na oca-
sião, o gestor também anun-
ciou a ampliação para mais 106 
cidades do Programa Integrado 
Patrulha Maria da Penha, que 
atua na prevenção e acompa-
nhamento de mulheres em si-
tuação de violência doméstica 
e familiar.

Além disso, João Azevêdo 
assinou 28 contratos benefi-
ciando mulheres empreende-
doras em situação de vulnerabi-
lidade social, por meio da linha 
de crédito Empreender Mulher. 
Ele beneficiou também mulhe-
res dos municípios de Belém 
e Bananeiras, através do Em-
preender Pessoa Jurídica. No 
total, foram concedidos créditos 
que totalizaram R$ 215 mil. 

O governador fez questão 
de dizer que não se comemora 

na Paraíba apenas um mês de 
trabalho voltado para mulhe-
res. “Durante o ano inteiro nos-
so governo trabalha criando 
políticas públicas que envolve 
desde a proteção, à assistên-
cia voltada para as mulheres. 
No ano passado criamos a Pa-
trulha Maria da Penha, e este 
ano vamos expandir essa ação 
para a região de Guarabira, 
Campina Grande e Monteiro”, 
disse o governador. O serviço, 
que já funciona em 27 cidades 
da Paraíba e será expandido 
para mais 106 cidades a partir 
do segundo semestre, com-
preende o trabalho ostensivo 
e preventivo para acompanhar 
mulheres em situação de vio-
lência doméstica e familiar e 
de monitoramento do cumpri-
mento das medidas protetivas 
de urgência e medidas judiciais 
contra os agressores.

Ainda, segundo João Aze-
vêdo, além da Patrulha Maria 
da Penha, temos também o 
Empreender, que fornece as 
condições para o empreende-
dorismo. Esse é um trabalho 
desenvolvido pela Secretaria 
da Mulher e da Diversidade 
Humana que trará excelen-
tes resultados na vida das 

José Alves
zavieira2@gmail.com

Estado lança série de ações 
para celebrar o 8 de Março

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Emmanuel Noronha

CONFIANÇA ESPORTE CLUBE
FILIADA A FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL

TRAVESSA  AUGUSTO VIEIRA Nº 46 CENTRO – SAPÉ- PB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital e em acordo as normas prevista no estatuto, a Junta Governativa do Con-
fiança Esporte Clube, convoca os associados e pleno exercício dos seus direitos estatutários para 
inscrição de chapas para concorrer as eleições da nova Diretoria Executiva e ao Conselho Deliberativo 
exercício 2020 a 2023 no dia 22 de março no Sapé Esporte Clube ás 08h00. Iniciam em primeira con-
vocação as 08h00 e as 08h30 com qualquer número de associados presentes.

JOSÉ WILSON DO NASCIMENTO
Presidente da Junta Governativa

SAPÉ, PB, 06 DE MARÇO DE 2020.

mulheres. Todas as políticas 
públicas criadas neste gover-
no contam com a parceria de 
todas as secretarias. 

“Você imagina segurança, 
e não pensa só em repressão, 
você também pensa segurança 
associada à educação que jun-
tas combatem o êxodo escolar. 
E se pensa emprego, você tam-
bém consegue diminuir a vio-
lência. E se você faz a renda do 
trabalhador crescer, também 
diminui a violência. Por isso 
que nossas políticas públicas 
envolvem todas as secretarias 
e trazem excelentes resultados”, 
explicou o governador. 

Entre as ações que fo-
ram lançadas, foi divulgada 

a formação dos profissionais 
que atuarão na ampliação do 
Programa Integrado Patrulha 
Maria da Penha, que atua na 
prevenção e acompanhamen-
to de mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar 
monitorando o cumprimento 
das medidas protetivas de ur-
gência e ainda medidas judi-
ciais contra os agressores. 

O programa Patrulha Ma-
ria da Penha que começou em 
27 cidades da Paraíba, incluin-
do a Região Metropolitana de 
João Pessoa, agora será expan-
dido para mais 106 cidades a 
partir do segundo semestre. O 
programa funciona por meio 
de parceria entre a Secretaria 

da Mulher e da Diversidade 
Humana, Secretaria de Segu-
rança (Sesds), Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba, Polícia Militar 
e Polícia Civil.

Ana Kalina, uma das mu-
lheres beneficiadas com o Pro-
grama Empreender, afirmou 
estar muito emocionada com 
o programa. “Através do Em-
preender vou poder abrir uma 
clínica no município de Bana-
neiras para atender mulheres. 
Com a clínica, vou poder aten-
der as mulheres a partir de con-
sultas nas áreas de Odontologia, 
Fisioterapia e Nutrição. Estou 
super feliz com essa política pú-
blica do Governo João Azevêdo, 
voltada para mulheres que de-

sejam seguir a carreira de em-
preendedora. Durante o evento, 
o Governo do Estado também 
divulgou uma campanha pu-
blicitária com material para in-
ternet, spot de rádio, cartazes, 
outdoors que serão espalhados 
pelo interior do Estado. Para a 
secretária da Mulher e da Diver-
sidade Humana, Lídia Moura, 
entre as mais de 50 ações que 
estão sendo lançadas pelo Go-
verno do Estado, ela destaca o 
Programa Empreender que vai 
contemplar 28 mulheres com 
o montante de R$ 215 mil. O 
que significa uma luta contra 
a violência para que a mulher 
saia desse ciclo e tenha acesso 
à renda e à riqueza.

Agricultoras nas feiras
Mulheres agricultoras que comercializam 

seus produtos nas 87 Feiras da Agricultura Fa-
miliar, organizadas e assistidas pela Empresa 
Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regu-
larização Fundiária (Empaer, vinculada à Sedap), 
estão sendo homenageadas durante esta sema-
na, na ocasião do Dia Internacional da Mulher, 
que acontece amanhã.

Na manhã de ontem, a Associação do 
Agronegócio da região de João Pessoa (Agroa), 
juntamente com a gerência regional da Empaer 
de João Pessoa, promoveram evento para lem-
brar a data e homenagear as agricultoras, que 
expõem e comercializam seus produtos agrícolas 
na Feira do Produtor semanalmente, no pátio 
do escritório regional da Empaer, na estrada 
de Cabedelo. A proposta é lembrar o papel das 
agricultoras para o fortalecimento da economia 
familiar.

Na ocasião, a agricultora Eliane Santana, 
do município de Fagundes, Agreste paraibano, 
que produz e comercializa laticínios, falou sobre 
a importância da mulher na agricultura familiar 
que tem contribuído de forma significativa para 
o fortalecimento da atividade no campo. O coor-
denador das Feiras, Severino Henrique de Lima, 
informou que a Feira do Produtor que acontece 
toda sexta-feira na sede da Empaer, conta com 21 
mulheres agricultoras que trazem seus produtos.

Foi realizado na Comunidade Cacimba 
Doce, a comemoração da data com o Tema: A 
importância da Mulher no meio Rural, com a 
participação de 60 mulheres rurais. Promovido 
pela equipe técnica da Empaer da Gerência 
Regional de Campina Grande e da Gerência 
Operacional de Fagundes, com o apoio da as-
sessora Regional Lourdinha Farias, em parceria 
com várias entidades.

Mais segurança

Fóruns das comarcas da PB
ganham mais de mil câmeras

O Tribunal de Justiça 
da Paraíba, por meio da 
Gerência de Segurança 
Institucional, concluiu, na 
quinta-feira (5), a instala-
ção das últimas câmeras 
de segurança nos fóruns 
e prédios de todo o Judi-
ciário estadual paraibano, 
totalizando 1.194 equi-
pamentos de monitora-
ção. A medida, que visa-
va atender, inicialmente, 
27 comarcas de divisa da 
Paraíba, foi expandida e 
alcançou todo o Estado, 
superando as expectati-
vas da própria gestão em 
relação ao incremento da 
segurança em todas as co-
marcas, conforme atestou 
o juiz auxiliar da presi-
dência, Rodrigo Marques.

O magistrado expli-
cou que se trata de uma 
importante ação preven-
tiva, que promove a ini-
bição da prática de deli-
tos nesses locais. “Fomos 
ousados e, devido ao ge-
renciamento de cargos e 
às medidas de racionali-
zação de gastos tomadas 
pela Administração, que 
resultaram em uma eco-
nomia de R$ 1.800.000,00 
por ano, conseguimos, 
mesmo diante de uma 
crise financeira sem pre-
cedentes, otimizar as ver-

bas e redirecioná-las para 
a operacionalização de 
projetos, entre eles, o que  
prioriza as Comarcas de 
Fronteiras ou Comarcas 
de Divisa”, explicou.

O juiz esclareceu que 
o projeto objetivava, ini-
cialmente, a instalação 
de sistema de segurança 
eletrônica nas 27 comar-
cas tidas como mais vul-
neráveis, em razão da lo-
calização geográfica e da 
ocorrência de incidentes 
violentos. “No entanto, a 
racionalização de gastos 
com a segurança priva-
da nos permitiu alcançar, 
não apenas este projeto, 
mas todas as comarcas do 
Estado”, informou.

Os equipamentos 
distribuídos permitem 
gravação 24 horas, com 
tempo médio de arma-
zenamento de 30 dias. O 
magistrado disse, ainda, 
que as câmeras ficam em 
funcionamento não só no 
horário do expediente, 
mas em todos os períodos 
noturnos e diurnos, mes-
mo que a unidade esteja 
fechada.

“Não apenas os fó-
runs foram beneficiados, 
mas, todos os prédios do 
Judiciário, como a Esma, 
Corregedoria, Depósitos 

Judiciários, Colégio João 
XXIII, Complexo Judiciá-
rio, e comarcas de todas 
as entrâncias, repre-
sentando uma melhoria 
substancial do serviço 
público”, analisou Rodrigo 
Marques.

O gerente de Seguran-
ça Institucional do TJPB, 
coronel Gilberto Moura, re-
latou que a instalação das 
câmeras começou em maio 
do ano passado e a conclu-
são se deu na quinta-feira. 
“Isso viabilizará, em tempo 
real, a imagem de todos os 
fóruns, propiciando maior 
segurança para os juízes, 
servidores e jurisdiciona-
dos”, avaliou.

O coronel afirmou 
que a presença das câme-
ras já permitiu a solução 
de casos e prisão de pes-
soas envolvidas em deli-
tos. “Em Conceição, por 
conta dos equipamentos, 
o delegado da cidade con-
seguiu identificar uma 
pessoa que pulou o muro 
do fórum, visando inva-
dir a prefeitura. Em Jua-
zeirinho, houve, também, 
uma tentativa de invasão 
do fórum, cujos autores 
foram identificados pelas 
câmeras. Então, a medida 
já está produzindo bons 
resultados”, ressaltou.

A Polícia Rodoviária 
Federal realizará em João 
Pessoa, na Escola Superior 
da Magistratura da Paraí-
ba, no período de 9 a 13 
deste mês, o 3º Workshop 
de Operações Temáticas 
de Combate ao Crime. Par-
ticiparão do evento poli-
ciais rodoviários federais 
especialistas em ações de 
enfrentamento ao crime de 
todo o país com o objetivo 
de definir estratégias na-
cionais de atuação da PRF. 

Durante a semana do 
seminário serão discuti-
das e planejadas ações de 
enfrentamento às fraudes 
veiculares, tráfico de dro-
gas e de armas, crimes am-
bientais, roubo de cargas, 
assalto a ônibus, sonegação 
fiscal e saúde pública, traba-
lho análogo à escravidão, ex-
ploração sexual de crianças e 
adolescentes e outros crimes. 

Estarão presentes no 
evento o diretor de Ope-
rações, o diretor de Inte-
ligência, o coordenador 
geral de Operações Espe-
cializadas e outros coorde-
nadores gerais da PRF em 
Brasília. Além da PRF, esta-
rão presentes o secretário 
de Estado da Segurança da 
Defesa Social da Paraíba, 
Jean Nunes, o desembar-
gador diretor da Escola 
Superior de Magistratura, 
Marcos Cavalcante, e re-
presentantes do MPE.

PRF realiza 
encontro 
nacional em 
João Pessoa

A solenidade de lançamento das mais de 50 ações que beneficiam a mulher paraibana aconteceu na manhã de ontem, no Espaço Cultural José Lins do Rego, na capital

Foto: Roberto Guedes
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Zé Neto & Cristiano, Gustavo Mioto e Naiara Azevedo são as principais novidades da festa este ano
A dupla Zé Neto & Cris-

tiano e os cantores Gustavo 
Mioto e Naiara Azevedo são 
as principais novidades na 
grade artística d’O Maior São 
João do Mundo 2020, anun-
ciada ontem, pela Medow 
Entretenimento e pela Pre-
feitura Municipal de Campi-
na Grande. O São João 2020, 
em Campina Grande, terá 
início no dia 5 de junho, ten-
do o paraibano Flávio José 
como atração principal da 
noite de abertura. Já o en-
cerramento, no dia 5 de ju-
lho, será comandado pelo 
pernambucano Santana, O 
Cantador.

Uma das duplas sertane-
jas de maior sucesso na atua-
lidade, Zé Neto & Cristiano se 
apresenta pela primeira vez 
n’O Maior São João do Mun-
do. Também será a primeira 
vez de Gustavo Mioto e Naia-
ra Azevedo no evento. Outros 
nomes de destaque no cená-
rio nacional, também estão 
presentes na programação, 
apresentada à imprensa e 
ao público em geral, na My 
Dream Recepções.

A dupla Henrique & Ju-
liano, as coleguinhas, Simo-
ne & Simaria, o sanfoneiro 
Waldonys e a rainha do for-
ró, Eliane, estão de volta ao 
São João de Campina Gran-
de, após ficarem ausentes no 
ano passado. Assisão, um dos 
primeiros artistas a se apre-
sentar no Parque do Povo, 
também está de volta à pro-
gramação. Artistas do qui-
late de Dorgival Dantas, Ton 
Oliveira, Genival Lacerda, 
Os 3 do Nordeste, Matheus 

& Kauan, Wesley Safadão, 
Niedson Lua, Márcia Felipe, 
Capilé, Luan Estilizado e das 
bandas Saia Rodada, Calci-
nha Preta, Cavaleiros do For-
ró, Cavalo de Pau e Brasas do 
Forró, também estão garan-
tidos na programação do São 
João 2020.

“Montar a grade artís-
tica de um evento como O 
Maior São João do Mundo 
não é uma tarefa fácil. Prin-
cipalmente porque atender 
às expectativas do público é 
muito complicado. No entan-
to, fizemos o possível para 
conciliar grandes atrações de 
estilos musicais diferentes, 
com os artistas e bandas re-
gionais e isso faltando ainda 
90 dias para começar o even-
to”, disse o diretor da Medow 
Entretenimento, empresário 
Jomário Souto.

As programações da Pi-
râmide, palco cultural, Ilhas 
de Forró, Galante e São José 
da Mata, que representam 
mais de 450 atrações 100% 
regionais, serão anuncia-
das posteriormente. “Só no 
Parque do Povo, são cinco 
palcos, com uma média de 
três apresentações por noi-
te. Além disso, tem todo um 
trabalho de logística para en-
caixar as atrações, de acor-
do com a disponibilidade de 
data dos artistas. Então, não 
tem como concluir tudo a 90 
dias do início da festa”, expli-
cou Jomário.

Homenagens
Ao todo, mais de 100 

atrações passarão pelo palco 
da arena de shows do Parque 

Campina lança programação 
d’O Maior São João do Mundo

A dupla Henrique 
& Juliano, as 

coleguinhas, Simone 
& Simaria, o 

sanfoneiro Waldonys 
e a rainha do forró, 

Eliane, estão de volta 
ao São João de 

Campina Grande 

do Povo, durante as 31 noites 
d’O Maior São João do Mun-
do. Conforme anunciado no 
final do ano passado, durante 
o lançamento do projeto co-
mercial do São João, o palco 
da arena de shows será bati-
zado de Palco Gabriel Diniz e, 
além dele, outras quatro per-
sonalidades serão lembradas 
durante o evento.

Pioneira no movimen-
to de quadrilhas juninas em 
Campina Grande, a professo-
ra Lenira Rita será homena-
geada no espaço destinado 
às quadrilhas no Parque do 
Povo. O palco da Pirâmide 
será denominado Palco Leni-
ra Rita, em reconhecimento 
ao trabalho da educadora em 
prol do crescimento da cultu-
ra e em especial do São João 
de Campina Grande.

Dono de uma das pri-
meiras casas de shows de 
Campina Grande, o Vale 
do Jatobá, o empresário 
Antônio de Oliveira Jato-
bá será homenageado com 
seu nome no palco cultural, 
no qual se apresentarão os 

trios, cantores e bandas re-
gionais. Antonio Jatobá tam-
bém foi grande entusiasta do 
São João de Campina Grande, 
enquanto dirigente da Asso-
ciação Comercial, Sindicato 
dos Bares, Restaurantes e 
Similares e do Convention & 
Visitors Bureau.

O poeta Ronaldo Cunha 
Lima dispensa apresenta-
ções. Sua história se confun-

de com a d’O Maior São João 
do Mundo, marca criada por 
ele, em 1983 e consolidada 
até hoje. Ronaldo enxergou 
o potencial do evento, que já 
se realizava na cidade desde 
a década de 70 e expandiu a 
festa criando também, mais 
tarde, o Parque do Povo. 
Apaixonado pela poesia, foi 
ainda grande incentivador 
dos festivais de repente, que 

reunia em Campina Grande 
os maiores nomes da poesia 
popular. Ronaldo terá um es-
paço especial na cenografia 
do Parque do Povo. A Casa do 
Poeta Ronaldo Cunha Lima 
será um espaço de visitação 
que contará um pouco de sua 
história e terá o Coreto Iva-
nildo Vila Nova, no qual se 
apresentarão poetas, repen-
tistas e declamadores.

Flávio José fará o show de abertura, no dia 5 de junho, e Santana, O Cantador, encerrará o evento no dia 5 de julho

Foto: Assessoria de Imprensa Medow Entretenimento 

Perigo potencial de chuvas intensas

132 municípios da Paraíba 
seguem em alerta amarelo

Com chuvas intensas 
desde o início da semana, 
o  Instituto Nacional de Me-
teorologia (Inmet) notifi-
cou municípios da Paraíba 
que estão em alerta amare-
lo de perigo potencial de 
chuvas intensas. O alerta 
foi emitido pelo Instituto 
Nacional de Meteorolo-
gia (Inmet) às 10h28 de 
ontem, com validade até 

as 10h de hoje. De acordo 
com o instituto, 132 muni-
cípios seguem na área do 
alerta amarelo. Na quinta-
feira o instituto notificou 
170 municípios do Estado.

As chuvas podem che-
gar de 20 a 30 milímetros 
por hora ou 50 milímetros 
por dia com ventos inten-
sos que podem atingir 60 
quilômetros por hora. O 
aviso é para o Agreste, Ser-
tão, Brejo, Cariri e Seridó 
paraibano.

A notificação alerta 
para baixo risco de corte 
de energia elétrica, alaga-
mentos, descargas elétricas 
e queda de galhos de árvo-
res. Mas recomenda que os 
moradores das localidades 
listadas, evitem se abrigar 
debaixo de árvores em caso 
de rajadas de vento, utilizar 
equipamentos eletrônicos 
ligados à tomada e ainda es-
tacionar veículos próximo a 
torres de transmissão e pla-
cas de publicidade.

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Água Branca, Aguiar, Algodão de Jandaíra, Amparo, Aparecida, Areia de Baraúnas, Assunção, Baraúna, 
Barra de Santa Rosa, Barra de São Miguel, Belém do Brejo Do Cruz, Bernardino Batista, Boa Ventura, Boa 
Vista, Bom Jesus, Bom Sucesso, Bonito de Santa Fé, Brejo do Cruz, Brejo dos Santos, Cabaceiras, Cachoeira 
dos Índios, Cacimba de Areia, Cajazeiras, Cajazeirinhas, Camalaú, Caraúbas, Carrapateira, Catingueira, 
Catolé do Rocha, Conceição, Condado, Congo, Coremas, Coxixola, Cubati, Cuité, Curral Velho, Damião, Des-
terro, Diamante, Emas, Frei Martinho, Gurjão, Ibiara, Igaracy, Imaculada, Itaporanga, Jericó, Joca Claudino, 
Juazeirinho, Junco do Seridó, Juru, Lagoa, Lastro, Livramento, Malta, Manaíra, Marizópolis, Mato Grosso, 
Maturéia, Monte Horebe, Monteiro, Mãe D’Água, Nazarezinho, Nova Floresta, Nova Olinda, Nova Palmeira, 
Olho D’Água, Olivedos, Ouro Velho, Parari, Passagem, Patos, Paulista, Pedra Branca, Pedra Lavrada, Piancó, 
Picuí, Pocinhos, Pombal, Poço Dantas, Poço de José de Moura, Prata, Princesa Isabel, Quixabá, Riacho dos 
Cavalos, Salgadinho, Santa Cruz, Santa Helena, Santa Inês, Santa Luzia, Santa Teresinha, Santana de Man-
gueira, Santana dos Garrotes, Santo André, Serra Branca, Serra Grande, Soledade, Sossêgo, Sousa, Sumé, 
São Bentinho, São Bento, São Domingos, São Domingos do Cariri, São Francisco, São José da Lagoa Tapada, 
São José de Caiana, São José de Espinharas, São José de Piranhas, São José de Princesa, São José do Bonfim, 
São José do Brejo do Cruz, São José do Sabugi, São José dos Cordeiros, São João do Cariri, São João do Rio 
do Peixe, São João do Tigre, São Mamede, São Sebastião do Umbuzeiro, São Vicente do Seridó, Taperoá, 
Tavares, Teixeira, Tenório, Triunfo, Uiraúna, Vieirópolis, Vista Serrana, Várzea e Zabelê.

As cidades do Estado apontadas pelo Inmet são:

Depois de 27 anos de 
espera e de trabalho na ter-
ra como posseiro, o agri-
cultor familiar Jair Pereira 
Jorge, do Sítio Camucá, do 
município de Lagoa Seca, 
exibe a escritura de pro-
priedade da terra que lhe 
garante acesso às políticas 
públicas para ampliar suas 
atividades agropecuárias.

Ele é um dos contem-
plados na primeira etapa 
do Programa de Regulari-
zação Fundiária de Imóveis 
Rurais, ação do Governo do 
Estado em convênio com o 
Governo Federal, executa-
do pela Empresa Paraibana 
de Pesquisa, Extensão Ru-
ral e Regularização Fundiá-
ria (Empaer), vinculada à 
Sedap.

Dos 21 municípios do 
Território da Borborema 
que integram a ação, La-
goa Seca teve as demandas 
100% atendidas. Lá foram 
emitidos 3.010 títulos de 
propriedade, com 6.020 
beneficiários.

Outro agricultor que 
não esconde a satisfação 
com a posse definitiva da 
terra onde trabalhava no 
sistema de arrendatário é 
José Cirilo dos Santos. No 
Sítio Malachete (Remígio), 

de 1,6 hectare onde está 
desde 2003, Cirilo culti-
va fruteira e cria novilhos 
para engorda, galinhas e 
tem plantação de palma e 
de capim elefante que irri-
ga com o sistema de asper-
são usando água de poço 
artesiano.

“Sempre sonhei em 
ter um sítio que fosse meu, 
um pedaço de terra onde 
pudesse cultivar minha la-
voura. Uma terra que fosse 
minha e, depois de tanto 
esperar, agora temos o do-
cumento passado em Car-
tório”, comentou, exibindo 
cópia do título.

Sem esconder o con-
tentamento em saber que, 
agora, poderá obter junto 
aos bancos recursos para 
a realização de suas ativi-
dades, José Cirilo ressalta 
que é daquele pequeno pe-
daço de terra que sai seu 
sustento. “Uma ação boa 
de ajudar aos pequenos 
agricultores. Ter o título 
de posse, é um sonho rea-
lizado, que a tanto espera-
va”, disse.

Maior programa
Considerado como o 

maior programa de regu-
larização fundiária do país, 

com previsão de emissão 
de 22.700 títulos de pro-
priedade até março de 
2021, em 21 municípios 
do Território da Borbore-
ma, 45.400 beneficiários 
tiveram seus trabalhos ini-
ciados em janeiro. Desse 
total, 9.110 foram emitidos 
até agora, prevendo 11 mil 
para este ano e 2.590 no 
início do próximo ano. O 
valor do convênio é de R$ 
7.932.297,00, sendo por 
parte do Governo Fede-
ral/Incra R$ 7.112.119,00 
e contrapartida de R$ 
820.178,00 pelo Governo 
do Estado.

Estão em fase de con-
clusão os trabalhos nos 
municípios de Remígio, 
Esperança, São Sebastião 
de Lagoa de Roça, Ala-
goa Nova, Massaranduba 
e Montadas, onde serão 
emitidos 6.100 títulos, com 
12.200 beneficiários. Em 
Queimadas, Serra Redon-
da, Areial, Puxinanã, Solâ-
nea, Casserengue, Campina 
Grande, Matinhas, Algodão 
de Jandaíra, Borborema, 
Areia, Serraria, Arara e Pi-
lões a estimativa é da emis-
são de 13.590 títulos de 
posse, beneficiando 27.180 
pessoas.

Lagoa Seca: regularização 
fundiária beneficia 6 mil

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Emmanuel Noronha
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Portal do Sol
O Portal do Sol, um dos bairros considerados novos em João 
Pessoa, é marcado por vários contrastes. De um lado, falta 
infraestrutura; de outro, ostenta planejamento.  Página 8
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Com resultados dos exames, Estado segue sem nenhum registro confirmado do coronavírus, de acordo com a SES

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) informou, nessa 
sexta-feira, que a Paraíba, até 
agora, tem notificados seis 
casos suspeitos de coronaví-
rus. Destes, somente um está 
sendo investigado, já que os 
demais foram descartados, 
após exames. O caso, que ain-
da segue em investigação, é 
de uma paciente. Trata-se de 
uma mulher de 26 anos com 
histórico recente de viagem 
para a Espanha. A paciente 
apresentou sintomas carac-
terísticos da doença e está 
em isolamento domiciliar, 
sob o monitoramento da Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
em João Pessoa. As amostras 
recolhidas em exame foram 
encaminhadas para o Labo-
ratório Central de Saúde Pú-
blica da Paraíba (Lacen). O 
resultado deve ser divulgado 
nos próximos dias.

Os três casos suspeitos 
notificados em João Pessoa 
no início da semana foram 
descartados. Um homem de 
41 anos e uma mulher de 31 
anos apresentaram sintomas 
que se assemelham aos do Co-
vid-19. O casal estava sendo 
monitorado pela Secretaria 
Municipal de Saúde de João 
Pessoa em isolamento domici-
liar até essa sexta-feira, quan-
do o resultado dos exames 
diagnosticou apenas uma gri-
pe comum. Os dois se juntam 
ao homem de 59 anos que foi 
o primeiro caso suspeito no 
Estado com os descartes.

O caso de suspeita de 
um homem de 31 anos e uma 
mulher de 27 anos que pos-

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Paraíba analisa apenas um 
caso suspeito do Covid-19

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

suem histórico recente de via-
gem pela Bélgica, Inglaterra 
e França que apresentaram 
sintomas e buscaram ajuda 
médica foram descartados. A 
SES notificou o caso na última 
terça-feira. 

“A maioria dos casos são 
casos clínicos de baixa rele-
vância. Do ponto de vista de 
saúde pública fechar as fron-
teiras não tem grandes resul-
tados. O que tem que ser feito 
é que o Brasil está fazendo, 
tratando com transparência 
levando para a população a 
notícia verdadeira e orien-

tando no sentido de intensi-
ficarem lavar as mãos, evitar 
levar as mãos a boca, nariz e 
olhos, etiquetas respiratórias, 
tossir ou espirrar proteger 
com a dobra interna do coto-
velo. É uma previsão natural 
(que irá chegar à PB), quem 
faz saúde pública sabe que 
em uma pandemia inevitavel-
mente teremos casos. Mas é 
preciso que a população fique 
tranquila, porque os pacien-
tes serão isolados e tratados 
convenientemente para evi-
tar o contágio em outras pes-
soas”, declarou o secretário de 

Saúde, Geraldo Medeiros.
“Nós temos um aumento 

no número de casos confirma-
do no Brasil, na Paraíba não 
temos ainda nenhum confir-
mado, mas há uma tendência 
do coronavírus se alastrar por 
todo o mundo. É uma epide-
mia em mais de 80 países, ten-
de a se tornar uma pandemia. 
Brevemente a OMS deverá 
classificar assim. A transmissi-
bilidade é elevada e felizmente 
nós temos uma baixa letalida-
de, de 2,5% na China. Fora da 
China é bem mais baixa 0,7%. 
A maioria dos pacientes evolui 

como uma gripe e somente 
2,5% dos pacientes requer in-
ternamento hospitalar e cui-
dados intensivos, estes são os 
mais  graves.

A maioria dos casos mais 
graves acomete idosos acima 
de 80 anos, além de pacientes 
imunossuprimidos, com doen-
ça pulmonar, enfisema, fuman-
tes, diabéticos, lúpulos, artrite, 
transplantados, quimioterápi-
cos, esta é a faixa”, avaliou Ge-
raldo Medeiros.

Em Campina Grande
Dois casos suspeitos de 

coronavírus foram notificados 
em Campina Grande, segundo 
a SES. Os casos, no entanto, se-
rão contabilizados no Estado 
de Pernambuco já que os dois 
pacientes possuem residência 
na cidade de Caruaru e esta-
vam na Rainha da Borborema 
a passeio. Os dois já estão em 
Pernambuco.

Estrutura na Paraíba
Na Paraíba, Hospital Uni-

versitário Lauro Wanderley 
e o Complexo Hospitalar Cle-
mentino Fraga, ambos situa-
dos em João Pessoa, prestam 
serviços de referência para 
atendimento dos casos sus-
peitos. O Hospital Universitá-
rio Lauro Wanderley é especí-
fico para atendimento infantil. 

As unidades hospitala-
res possuem os requisitos ne-
cessários para contenção de 
caso suspeito ou confirma-
do como: Comissão de Con-
trole de Infecção Hospitalar 
presente e atuante; médico 
infectologista e pneumolo-
gista; possuem isolamento 
respiratório; escala de fun-
cionários para pacientes em 
isolamento do novo corona-
vírus (2019-nCoV). 

Todos os funcionários 
dos hospitais de referência re-
ceberam preparação para re-
ceber possíveis casos ainda no 
começo do mês de fevereiro. 

Brasil
Em um quadro nacional, 

o Brasil chegou ao número de 
13 casos confirmados para o 
Covid-19 em quatro Estados: 
SP (10), RJ (1), ES (1) e BA (1). 
A atualização do número foi 
feita pelo Ministério da Saúde 
no fim da tarde de ontem.

Neste domingo, a Paraíba 
e o mundo todo celebram o 
Dia Internacional da Mulher 
e o 8 de Março será um dia 
intenso com programações 
que remetem a luta cotidiana 
das mulheres pela vida e por 
direitos em todo o Estado. Pa-
lestras, seminários, debates, 
intervenções culturais, atos 
de ruas, exposições e feiras 
estão entre as atividades pro-
gramadas para o dia. A data 
é celebrada, desde 1909 para 
lembrar a luta das mulheres 
por direitos iguais e contra 
toda forma de repressão rela-
cionada ao gênero. 

O Governo do Estado da 
Paraíba, por meio da Secreta-
ria de Estado da Mulher e da 
Diversidade Humana em par-
ceria com a Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba (Funesc),  
promove, na noite deste sá-
bado, o show da cantora per-
nambucana Duda Beat e da 
banda paraibana Gatunas em 
alusão ao Dia Internacional 
da Mulher, no Espaço Cultu-
ral José Lins do Rego, em João 
Pessoa.  A programação come-
ça às 16h com Feirinha Cultu-
ral, Contação de história com 

Dany Danielle (Contação da 
Rua) e aula aberta de capoei-
rança com Mariana Sanfer e 
contra-mestra Tina. Será um 
evento inclusivo, com intér-
prete de libras e área de aces-
sibilidade para cadeirantes. A 
entrada é gratuita. Os shows 
começarão às 20h.

O governador João Azeve-
do anunciou, nessa sexta-feira, 
um vasto calendário de pro-
gramação que se estende por 
todo o mês de março. Serão 
mais de 50 atividades envol-
vendo o trabalho interinstitu-
cional de órgãos como Saúde, 
Educação, Segurança, Cultura, 
Esportes e Empreender. Outra 
ação que será realizada é a de 
formação dos profissionais 
que atuarão na ampliação do 
Programa Integrado Patrulha 
Maria da Penha, que atua na 
prevenção e acompanhamen-
to de mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar 
monitorando o cumprimen-
to das medidas protetivas de 
urgência e medidas judiciais 
contra os agressores. 

Também faz parte da 
programação a assinatura de 
28 contratos para mulheres 
empreendedoras em situa-
ção de vulnerabilidade so-
cial, por meio do Empreen-
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der Mulher. A assinatura será 
realizada neste domingo das 
15h às 20h.

PMJP
Já a Prefeitura Munici-

pal de João Pessoa, promove 
show na Villa Sanhauá, Cen-
tro Histórico de João Pessoa, 
com Renata Arruda e Sandra 
Belê neste domingo. O show 
fará parte do projeto Elas 
por Elas com serviços e feira 
criativa. Além disso, quem for 
ao evento vai encontrar uma 
programação direcionada às 
mulheres como práticas inte-
grativas de autocuidado, yoga, 
dança, mães que meditam, 
uma roda de conversa sobre 

autoimagem e um espaço 
para cuidados com a beleza. 
As crianças terão um espaço 
exclusivo com atividades lúdi-
cas. O evento é gratuito.

Jornada 8M 
Mais de 60 coletivos fe-

ministas organizaram a Jor-
nada 8 de Março na Paraíba 
em 2020. O movimento com 
o tema “Basta de violações! 
Juntas por direitos!” tem o ob-
jetivo de denunciar a violência 
contra a mulher que cresce 
dia após dia. 

As atividades começaram 
no mês de fevereiro e seguem 
durante todo o mês de março. 
Mas o foco será neste domin-

go com um festival político-
cultural que levará ao Busto 
de Tamandaré, em João Pes-
soa, apresentações artísticas e 
musicais, feira de artesanatos 
e atos políticos.

A programação começa 
às 15h com aulão de Yoga com 
Luciana Castro, cortejo da Ba-
tucada Feminista, mística do 
Movimento de Mulheres Ne-
gras, performance-manifesto 
de “Um estuprador em seu 
caminho” e shows a partir das 
16h30 com Jany Santos e Zé 
Reinaldo, Slam das Minas, Tia 
Ciata Samba Clube, Gatunas, 
Valdonato, Cida Alves, Gláucia 
Lima e Heloíse Baylão. Ainda 
haverá falas políticas e home-
nagem a Paula Adissi e outras 
mulheres. Atividades parale-
las como feirinha de mulheres, 
espaço de cuidados e saúde, 
exposições, intervenções e 
espaço criativo para crianças 
fecham a programação do dia 
que é gratuita.

ADUFPB
Para pensar o local da 

mulher na sociedade atual, a 
ADUFPB realizará a 1ª Sema-
na Mulheres em Resistência 
de 9 a 12 de março. O evento, 
organizado pela ADUFPB com 
a participação do Sintespb 

(Sindicato dos Trabalhadores 
em Ensino Superior da Paraí-
ba) e do DCE-UFPB (Diretório 
Central dos Estudantes), faz 
parte da Jornada 8 de Março, 
idealizada pelos movimentos 
de mulheres da Paraíba. 

Nos quatro dias do even-
to, cerca de 40 mulheres pro-
fessoras, pesquisadoras, re-
presentantes dos movimentos 
feministas, sociais, sindicais e 
políticos irão abordar diversos 
temas relacionados às princi-
pais pautas do movimento fe-
minista no Estado.

No total, estão previstas 
11 atividades, entre palestras e 
mesas-redondas, que irão cul-
minar com uma roda de con-
versas e a divulgação da Carta 
das Mulheres em Resistência 
da Paraíba. A programação 
começa com a palestra Me-
mória dos Movimentos de 
Mulheres, às 9h, no Campus I 
da UFPB, em João Pessoa.

Diversidade, direitos hu-
manos, luta contra a violên-
cia e o feminicídio, educação, 
políticas públicas, qualidade 
de vida, arte e cultura serão 
debatidos no evento que 
não ocorre apenas em João 
Pessoa, como também nos 
campi do interior em Areia, 
Bananeiras e Litoral Norte.

Mulheres vão às ruas reivindicando direitos, comemorando conquistas

De acordo com o secretário Geraldo Medeiros, maioria dos casos clínicos é de baixa relevância e hábitos simples de higiene continuam sendo a melhor prevenção
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MP-Procon de Campina Grande fiscalizou 14 estabelecimentos e verificou se tinham autorização do CRO para funcionar

Cinco clínicas odontológicas são 
autuadas por falta de registro

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Cardoso Filho

A diretoria regional do 
Programa de Proteção e De-
fesa do Consumidor do Mi-
nistério Público da Paraíba, 
em Campina Grande, autuou 
cinco estabelecimentos pri-
vados de atendimento odon-
tológico, conhecidos como 
“clínicas populares”, por irre-
gularidades quanto ao regis-
tro junto ao Conselho Regio-
nal de Odontologia (CRO).

Ao todo, o MP-Procon 
fiscalizou 14 clínicas com o 
objetivo de verificar o cum-
primento às normas sanitá-
rias (Código Sanitário Mu-
nicipal – Lei Complementar 
Municipal nº 051/2010) e, 
especialmente, a Lei Federal 
nº 4.324/69 e a Resolução 
63/2005, do Conselho Fede-
ral de Odontologia (CFO).

De acordo com o promo-
tor de Justiça Sócrates da Cos-
ta Agra, as clínicas odontoló-
gicas, também chamadas de 
odontoclínicas, as policlínicas 
e outras quaisquer entidades, 
estabelecidas ou organizadas, 
como firmas individuais ou 
sociedades, para a prestação 
de serviços odontológicos, 
estão obrigadas à inscrição 
nos Conselhos Regionais de 
Odontologia em cuja jurisdi-
ção estejam estabelecidas ou 
exerçam suas atividades.

“As clínicas odontológicas, 
especialmente as que atendem 
um número maior de pessoas 

em decorrência de convênios 
com planos de saúde e de 
assistência devem, obrigato-
riamente, possuir o registro 
junto ao CRO/PB, na medi-
da em que este certificado é 
que garante ao consumidor a 
segurança de que está sendo 
atendido por estabelecimento 
certificado pela autarquia fe-
deral, tendo cumprido todos 
os requisitos técnicos, sani-
tários e legais para o regular 
funcionamento”, destacou o 
promotor Sócrates Agra.

O diretor regional ressal-
tou que, nos últimos anos, da 
mesma forma que ocorrera 
com o mercado de clínicas mé-
dicas, houve um crescimento 
das clínicas odontológicas po-
pulares, que ofertam a presta-
ção de serviços odontológicos 
em diversas especialidades 
a um preço acessível, seja di-
retamente ao particular ou 
mediante convênios, atraindo, 
com isso, inúmeros consumi-
dores. “É condição primária 
para o regular funcionamento 
a observância das diretrizes 
técnicas e sanitárias do Con-
selho Regional de Odontologia 
respectivo, sob pena de colo-
car em risco a saúde e a segu-
rança dos consumidores que 
estarão sujeitos à aquisição de 
serviços impróprios ao consu-
mo, violando, desse modo, o 
artigo 8º do Código de Defesa 
do Consumidor ”, reiterou.

As equipes da PMPB se posicionaram em locais estratégicos, tanto nos locais de grande movimentação como nos bairros periféricos da capital e interior
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Pôr do Sol

Polícia Militar realiza operação na 
capital, Campina Grande e Sertão

A Polícia Militar empre-
gou 1.045 policiais militares 
para reforçar a segurança 
nas ruas, com a Operação 
Pôr do Sol, deflagrada em 
vários bairros da Grande 
João Pessoa no fim da tarde 
de quinta-feira (5). A opera-
ção aconteceu também em 
Campina Grande e municí-
pios do Sertão.

Entre os objetivos estão 
a prevenção e o combate a 
assaltos, tráfico de drogas e 
crimes contra a vida. Vários 
pontos estratégicos indicados 
pela inteligência e estatística 
foram ocupados. O reforço é 
de 443 policiais e 85 viatu-

ras na Região Metropolitana 
da Capital, 247 policiais e 90 
viaturas em Campina Grande 
e região, e no Sertão são 355 
policiais e 146 viaturas.

Alguns corredores ur-
banos receberam um re-
forço específico de policia-
mento a pé, para garantir a 
tranquilidade de quem está 
saindo do trabalho ou das 
atividades escolares.

Homenagem
À noite, a Polícia Mili-

tar fez uma homenagem às 
mulheres, com a entrega de 
bombons, rosas e brindes 
para abrir a programação 

de comemorações pelo Dia 
Internacional da Mulher, 
que é celebrado no dia 8 
de março. Um dos locais 
de distribuição foi o Busto 
de Tamandaré, que contou 
com a presença da Patrulha 
Musical tocando músicas es-
pecialmente para o público 
feminino, além da Patrulha 
Maria da Penha, com ações 
educativas.

Santa Rita
A Polícia Militar inten-

sificou as abordagens na 
cidade de Santa Rita para 
prevenir crimes e identifi-
car suspeitos. Em uma das 

ações, policiais da Força Tá-
tica do 7º BPM apreende-
ram drogas e munições com 
um suspeito de 20 anos.

A prisão aconteceu 
quando a viatura fazia ron-
das na Rua Santo Antônio, 
no bairro Santo Amaro, em 
Santa Rita, e flagrou um gru-
po em atitude suspeita. Os 
integrantes começaram a 
fugir e um deles, que entrou 
em uma casa abandonada, 
foi encontrado com duas 
munições de espingarda cali-
bre 12 e porções de cocaína 
e crack. A PM suspeita que 
o bando estaria planejando 
realizar crimes na localidade. 

As Delegacias da Polí-
cia Rodoviária Federal de 
Campina Grande e Patos ti-
veram os novos delegados 
empossados essa semana, 
em solenidade que contou 
com as presenças de re-
presentantes dos órgãos 
de segurança do Estado, 
do judiciário, do Ministério 
Público e dos municípios 
da região de Patos. 

O inspetor Christiano 
Haruki Hiroi Batista foi em-
possado na Terceira Delega-
cia da PRF, de Patos, Sertão 
paraibano. Ele é natural de 
Ponta Grossa, Paraná. Resi-
de em Patos desde 1998. Ini-
ciou sua trajetória na área da 
segurança  na Polícia Militar 
da Paraíba e depois iniciou 
sua carreira na Polícia Rodo-
viária Federal no Estado do 
Rio Grande do Sul.

Depois foi removido 
para a Paraíba, com sua lota-
ção em Patos, onde exerceu 
várias funções. Já assumiu a 
função de supervisor nacio-
nal da Força de Choque da 
PRF vivenciando os grandes 
eventos da Copa do Mundo 
de Futebol e Olimpíadas. 

Na PRF já foi chefe do 
Núcleo de Policiamento e 
Fiscalização de Patos.

Em entrevista, Hiroi 
disse que a principal meta 
de sua administração será a 
diminuição de acidentes nas 
rodovias com a realização 
de fiscalizações constantes.

A Delegacia Regional 
de Campina Grande passa 
a ser comandada pelo Ins-
petor Victor Leonardo Sales 
de Medeiros. Ele  é  natural 
do Distrito Federal e está na 
Paraíba desde 1994. Forma-
do em Matemática e Direito, 
iniciou sua trajetória profis-
sional no Exército Brasilei-
ro em 1997. Trabalhou na 
STTP de Campina Grande 
e depois quando ingressou 
na Polícia Civil da Paraíba, 
onde permaneceu até 2013, 
quando iniciou suas ativi-
dades na Polícia Rodoviá-
ria Federal. Trabalhou em 
Foz de Iguaçu no Paraná. 
Exerceu a função de chefe 
do Núcleo de Policiamento 
e Fiscalização em Campina 
Grande, em 2016. Na PRF 
integra o quadro de motoci-
clistas da instituição.

Delegacias da PRF 
têm novos gestores

O empresário Epitácio 
Cavalcanti Terceiro Neto con-
denado na 5ª Vara da Comar-
ca de Bayeux a uma pena de 
dois anos, quatro meses e 35 
dias-multa, a ser cumprida no 
regime aberto e substituída 
por duas restritivas de direi-
tos, teve essa pena modifica-
da pela Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça da Paraíba 
a três anos e quatro meses de 
reclusão e 16 dias-multa. 

A decisão foi tomada em 
atendimento a provimento 
do Ministério Público. A rela-
tória da Apelação Criminal do 
juiz convocado Tércio Chaves 
de Moura. Acompanharam 
o voto do relator os desem-
bargadores Carlos Martins 
Beltrão Filho e Arnóbio Alves 
Teodósio. O empresário foi 
condenado pelo crime contra 
a ordem tributária.

Consta no processo que 
de 2008 a 2012, o empresá-
rio, na época sócio-adminis-
trador da firma Free Carnes 
Comércio Varejista de Carnes 
Ltda., suprimiu ou reduziu 
tributos, por meio de fraude 
à fiscalização tributária, uma 
vez que omitiu operação de 
qualquer natureza, em docu-
mento ou livro exigido pela 
lei fiscal, na medida em que, 

contrariando dispositivos le-
gais, omitiu saídas de merca-
dorias tributáveis, o que acar-
retou a supressão de Imposto 
sobre Circulação de Mercado-
rias (ICMS). 

O valor original do débi-
to tributário perfaz a impor-
tância de R$ 62.063.692,60. 
Insatisfeito, o Ministério Pú-
blico requereu o aumento da 
pena pela continuidade deli-
tiva no patamar máximo. Já 
a defesa do empresário, em 
suas razões recursais, reque-
reu à absolvição. 

Sobre o pedido de ab-
solvição, o relator disse que 
a materialidade do delito 
restou devidamente compro-
vada pela inscrição do crédi-
to na dívida ativa estadual, 
ocorrido no dia 3 de junho 
de 2015, no valor total de R$ 
62.063.692,60. “No que se 
refere a autoria delitiva, as 
provas dos autos demons-
tram que a responsabilidade 
recai sobre o ora apelante, 
pois era o sócio-administra-
dor da empresa Free Carnes 
Comércio Varejista de Car-
nes Ltda desde 14 de maio 
de 2006/05/2006, conforme 
consta na alteração contra-
tual da sociedade limitada”, 
destacou o juiz Tércio Chaves.

TJ modifica pena de 
empresário de Bayeux

Referência para casos 
de grande complexidade em 
João Pessoa e nas cidades 
circunvizinhas, o Hospital 
Estadual de Emergência e 
Trauma Senador Humberto 
Lucena realizou no primeiro 
bimestre deste ano, 12.361 
atendimentos, sendo mais de 
três mil casos considerados 
graves e gravíssimos.

Os homens represen-
tam 60% dos atendimen-
tos, com faixa etária de 0 a 
100 anos, sendo os jovens 
e adultos os mais acometi-
dos. Pacientes dos municí-
pios de Santa Rita, Bayeux e 
Cabedelo, além dos bairros 
de Mangabeira, Valentina e 
Cristo são os mais atendidos. 
De acordo com a classifica-
ção de risco, 3.545 pacientes 
chegaram em estado estável 
a grave, exigindo atendimen-
tos especializados.

De acordo com os dados, 
as vítimas de queda lideram 
as estatísticas com 2.257, se-
guida de motocicleta (1.409) 
e pancada com 359. Outros 
casos de destaques foram: 
agressão física (224), quei-
madura (201), automóvel 
(160), atropelamento (127), 
arma de fogo (111), bicicleta 
(105) e arma branca (78). Os 

demais atendimentos foram 
direcionados para casos clíni-
cos, como por exemplo, corpo 
estranho (1.125), Acidente 
Vascular Cerebral (410) e Aci-
dente Vascular (100).

O Hospital de Trauma é 
referência em atendimentos 
a vítimas politraumatizadas, 
queimaduras, vítimas de 
acidentes de trânsito, Aci-
dente Vascular Cerebral e 
tentativa de suicídio. Atende 
diariamente a população da 
1ª Macrorregional de Saúde, 
abrangendo 64 municípios, 
entre eles, as cidades mais 
populosas do Estado: Santa 
Rita, Cabedelo, Guarabira, Ba-
yeux, Mamanguape, Solânea 
e Conde, além de municípios 
de Pernambuco e Rio Grande 
do Norte.

Perfil 
O Hospital Estadual de 

João Pessoa atende casos 
de urgência e emergência, 
contudo, muitos procuram a 
instituição para atendimen-
tos clínicos, não levando em 
consideração o tipo de as-
sistência prestada pela uni-
dade de saúde, voltado para 
situações de média e alta 
complexidade, a exemplo de 
vítimas de trauma.

Trauma realiza mais 
12 mil atendimentos 

Solenidade contou com a presença do superintendente da PRF

Foto: PRF
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Reunião acontecerá no próxima segunda-feira e irá reunir diversos órgãos e entidades ligadas ao tema migratório
Juliana Cavalcanti 
Especial para A União

Câmara discutirá situação 
de refugiados venezuelanos 

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

Na próxima segunda -feira 
(9), a Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP) irá reunir diver-
sas entidades para discutir a si-
tuação dos refugiados indígenas 
venezuelanos na capital parai-
bana. Desde novembro do ano 
passado, eles moram nas ruas e 
em uma vila no bairro do Róger 
e atravessam extrema pobreza. 
Conforme informado pelo Mi-
nistério Público Federal (MPF), 
duas escolas foram escolhidas 
e aprovadas pelo órgão e pelas  
lideranças indígenas Warao para 
abrigar estas pessoas.

De acordo com o MPF, a Es-
cola Carmelita Pereira Gomes no 
bairro Ernani Satyro e o Anexo 
da Escola Manoel Lisboa, no 
Funcionários II foram as escolhi-
das e consideradas adequadas 
para transferir os venezuelanos. 
O representante do grupo, Nel-
son Mata, afirmou que ao todo 
são 17 famílias vivendo na Vila 
no Róger. Ou seja, cerca de 88 
pessoas que reclamam da sujei-
ra, do excesso de lixo, dos restos 
de comida espalhados e também 
da desnutrição severa e  desi-
dratação de alguns moradores, 
em especial as crianças. Muitos 
já apresentam doenças decor-
rentes da falta de alimentação 
ou a alimentação inadequada.

Ele mora no espaço com 
a esposa e três filhas e explica 
que, assim como a maioria dos 
venezuelanos em João Pessoa, 
sobrevive trabalhando na rua, 
pedindo ajuda para comprar 
comida e outros itens ou ven-
dendo alimentos e bebidas no 
semáforo, além de outras ativi-
dades que ajudam a completar o 
aluguel de R$600, pois não con-
seguem trabalhar formalmente.  
Porém, o grupo há dois meses 
não consegue pagar esta des-
pesa e, por isso está ameaçado 
de despejo. 

A Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP), inclusive,  
começou a incluir as famílias 
no programa social de auxílio-

-moradia no  valor de  R$ 350 
por família. Assim os órgãos fe-
derais teriam que intermediar 
a abertura de contas bancárias 
em nome dos venezuelanos. 
A maioria dos alimentos está 
sendo adquirida através das 
doações( por meio de campa-
nhas) de  feijão, arroz, macar-
rão, macaxeira, peixe e frango 
(os  indígenas da etnia  Warao 
não comem carnes vermelhas).

No entanto, segundo Nel-
son Mata, as famílias preferem 
morar em casas separadas, con-
tando com o auxílio-moradia. 
Inclusive, ele não descarta a pos-
sibilidade de ser na própria vila 
em que moram, bastaria apenas 
que melhorasse as condições do 
local.” Aos poucos estão abrin-
do contas em banco para ajudar 
a pagar o aluguel porque não 
podemos passar mais um mês 
sem pagar. Se não tem dinheiro, 
vão colocar todos pra fora. Mas, 
nós não queremos um abrigo, 
queremos que cada um tenha 
sua casa”, declarou.

O procurador do MPF, José 
Godoy, também irá participar da 
sessão especial desta segunda-
-feira e esclareceu que os pri-
meiros relatos que chegaram ao 
órgão apontaram que os vene-
zuelanos estão em situação de 
vulnerabilidade extrema e que 
estes indígenas que chegaram 
à Paraíba estão em situação 
legal, pois são potenciais refu-
giados e, portanto, com direito 
à assistência humanitária. Por 
isso, defendeu a manutenção do 
auxílio e as políticas de defesa 
desta população na capital. “O 
auxílio-moradia permanece e a 
ideia é que o local seja temporá-
rio até que a gente consiga algo 
mais estruturado”, destacou o 
procurador.

PB conta com mais de 400 famílias venezuelanas
Segundo o Ministério Público 

Federal, a estimativa é de que mais 
de 400 refugiados das famílias 
indígenas venezuelanas da etnia 
Warao tenham chegado à Paraíba. 
Atualmente, muitos deles moram 
nos municípios de Campina Grande, 
Conde (  Casa do Migrante – vincula-
da ao Serviço Pastoral do Migrante, 
da Igreja Católica) e em João Pessoa.  
A situação destas pessoas acabou 
virando também  responsabilidade 
das Prefeituras Municipais. 

Os refugiados estão sendo ins-
critos em programas sociais implan-
tados no Estado, sendo cadastrados 
no Cadastro Único para Programas 
Sociais (CadÚnico) e inscritos no 
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). A 
regularização dos documentos  de 
identificação irá permitir que estes 
abram contas bancárias para rece-
berem auxílios de outros programas 
sociais e possam conseguir suas 

Famílias têm enfrentado 
sérias dificuldades para 
moradia, alimentação, 

saúde e educação

Foto: Edson Matos

Vila no bairro do Roger, em João Pessoa, onde 88 pessoas em situação de refúgio de origem venezuelana estão alojadas desde novembro do ano passado

carteiras de trabalho. Inclusive, a 
Fundação Nacional do Índio (Funai) 
e a Polícia Federal irão regularizar a 
permanência em território nacional 
destes novos moradores.

Conforme dados da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU), cerca 
de 4,7 milhões de venezuelanos já 
deixaram seu país devido a crise 

humanitária existente na região. 
Deste número, 264 mil chegaram ao 
Brasil e 17 mil alcançaram o status 
de refugiados. Eles são recebidos 
pela Operação Acolhida do Exército, 
porém, muitos já conseguiram entrar 
no país sem esta intermediação e, 
por isso, ficaram nas ruas e com 
dificuldades de sobrevivência.

Foto: Roberto Guedes

Refugiados 
encontram-se 
morando em 
João Pessoa, 
Conde e em 
Campina Grande

Paridade na UFPB

Estudantes e servidores ocupam Reitoria

A Reitoria da Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB) foi 
ocupada por aproximadamente 
200 pessoas entre estudantes, 
professores e técnicos- admi-
nistrativos, durante a manhã de 
ontem, após o final da reunião 
do Conselho Universitário da 
UFPB (Consuni). A presidente 
do Conselho, a reitora Margareth 
Diniz, deixou o local, o que gerou 
revolta na comunidade universi-
tária. Ontem foi a continuidade 
da reunião extraordinária ini-
ciada na última sexta- feira (28) 
cuja pauta  única era a aprovação 
de uma resolução que vai regi-
mentar o processo de escolha 
do próximo reitor.

De acordo com o vice-
-presidente da União Nacio-
nal dos Estudantes na Paraíba 
(UNE- PB), Humberto Carvalho, 
a minuta da resolução apresen-
tada pela reitora é uma cópia 
da medida provisória divulga-
da pelo presidente da República 

Jair Bolsonaro em dezembro de 
2019. O representante da UNE 
afirmou que a MP destrói a au-
tonomia universitária.

Entre as propostas da MP 
914 do Governo Federal estão 
a escolha e nomeação do reitor 
pelo presidente da República 
entre os três candidatos com 
maior percentual de votação 
e a não eleição do vice-reitor e 
dos diretores de centro que se-
riam indicados pelo reitor elei-
to. Além disso, propõe o fim da 
paridade entre as categorias dos 
estudantes (graduação e pós-
-graduação), isto é, professores 
e técnicos com pesos diferen-
ciados no processo eleitoral (os 
professores passariam a equiva-
ler 70%, os técnicos 15% e os 
estudantes 15%) e a candida-
tura exclusiva para professores 
doutores da classe D e E (não 
podendo mais se candidatar os 
professores adjuntos). 

“Desde a semana passada 
a gente está se mobilizando pra 
rejeitar essa minuta e a gente 
espera até o dia 1º de junho 

que é quando a medida provi-
sória vai caducar no Congresso 
Nacional. Porque ela não será 
votada. Todas as articulações 
apontam que ela vai ser rejei-
tada se for votada ou que ela 
vai caducar “, explicou o vice-
-presidente da UNE-PB.

Segundo descrito pelo re-
presentante da entidade estu-
dantil, a mobilização da última 
semana era destinada a rever-
ter o voto daqueles que eram 
inicialmente favoráveis a apro-
vação da resolução da reitora. 
Mas, os votos seriam alterados 
e  a minuta seria rejeitada por 
ampla maioria na reunião de 
ontem. No entanto, a reitora 
retirou esta decisão da pauta e 
finalizou o debate.  

“ A gente estava mobilizado 
para que a minuta fosse rejei-
tada e que só fosse  discutir a 
eleição da reitoria quando essa 
medida provisória não estivesse 
mais em vigor. Então, a reitora 
saiu da reunião sem ouvir as 
opiniões  da comunidade uni-
versitária que estava dentro do 

conselho. A professora não che-
gou nem a discutir, simplesmen-
te se retirou da reunião.  Toda 
a comunidade universitária foi 
desrespeitada”, defendeu Hum-
berto Carvalho.

De acordo com a assessoria 
de imprensa da Universidade 
Federal da Paraíba, a reunião 
do Conselho Universitário havia 
sido encerrada, pois a decisão 
final era de paralisar os debates 
e apenas retomar as discussões  
apos as deliberações do Con-
gresso Nacional.  

Além dos representantes 
da UNE- PB, também estiveram 
presentes na manifestação os in-
tegrantes do Sindicato Dos Tra-
balhadores em Ensino Superior 
do Estado da Paraíba (Sintespb), 
do Sindicato dos Professores da 
Universidade Federal da Paraíba 
(Adufpb) , do Diretório Central 
dos Estudantes (DCE-PB). Du-
rante a tarde dessa sexta-feira, 
uma parte do grupo que pro-
testou pela manha se mobilizou 
para divulgar o acontecido entre 
os estudantes da UFPB. 

Juliana Cavalcanti
Especial para A União   

Estudantes afirmam que escolha de reitor deve respeitar democracia

Foto: Renata Ferreira
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Se de um lado moradores sofrem com ruas sem asfalto, do outro, condomínios predominam com toda infraestrutura

Para além dos muros 
dos grandes condomínios, o 
bairro Portal do Sol resiste 
há, pelo menos, 50 anos. En-
tre as obras arquitetônicas 
da classe média alta, na Zona 
Leste de João Pessoa, habita 
uma população que reivindi-
ca melhorias essenciais para 
a existência em um bairro, 
aparentemente, esquecido 
pela Prefeitura Municipal. A 
falta de pavimentação das 
ruas, o isolamento do bair-
ro por conta dos problemas 
de mobilidade urbana e a in-
fraestrutura precária e quase 
inexistente são os principais 
problemas apontados pelos 
moradores locais.

Dona Leidjane Gomes, de 
53 anos, mora há mais de 40 
na Rua Roberto Paulo Moreira 
Coutinho, no bairro do Portal 
do Sol. A moradora conta que 
em 2019 a rua foi calçada por 
uma empresa responsável por 
um dos condomínios existen-
tes no local, entretanto, em 
meados de outubro do mesmo 
ano a Prefeitura desfez a pavi-
mentação para fazer a subs-

tituição das galerias e nunca 
refez o calçamento.

“Tava todo mundo sa-
tisfeito, mas passou menos 
de um ano calçada, vieram e 
destruíram. No lugar de refa-
zerem aqui, que é a principal 
e a gente precisa mais, ficam 
fazendo em outras ruas”, 
afirmou. “Quando não chove 
é poeira demais e quando 
chove é lama demais”, com-
pletou Leidjane.

Além da pavimentação, 
uma reclamação constante 
dos moradores é com relação 
às linhas de ônibus – ou a fal-
ta delas. Eles sentem falta de 
transporte público que seja 
diretamente para a região ou 
que passe por dentro do bair-
ro. Segundo Leidjane Gomes, 
os ônibus que passam mais 
perto demoram demais. “Ôni-
bus é difícil demais. Chegar 
aqui é muito complicado. A 
gente fica sofrendo aqui por 
ônibus, porque demora de-
mais, a não ser que você vá 
por Quadramares”, disse.

Outro morador do bair-
ro há mais de 20 anos, Seu 
José da Silva compartilhou 
que outro problema relacio-
nado aos ônibus é que eles 

param de circular na região 
a partir das 19h e isso acaba 
isolando o bairro de outros 
espaços da cidade. 

Em contato com a Su-
perintendência Executiva de 
Mobilidade Urbana, eles infor-
maram que o bairro Portal do 
Sol tem a cobertura de duas 
linhas de integração (T001 
e T007) que possuem início e 
fim no Terminal do Altiplano. 
A primeira linha, a T001, faz o 
trajeto Altiplano/Estação Ciên-
cia/Praia da Penha e o Trevo 
de Mangabeira, ida e volta. Já a 
T007 cobre Altiplano/Quadra-
mares/Penha e Jacarapé, tam-
bém ida e volta.

“Essas linhas fazem 12 
viagens diárias. Intercaladas, o 
tempo de espera varia entre 30 
e 40 minutos. Durante a noite, a 
região é coberta pela linha 508 
(Cabo Branco/Penha), que faz 
ligação com o Centro. Esta linha 
circula às 17h, 19h e 21h, retor-
nando cerca de 1h30 depois no 
caminho inverso”, disse a Se-
mob em nota.

A Semob também afirmou 
que “não há previsão de mo-
dificação nessas linhas, mas a 
população pode fazer sugestões 
ou solicitações em nosso Portal 

de Serviços, por meio do Fale 
Conosco”. O site o é servicos.se-
mobjp.pb.gov.br. A Superinten-
dência ainda informou que uma 
equipe de técnicos vai analisar 
as sugestões e a viabilidade da 
mudança.

A população que mora 
no bairro Portal do Sol tam-
bém reivindica espaços de 
sociabilidade, lazer e saúde, 
como praças ou academias 
ao ar livre. “Tem uma área 
ali que a Prefeitura disse que 
é pra fazer uma praça, mas 
tá toda invadida. Não tem 
nada. A gente aqui não tem 
nada, todo bairro tem as coi-
sas, menos aqui. A gente não 
tem direito a nada, a gente é 
muito prejudicado”, reclama 
Leidjane Gomes.

Prefeitura
O Jornal A União entrou 

em contato com a Prefeitura a 
fim de esclarecer algumas das 
principais reclamações feitas 
pela população que reside 
no Portal do Sol, referentes 
à pavimentação das ruas, da 
ausência de escolas e creches 
municipais dentro do bairro e 
também quanto à falta de in-
fraestrutura de lazer. 

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Rogéria Araújo

Outra realidade: condomínios garantem tranquilidade e segurança
Em um mesmo Portal do 

Sol, algumas ruas separam 
duas realidades distintas. 
Moradora da região do 
bairro que se aproxima da 
Avenida Hilton Souto Maior, 
já no bairro de Mangabeira, 
a antropóloga Kelly Ema-
nuelly de Oliveira, de 41 
anos, reside na Rua Adalgisa 
Amália Souto Maior há mais 
de 15 anos. “A gente [ela e o 
marido] veio morar aqui en-
tre 2003 e 2004. Quando a 
gente comprou o terreno, o 
bairro possuía terrenos bem 
baratos. Nós íamos casar e 
queríamos um lugar legal 
pra ficar, já os bairros pró-
ximos, como os Bancários, 
eram muito caros”, conta 
Kelly.

 Durante esses anos 
de residência no Portal do 
Sol, Kelly compartilha que a 
principal mudança que per-
cebeu foi a verticalização do 
crescimento da região. De 

Portal do Sol: 
o bairro dos contrastes

Leidjane Gomes fala sobre os problemas que encontra no bairro onde mora

Foto: Marcos Russo

Foto: Marcos RussoFoto: Ortilo Antonio

acordo com a antro-
póloga, “inicialmen-
te esse aqui era um 
bairro horizontal, 
você só tinha casas 

e quem comprava 
os terrenos só com-
prava para construir 
casas. Ao longo do 
tempo, o bairro vai 

ganhando mais no-
toriedade, os condo-
mínios vão chegan-
do e você começa a 
ver a construção de 

prédio de três anda-
res [na maioria]”, diz 
ela.

 O bairro re-
conhecido por Kelly 

de Oliveira é um bairro re-
lativamente pequeno, inti-
mista, que as pessoas ainda 
se conhecem, conversam e 
interagem em espaços co-
muns entre as casas e apar-
tamentos. Ela ainda conta 
que a segurança percebida 
por ela e seus vizinhos per-
mite com que os moradores 
saiam para caminhar ou fazer 
compras em áreas próximas 
despreocupados, “sem esse 
medo de ser assaltado”. A 
antropóloga ressalta que essa 
tranquilidade foi percebida, 
inclusive, por um amigo que 
mora no exterior. “Um amigo 
meu que mora em Bruxelas 
ficou super curioso aqui no 
bairro, porque todo mundo 
anda tranquilo”, afirma.  
Além da tranquilidade e se-
gurança, Kelly também co-
menta que existe uma praça 
em processo de licitação para 
começar a ser construída nas 
proximidades da sua casa.

Além de pavimentação e infraestrutura, parte nobre do 
bairro tem projetos para receber praça de lazer

Foto: Ortilo Antonio



Ensaios e crônicas
Neste sábado, em João Pessoa, serão lançados 
‘Impressões do Cotidiano’, de Thomas Bruno Oliveira, e 
‘Poética do Ridículo’, de José Edmilson Rodrigues.  Página 12
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Amanhã, a Fundação 
Casa de José Américo (FCJA) 
realiza a sua primeira Feira 
de Antiguidades do Nordeste. 
A visitação gratuita poderá 
acontecer entre 10h e 17h, 
onde será possível conhecer e 
comprar objetos antigos, além 
de confraternizar e desfrutar 
de uma programação cultural 
com Zezita Matos, homena-
geando o Dia da Mulher.

No evento também terá 
a exibição do clássico do Ci-
nema Novo Aruanda (1960), 
do cineasta Linduarte Noro-
nha (1930-2012), comentado 
pelo professor João de Lima, 
no auditório.

Haverá, na feira, exposição 
de carros antigos e a participa-
ção de antiquários e coleciona-
dores da Paraíba, Pernambuco 
e Rio Grande do Norte, que te-
rão peças expostas no saguão 
do auditório, enquanto os veí-

culos estarão espalhados pelos 
jardins do local.

A partir das 16h, acontece 
a performance da Zezita Ma-
tos, acompanhada do violão 
de Carlyto Campos, com a lei-
tura de Elegia, poema escrito 
por José Américo de Almeida 
(1887-1980) para a sua espo-
sa, dona Alice.

Para a atriz paraibana, 
poder participar da iniciativa 
como homenagem ao Dia da 
Mulher, é uma honra. “Por fa-
zer parte de uma homenagem 

a este dia, que, na verdade, 
deveria ser todo dia”, conta. 
Zezita tem um projeto pelo 
qual realiza a leitura de diver-
sos poemas acompanhada por 
Carlyto Campos: Molduras Poé-
ticas. “Começou com os corde-
listas que me convidaram uma 
vez e Carlyto se ofereceu para 
tocar uma música. Desde en-
tão a gente já se apresentou 
em bares, escolas, encontros 
de cordéis”, explica.

Carlyto Campos comple-
menta a leitura do poema com 
composições próprias no vio-
lão e, para a ocasião de ama-
nhã, a dupla está realizando al-
guns ensaios. “Ele sempre cria 
algo novo, e é realmente como 
se fosse uma moldura, que não 
interfere na leitura do poema, 
pelo contrário, só enriquece. 
Está ficando muito interessan-
te”, diz Zezita.

De acordo com a atriz, o 
conjunto da música com a poe-
sia se complementam em um 
resultado delicado. “É muito 

sutil, é algo sublime mesmo: 
música é poesia. As duas artes 
juntas se tornam um conjunto 
muito interessante, é um casa-
mento perfeito”, defende.

Ela acredita na importân-
cia do resgate da memória de 
José Américo e de sua homena-
gem à esposa, dona Alice, por 
meio do poema “Elegia”. “Nada 
melhor do que poder lembrar 
disso na casa dela. Acho ma-
ravilhoso poder representar e 
trazer essa saudade, essa lem-
brança, além de poder estar 
servindo à cultura”. 

Aruanda será exibido logo 
após a performance de Zezita 
Matos, acompanhada de co-
mentários do professor João de 
Lima. O filme retrata a forma-
ção, em meados do Século 19, 
de um quilombo formado na 
região de Santa Luzia, interior 
do estado, por escravos liber-
tos. Em uma viagem recente 
realizada para o local, Zezita 
Matos lembrou de pessoas que 
ainda moram na região e que 

participaram das filmagens. 
“Ninguém pode esquecer que 
o filme faz parte da história do 
cinema paraibano, brasileiro 
e internacional. A exibição é 
muito importante para que a 
juventude também tenha aces-
so. Por isso, eventos como o de 
amanhã são tão relevantes. Es-
pero que possamos ter outras 
comemorações como essa”.

Atualmente, Matos está 
realizando leituras individuais 
como parte da montagem do 
espetáculo A Mãe, do Coletivo 
Alfenim, inspirada na obra de 
Bertolt Brecht (1898-1956), 
escrita em 1931, mas que “pa-
rece que é de hoje”.

Além dela, a peça será 
contracenada por Soia Lira e 
Verônica Cavalcanti. “Teatro é a 
minha vida”, afirma. “Retrata a 
história de uma mãe analfabe-
ta cujo filho faleceu e que, por 
isso, ela passa a depender das 
ideias da revolução. É um texto 
muito bonito, eu fico emocio-
nada todas as vezes que leio”.

Para a atriz, o espaço para 
a mulher sempre foi limitado, 
mas que, ao mesmo tempo, 
sempre foi disputado com mui-
ta luta. “A gente sempre esteve 
nos movimentos, a diferença 
é que não tinha a visibilidade 
que tem hoje”, conta. “Acho que 
estamos, de fato, tomando as 
rédeas. Estamos conquistando 
um espaço que já era nosso e é 
algo que venho lutando desde 
1958”, conta. “Mas ainda é mui-
to pouco. Precisamos tomar a 
frente da situação. Não existe 
receita para isso, é continuar 
com a luta pelo espaço”.

Cairé Andrade 
caireandrade@gmail.com
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SERVIÇO 
n Evento: Feira de Anti-
guidades
n Dia: amanhã
n Onde: Fundação 
Casa de José Améri-
co (Av. Cabo Branco, 
3336), em João Pessoa
n Horário: das 10h às 17h
n Entrada: gratuita

Amanhã, na Feira de Antiguidades da Fundação Casa de José Américo, Zezita Matos fará uma leitura dramática

Declamando às mulheres

Acompanhada do violão de Carlyto 
Campos, Zezita fará a performance 
do poema escrito por José Américo 

de Almeida para a sua esposa

Foto: Arquivo A União

É muito sutil, é 
algo sublime mesmo: 
música é poesia. As 
duas artes juntas se 
tornam um conjunto 
muito interessante, é 

um casamento 
perfeito

Neste sábado

Show gratuito no Espaço Cultural traz Duda Beat
Foto: Giselle Dias/Divulgação

Neste sábado, a Funesc 
traz a cantora Duda Beat e 
toda a brasilidade para o 
palco da Praça do Povo no 
Espaço Cultural José Lins 
do Rêgo. Com entrada gra-
tuita, a apresentação tem 
abertura das Gatunas, com 
início às 20h.

Sinto Muito, álbum lan-
çado em 2018, deverá ser a 
base do repertório da can-
tora pernambucana, que 
conta com os singles ‘Bixi-
nho’, ‘Derretendo’ e ‘Bolo de 
Rolo’. Beat ganhou os prê-
mios de Revelação do Ano 
pela Associação Paulista 
de Críticos de Arte (APCA), 
em 2018, e, na mesma ca-
tegoria, pelo Multishow, 
em 2019. O WME Awards, 
evento pioneiro totalmente 

dedicado às mulheres, pre-
miou a artista com o troféu 
de Melhor Show.

A banda paraibana As 
Gatunas abrem a noite pas-
seando entre o blues e o 
carimbó, com maior parte 
do repertório de músicas 
autorais, mesclando com 
releituras. Formada por 
Ruanna Gonçalves (guitar-
ra e vocal), Morgana Mo-
rais (baixo e vocal) e Mar-
condes Orange (bateria), o 
trio está empolgado para 
integrar a programação da 
noite em homenagem ao 
Dia Internacional da Mu-
lher, com músicos amigos 
em participações no decor-
rer do show.

“Vamos ter a partici-
pação de Laís Oliveira nos 

teclados e no violoncelo, e 
Bel Santos na percussão, 
além de uma participação 
de Chico Santana, também 
na percussão. A vocalista 
anterior, Aisha Adab e Lua-
na Flores participarão dos 
vocais”, conta a vocalista 
Ruanna Gonçalves. 

A paraibana admite 
que apenas o convite para 
participar já está rendendo 
bons frutos, com o agenda-
mento de shows até o mês 
de maio. Até lá, Ruanna 
garante disseminar a mili-
tância e o empoderamento 
feminino nos palcos.

Duda Beat, também 
conhecida por elevar e 
prosperar a militância do 
feminismo na música na-
cional, é uma referência 

para o trio das Gatunas. 
“Somos fãs, até já pensa-
mos em incluir músicas 
dela no nosso repertório. 
Vai ser uma noite linda e 
muito proveitosa, convido 
todos e todas a estarem lá 
com a gente”.

Cantora pernambucana levará ao palco músicas do álbum ‘Sinto Muito’

SERVIÇO 
n Evento: Show de 
Duda Beat (abertura 
As Gatunas)
n Data: hoje
n Hora: 20h
n Local: Espaço Cultu-
ral José Lins do Rego 
(R. Abdias Gomes de 
Almeida, 800, Tam-
bauzinho), em João 
Pessoa
n Entrada: gratuita



Um amigo do 
Cariri me presenteou 
com um vídeo, mos-
trando, por inteiro 
uma coisa rara naque-
la região: uma cheia 
do Rio Taperoá.

Era água pra nin-
guém botar defeito. 
O rio, de margem a 
margem, cheio de 
fazer alegre qualquer 
caririzeiro. E mais, 
arrastando tudo 
que encontrou pela 
frente: galhos de árvores, restos de capim, um bocado 
de lixo e água , muita água – como há muito não se via 
naquelas bandas.

Aí, eu me lembrei que um dia em junho de 1979 (lá 
se vão mais de 30 anos!) escrevi para o jornal O  Nor-
te que era editado nesta capital, a crônica que abaixo 
transcrevo, ipsis litteris:

Quando ele era Governador, as obrigações do cargo 
pouco o deixavam ir lá, mas nas duas ou três vezes que 
foi, me chamou para acompanhá-lo. Não fui porque, 
mesmo que Dorgival Terceiro Neto, pela sua simplici-
dade – que às vezes chegava a ser brusca – dispensasse 
quaisquer tratamentos e saudações formais, havia 
sempre aqueles que, naturalmente, estavam a seu lado, 
por força da missão a que se destinavam. E, para co-
nhecer o seu “sítio” e o seu povo, preferi aguardar uma 
oportunidade quando ambos, eu e ele, estivéssemos 
fora do Governo.

Aconteceu naquele fim de semana e Taperoá nos 
acolheu, à tardinha, com nuvens negras que, à noite, 
resolveram descer à terra em bicas, somente parando 
na hora em que a procissão começou a sair de dentro 
dos matos, vela acesa nas mãos dos fiéis, se “arrastan-
do como cobra pelo chão” e iluminando os caminhos 
cheios de lama.

Daquela noite de sábado, além da homenagem a 
Nossa Senhora de Fátima, precedida por uma festa 
de fogos de artifício tão do agrado das crianças, o que 
mais recordo é a clareza do céu enxaguado pela chu-
va, com suas nuvens – iluminadas por um resto de lua 
– se abrindo pra  deixar ver um Cruzeiro do Sul mais 
nítido e bonito. 

O resto foi a 
conversa na cozinha, 
Manuelito Dantas 
dissertando sobre a 
importância do êxo-
do urbano, Balduíno 
Lelis reclamando de 
uma dor de ouvido 
que não o impedia de 
anunciar a sublime 
decisão de terminar 
os seus dias na Pedra 
do Reino e Dorgival 
a tudo assistindo 
como o mais feliz dos 

homens, fumando mais um cigarro depois do cafezi-
nho que Dona Eliza deixou feito na garrafa térmica 
pra tirar da boca o gosto de coalhada com rapadura e 
farinha de milho.

E como era bom vê-lo, no dia seguinte, à frente 
do grupo, primeiro de carro, depois a pé, agora já sem 
camisa, buscando molhar os pés no leito do rio Tape-
roá – aquele que numa semana do ano enche o Paraíba. 
E o seu jeito de explicar que a chuva que não caiu para 
encher o Taperoá era, também, responsável pela ausên-
cia do frio de l2, l3 graus pelo qual eu tanto perguntava. 
E lamentava a irregularidade do inverno que ainda não 
chegara e parecia  já ir embora...

O Dorgival tranquilo, despreocupado, brincalhão, 
terno até, daquele fim-de-semana em Taperoá só se 
pode comparar àquele outro Dorgival de 50 anos atrás, 
que conheci no DER como Escriturário, trabalhando 
comigo, noite adentro, na confecção de folhas de pa-
gamento dos operários que resolveram ficar e esperar 
outra seca.

E a casa do “Seu” Melquíades, lá dentro do mato, 
onde o mundo começou, com seus l4 quartos, mais 
parecia a Granja Santana nos 6 meses em que Dorgival 
morou lá: todos entram, sentam, falam, comem e bebem. 
A diferença está em que na Granja, para economizar o 
dinheiro do Governo, só se bebia água e café-pequeno e 
lá na casa grande do patriarca a boca era livre.

Naquela família e naqueles amigos, num domingo 
qualquer de junho de l979, se encontrava  toda a felici-
dade do mundo que, embora tão difícil, de repente bem 
que pode acontecer.

Artigo Carlos Pereira
cpcsilva1@globo.com

Dorgival e a cheia do Rio Taperoá

Enfim, meus óculos voltaram. 
Eles sumiram antes do Carnaval. 
Estou falando dos meus óculos de 
leitura, que eu uso também para 
escrever, lógico, e nas refeições. 
A primeira vez que almocei de 
óculos, tive uma grata surpresa. O 
arroz se parecia com arroz mesmo, 
e não com angu. Assim: eu distin-
guia, então, os grãos isoladamente. 
Até a véspera, vinham de trambo-
lhada, pegados uns com os outros, 
como arroz doce ou o delicioso 
arroz de festa – aquele que se faz 
lá em nós, com o arroz da terra, 
vermelho, arroz do Piancó, alguns 
grãos de pedra, e gordura de gali-
nha, de preferência capão, e farofa 
d’água. Onde não faltem jerimum 
caboclo, aquele que é mesinha 
para o diabetes, com mel de uruçu 
na sobremesa.

Meus óculos fujões voltaram 
ao lar paterno. Não sei onde anda-
ram tanto no derradeiro Carnaval. 
Se viram muita mulher nua (não 
existe paisagem mais bonita, elas 
são lindas), e os meus óculos me 
deixaram logo quando as rainhas 
das baterias iam sair, não exata-
mente nuas, mas quase, o que fazia 
elas mais lindas ainda, meus óculos 
me sacanearam. 

A primeira vez que vi óculos 
de leitura foi na cara de Cleanto 
Coutinho. Depois, foi na cara de um 
veado famoso, um antílope. Mas 
Cleanto não era guei, e eu podia 
usar óculos de leitura, ou de meia 
lente, sem medo. Ninguém iria bater 

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

Arroz de festa

na cuia. Se batessem, eu remeteria o 
caso para Cleanto e sua voz barítona 
de capuchinho.

Onde comer arroz de festa? 
Estou pensando em arrancar as 
pernas dos meus óculos, pelo me-
nos uma, para ver se eles não fogem 
mais na véspera dos Carnavais. A 
Doutora Carmen Leda sabe onde 
tem arroz de festa, Sertão adentro. 
É em Patos Espinharas, no restau-
rante por nome de Lá em Nós. 

Qualquer dia desses arrasto 
para lá, depois de encomendar o al-
moço. Telefone é para essas coisas. 
Arroz de festa, capão guisado, farofa 
d’água, feijão macássar (Vigna un-
guiculata), jerimum caboclo, gerge-
lim (o mesmo que linhaça). Vamos 
nessa, Carmen Leda?

Talvez os meus óculos tenham 
puxado a mim. Quando eu era meni-
no era dado a fugas. Fugi do Jardim 
no primeiro dia de aula, indiferente 
aos apelos da coleguinha Sônia Lú-
cia, hoje doutora em literatura pelo 
Rio de Janeiro. Fui bater em casa: 
“mamãe, cheguei!” 

Para minha decepção, mamãe 
pegou-me pelo braço e me recondu-
ziu à escola. Ainda hoje não me dou 
bem com escolas, quiçá por isso. 
Mas abro uma exceção para as esco-
las de samba, aquelas das aquarelas 
das belas peladas, Pátria minha, 
salve, salve.

Ouvi dizer que há uns óculos 
que apitam quando estão sendo 
procurados, basta cutucar um 
botão vermelho. Já fizeram isso 
com chaveiros, se não me engano. 
Uma boa idéia. Onde será que tem 
para vender? Vou ver se encontro 
esse equipamento antes do pró-
ximo Carnaval. Cuidado para não 
pressionar o botão de James Bond, 
vosmecê pode ser ejetado de onde 
estiver. Há outras maneiras de se 
deixar a mulher.

O São João se aproxima, ele é 
uma espécie de carnaval rural. Lá 
em nós os cabras machos gostam 
de brincar o São João com uma faca 
parnaíba na cintura, e um baca-
marte à bandoleira, para apagar 
a fogueira dos outros com tiros. É 
desaforo, como roubar um boneco 
de judas ou serrar um velho. Meu tio 
Antônio Pereira sempre era chama-
do para cortar o arame que enfor-
cava o judas no poste com um tiro 
certeiro de rifle. 

Outra maneira de se apagar 
uma fogueira é mijando em cima 
das brasas. Tanto apaga o fogo 
como fede.

(Terça, quinta, sábado)

Meus óculos fujões 
voltaram ao lar 

paterno. Não sei onde 
andaram tanto no 

derradeiro Carnaval

Somos diariamente impactados pelo noticiário 
que mostra o quanto a violência contra as mulheres 
tem se acentuado no Brasil. Isso está diretamente 
relacionado com o que chamamos de “misoginia”: 
desprezo e ódio contra as pessoas do gênero femi-
nino.  São agressões físicas e psicológicas, abusos 
sexuais, torturas, dentre outras violências que têm 
vitimado as mulheres em nosso país.

Esse grave problema que vivenciamos tem sus-
citado debates sobre os direitos e questões de va-
lores das mulheres. Embora ainda haja muita gente 
que acha que os homens são melhores e mais capa-
zes que as mulheres. Tem até quem defenda salários 
menores para elas “porque engravidam”! Mas vem 
de longe esse preconceito. O alemão Schopenhauer 
dizia que “a mulher, por natureza, deve obedecer”, 
ressaltando o conceito machista de que elas deve-
riam se manter sempre numa posição de submissão 
aos homens. Por muito tempo a inferiorização da 
mulher foi encarada com naturalidade, alicerçada 
em princípios patriarcais. Eram tratadas como mo-
ral e intelectualmente inferiores aos homens.

O capitalismo industrial, ao se consolidar, des-
valorizou a mão de obra feminina, uma vez que pre-
valecia o pensamento dos que ainda hoje defendem 
que não se deve pagar salários iguais para os homens 
e as mulheres. Só em 1960 quando começou a nascer 
a discussão sobre a igualdade dos papéis sociais, as 
mulheres passaram a conquistar espaços antes nun-
ca permitidos. O Movimento do feminismo liderado 
por Simone de Beauvoir despertou a necessidade da 
luta contra todas as formas de opressão que histo-
ricamente eram exercidas sobre elas. As principais 
bandeiras de luta levantadas foram para por um fim 
na violência doméstica, da cultura do estupro, pela 
liberdade sexual e o combate às desigualdades sa-
lariais. O empoderamento da mulher ganhou impor-
tância nos debates da esfera política. Foi aí que con-
quistaram o direito de votar. Não obstante tantos 
avanços, a mulher brasileira continua sendo vítima 
de um tratamento desigual no mercado de trabalho. 
Ainda hoje recebem trinta por cento a menos que os 
homens no desempenho dos mesmos cargos.

É necessário reagir contra todo e qualquer dis-
curso que busque atingir a dignidade feminina. Não 
permitir que os misóginos tentem impor suas idéias 
preconceituosas em desfavor das mulheres. É neces-
sário que elas se voltem contra os que não lhes dão a 
importância e as desrespeitam. Não se concebe ad-
mitirmos que alguém diga que o nascimento de uma 
filha foi resultado de uma “fraquejada” do pai. A vi-
são de gênero que vem sendo reformulada de gera-
ção a geração, produz uma consciência lúcida de que 
estamos trilhando o caminho que objetiva a igual-
dade. Essa é uma reflexão que não pode ficar fora da 
pauta política. O mundo contemporâneo exige uma 
postura de respeito e consideração às mulheres. 

A baixa representatividade feminina em cargos 
públicos de relevância acontece em razão da histó-
rica exclusão delas na atividade política. As cotas 
eleitorais estabelecidas não têm permitido aumen-
tar a chegada das mulheres aos cargos de atuação 
política. Isso tem, consequentemente, refletido na 
formulação e execução de políticas públicas que 
considerem as questões que interessem diretamen-
te às mulheres. Os direitos das mulheres precisam 
ser pautados nas discussões políticas em nosso país, 
de forma a que elas se tornem menos vulneráveis a 
ofensas à sua dignidade. 

Não se pode negar a importância da presença e 
mobilização das mulheres nas instâncias de repre-
sentação do poder público, impondo um equilíbrio 
da participação feminina na democracia, influen-
ciando diretamente na formação de agendas temá-
ticas decisórias.

A igualdade
de gênero

Leitão
iurleitao@hotmail.com

Rui
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Declarações de Schopenhauer ressaltavam o conceito machista

Cheia no rio Taperoá, no 
Cariri paraibano



Trilhando um caminho rumo à feira central, 
nas primeiras horas da manhã de sexta-feira, di-
versas pessoas invadiam as calçadas da Rua Afon-
so Campos, muitos se dirigindo a este tradicional 
Mercado Central, marco de Campina Grande, pon-
to comercial que não para. Seu movimento subli-
me se dá aos sábados, onde recebe em seu seio, 
agricultores e comerciantes de todo o comparti-
mento da Borborema que ali comercializam seus 
produtos. Já não faz muito tempo, alguns anos se 
passaram, o ponteiro havia chegado das nove ho-
ras e, de repente, um estrondo acompanhado de 
muita poeira. Ao olhar para trás, um transeunte 
vê a marquise de um açougue completamente des-
figurada. Destroços ao chão... em meio aos gritos, 
quatro homens, uma mulher e sua filha (de apenas 
cinco anos) todos atingidos pelo desastre.

E o que foi que aconteceu? Caiu tudo! Tem al-
guém embaixo ainda? Tô ouvindo o choro de uma 
criança... Essas foram algumas das preocupações 
de momento. A mãe e sua filha foram desloca-
das até o Hospital de Emergência e Trauma antes 
mesmo que o Samu chegasse. Os quatro homens 
tiveram ferimentos leves e também foram encami-
nhados para a mesma casa de misericórdia, todos 
estão aparentemente bem. Segundo o corpo de 
bombeiros, uma máquina pesada (além da conta!) 
encimava a marquise, originando a tragédia. Bom-
beiros, médicos e enfermeiros do Samu, polícia, 
defesa civil, curiosos, todos personagens, compon-
do o episódio que por algumas horas tumultuou o 
pacato cotidiano daquela rua.

Passado o susto, a vida citadina segue com 
suas rotinas e particularidades. Feirantes, ali pró-
ximo, vendendo temperos, verduras, frutas, lojas 
populares de roupas e calçados, venda de cereais, 
tudo isso ali, na boquinha da feira. 

O dia segue. 
À tardinha, uma fina cortina de chuva molha 

o céu da Rainha da Borborema. Há tempos não 
víamos colinas e alto de prédios encobertos pela 
cerração. É sexta-feira, o cheiro de terra, de chão 
molhado perfaz o ambiente, acalentando aque-
la sensação de calor das últimas semanas. Aliás, 
como têm sido quentes esses longos dias... Quan-
to às noites, famosamente agradáveis no alto da 
serra, não vinham condizendo com a normalidade. 
Algumas noites o termômetro acusou 30º. 

Desce a noite e durante a madrugada: mais chu-
va. Não aquele temporal, um “chuvisco”, que alter-
nava em engrossar e afinar, de maneira contínua. 

Amanhece o dia, já é sábado, eis que ocorre 
outro desabamento, e na mesma rua. Desta vez, 
uma parte do reboco da marquise do 4º andar do 
prédio da prefeitura caiu. Normalmente, a calça-
da do antigo Grande Hotel (onde hoje estão as fi-
nanças e a administração da Prefeitura), é tomada 
por uma série de pessoas. São servidores públicos, 
contribuintes, cobradores, assessores, pedintes e 
pessoas que vão para a zona leste da cidade, pe-
gando o ônibus na parada, cujo abrigo é naquela 
calçada, movimento que está em sintonia com o 
expediente comercial. No sábado não existe nin-
guém ali além dos olhares curiosos do vigia de 
plantão, contemplando o mundo por uma fresta da 
porta entreaberta. Graças a Deus era sábado! Nin-
guém foi atingido. Fosse um dia de semana, muita 
gente poderia ter sido vitimada. 

Renasce, então, a preocupação com as mar-
quises das lojas centrais. Vão até mais além: vem 
à tona a preocupação com o estado do prédio na 
Rua João Suassuna, de 14 pavimentos, que está há 
décadas abandonado, de estrutura incompleta. O 
noticiário avisa que o Secretário de Obras esteve 
em diligência, afirmando inclusive que vai fazer 
uma intervenção neste prédio, que está com a es-
trutura comprometida. Outras marquises também 
serão averiguadas. Até alguns vereadores bradam 
afirmando que as marquises devem ser averigua-
das, e tudo não passa disso.

Dias passam e a preocupação, ora latente, se 
dilui. A chuva continua a cair, no seu tamborilar, 
como faz tempo que não chove assim em Cam-
pina. Vivenciando grande seca, todos passam a 
agradecer aos céus o líquido precioso, os cantei-
ros e jardins são tomados pelas flores campestres 
Jitirana e Xanana, uma roxinha, outra branca. Os 
dias passam, a vida segue, até sermos lembrados 
do problema, talvez, por um próximo desabamen-
to, desastres no cotidiano. Já é sábado novamente, 
um mês se passou, a Feira Central e o seu multico-
lorido de frutas e verduras embelezam o tempo e 
faz diluir aquela preocupação. 

Se aproxima o período junino, dias de festa! Até 
o cotidiano ser rompido por mais um desastre...

Desastres no 
cotidiano

em destaque
Crônica

Thomas Bruno Oliveira
thomasbruno84@gmail.com
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Show homenageia as mulheres em CG

• 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

Dois Irmãos - Uma Jornada Fantástica (Onward. EUA. Dir.: Dan Scanlon. Anima-
ção. Livre). Em um local onde as coisas fantásticas parecem ficar cada vez mais distantes de 
tudo, dois irmãos elfos adolescentes embarcam em uma extraordinária jornada para tentar 
redescobrir a magia do mundo ao seu redor. MAG 1 (dub.): 14h45. MAG 3 Atmos (dub.): 
15h30, 18h, 20h30. Manaíra 1 (dub.): 15h, 17h20. Manaíra 4 (dub.):14h30, 16h50, 
19h15. Manaíra 5 (dub.):16h, 18h30, 20h45. Manaíra 6 (dub., 3D):15h30, 17h50, 
20h15 (exceto dom.). Mangabeira 1 (dub., 3D): 14h, 16h20, 18h45. Mangabeira 4 
(dub.): 15h, 17h30, 20h (exceto seg. para todas as sessões desta sala). Mangabeira 3 
(dub.): 14h30, 17h (exceto seg. e ter. para todas as sessões desta sala). Tambiá 6 (dub.): 
14h15, 18h25; (dub., 3D): 16h20, 20h30. Partage 2 (dub.): 14h15, 18h25; (dub., 3D): 
16h20, 20h30.

Duas Coroas (Dwie korony. Polonia. Dir.: Michal Kondrat. Drama. 12 anos). No dia 14 
agosto de 1941, em Auschwitz, na Polônia, o sacedote Maximiliano Kolbe fez uma difícil 
escolha: dar a sua vida para salvar um pai de família que mal conhecia. Sem ter ideia do 
grande legado que deixaria para as gerações futuras, Kolbe dedicou sua jornada à compaixão 
e solidariedade, e anos depois de sua morte foi proclamado santo pelo Papa São João Paulo 
II.  Partage 5 (dub.): qua. (11/3) 19h.

Fim de Festa (Brasil. Dir.: Hilton Lacerda. Drama. 16 anos). Breno (Gustavo Patriota) e 
Penha (Amanda Beça) conhecem Ângelo (Leandro Villa) e Indira (Safira Moreira), um casal 
que veio da Bahia para festejar o carnaval. Em uma confraternização, os quatro jovens se reú-
nem na casa de Breno, mas a quarta-feira de cinzas traz uma má notícia: uma jovem francesa 
é brutalmente assassinada por asfixia. O crime faz com que o pai de Breno (Irandhir Santos), 
um policial civil, retorne mais cedo de suas férias para investigar o caso. Além do incômodo de 
ter estranhos em sua casa, o oficial acaba encontrando vestígios afetivos no desdobramento do 
crime. MAG 1: 19h20. MAG 2: 16h45.

Solteira Quase Surtando (Brasil. Dir.: Caco Souza. Comédia. 14 anos). Beatriz é uma 
mulher de 35 anos viciada em trabalho e que não tem vontade de se casar. Quando ela des-
cobre que está entrando em uma menopausa precoce e só tem seis meses para encontrar um 
pai para seu futuro filho, suas convicções são abaladas. Manaíra 6:20h15 (somente dom.).

Seberg contra Todos (Seberg. EUA. Dir.: Benedict Andrews. Biografia. 16 anos). Paris, 
1968. A atriz Jean Seberg (Kristen Stewart) está no auge de sua popularidade, graças ao 
sucesso de vários filmes rodados na França. Ao chegar aos Estados Unidos ela logo se envolve 
com o ativista de direitos civis Hakim Jamal (Anthony Mackie), que conheceu ainda durante o 
voo. Jean logo se posiciona a favor dos Panteras Negras e passa a ser uma das financiadoras 
do movimento, ao mesmo tempo em que mantém um caso com Hakim. Tal situação é acom-
panhada de perto peo FBI, que mantinha um programa de vigilância para romper e expor 
os Panteras Negras. Dentre os agentes designados para espioná-la está Jack Solomon (Jack 
O’Connell), que começa a se rebelar quando o FBI inicia um plano de difamação contra a 
atriz. MAG 2 (leg.): 21hh45. 

CONTINUAÇÃO

1917 (1917. EUA/Reino Unido. Dir.: Sam Mendes. Guerra. 14 anos). Em um dos momentos 
críticos da Primeira Guerra Mundial, dois soldados britânicos, Schofield (George MacKay) e 
Blake (Dean-Charles Chapman), recebem uma missão aparentemente impossível. Em uma 
corrida contra o tempo, eles devem cruzar o território inimigo e entregar uma mensagem que 
cessará o brutal ataque a milhares de combatentes - entre eles, o irmão de Blake. Indicado a 
10 prêmios Oscar, incluindo Melhor Filme. Manaíra 10 (leg.): 15h15, 21h.

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 pessoas. 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 8 
(dub.): 17h10; (leg.): 22h30.

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: 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 procurando por em-
prego e moradia. Abla não imaginava que ao deixá-la entrar sua vida mudaria para sempre. 
Cine Bangüe: dom (8/3) 18h; qui. (12/3) 20h30.

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 familiares perdidos em 
campos de concentração formam uma conexão e ajudam um ao outro a retomar suas vidas. 
Manaíra 8 (leg.): 14h45 (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. Manaíra 1 (dub.): 19h50. Mangabeira 4 (dub.): 
22h20 (exceto seg.).

Dolittle (EUA. Dir.: Stephen Gaghan. Comédia. 10 anos). O Dr. Dolittle vive com uma varie-
dade 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.): 17h. Manaíra 7 (dub., 3D): 14h, 
16h30, 18h50, 21h15. Mangabeira 2 (dub.): 14h15, 16h45. Tambiá 3 (dub.): 14h45, 
16h45, 18h45. Partage 4 (dub.): 14h45, 16h45, 18h45.

Jojo Rabbit (EUA. Dir.: Taika Waititi. Comédia. 14 anos). Jojo é um garoto alemão solitá-
rio que descobre que sua mãe está escondendo uma garota judia no sótão. Ajudado apenas 
por seu amigo imaginário, Adolf Hitler, Jojo deve enfrentar seu nacionalismo cego enquanto 
a Segunda Guerra Mundial prossegue. Manaíra 4 (leg.): 21h45. 

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.): 18h. Manaíra 11 VIP (leg.): 14h. Tambiá 3 (dub.): 20h45. Partage 
4 (dub.): 20h45.

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, que eles descobrem 
que nem todo conto de fadas tem final feliz.  Manaíra 3 (dub.): 15h40, 17h40, 20h; (leg.): 
22h. Mangabeira 2 (dub.):  19h, 21h. Tambiá 1 (dub.): 17h, 19h, 21h. Partage 5 
(dub.): 17h, 19h (exceto qua.), 21h.

Minha Mãe é uma Peça 3 (Brasil. Dir.: Susana Garcia. Comédia. 12 anos). Dona 
Hermínia (Paulo Gustavo) vai ter que se redescobrir e se reinventar porque seus filhos estão 
formando novas famílias. Essa supermãe vai ter que segurar a emoção para lidar com um 
novo cenário de vida: Marcelina está grávida e Juliano vai casar. Para completar, Carlos Al-
berto, seu ex-marido, que esteve sempre por perto, agora resolve ficar ainda mais próximo. 
Manaíra 1: 22h10.

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. Tambiá 1 (dub.): 15h. Partage 5 (dub.): 15h.

O Farol (The Lighthouse. EUA. Dir.: Robert Eggers. Thriller. 16 anos). Final do Século 19. 
Quando um novo zelador chega a uma remota ilha para ajudar o faroleiro, a convivência 
entre os dois homens é tensionada pelo isolamento. Entre tempestades e goles de quero-

sene, o novato tenta descobrir os mistérios que existem nas histórias de pescador de seu 
chefe. Indicado ao Oscar de Melhor Fotografia. Cine Bangüe: sáb. (7/3) 16h; seg. (9/3) 
18h30; qua. (11/3) 20h30; dom. (15/3) 16h; qua. (18/3) 20h30.

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 homô-
nimo de H. G. Wells. MAG 1 (leg.): 21h30. Manaíra 9 Macro XE (dub.):14h15. 
(leg.): 17h, 19h40, 22h20. Mangabeira 3 (dub.): 19h30, 22h10 (exceto seg. e ter. 
para ambas as sessões). Tambiá 4 (dub.): 16h05, 18h25, 20h45. Partage 3 (dub.): 
16h05, 18h25, 20h45.

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 de Melhor Filme, Filme 
Internacional, Diretor e Roteiro Original. MAG 2 (leg.): 19h. Manaíra 11 VIP (leg.): 
16h45, 19h30, 22h15.

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 - caixas artesanais 
que narram complexas histórias, cenas religiosas ou importantes eventos cotidianos. O 
garoto reverencia o pai, apesar de, aos poucos, começar a ficar inquieto ao perceber que o 
peso de carregar o legado da família nos ombros irá mantê-lo na montanha para sempre. 
Quando ele descobre um segredo de seu pai, passa a enfrentar a realidade crua de sua 
paisagem profundamente religiosa e conservadora. Cine Bangüe: seg. (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, respon-
sável por aprisionar animais inocentes em robôs. MAG 2 (dub.): 14h30. Manaíra 2 
(dub.): 14h50, 18h10, 20h30. Manaíra 8 (dub.): 14h45 (exceto sáb. e dom.), 19h10 
(sáb. e dom.). Mangabeira 5 (dub.): 15h30, 18h, 20h30. Tambiá 5 (dub.): 14h40, 
16h40, 18h40, 20h40. Partage 1 (dub.): 14h40, 16h40, 18h40, 20h40.

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.): 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 tra-
balhar 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 Bangüê (leg.): sáb. (7/3) 
18h; ter. (10/3) 20h30; qui. (12/3) 18h30; dom. (15/3) 18h;  qua. (18/3) 18h30.

Kristen Stewart protagoniza a cinebiografia ‘Seberg contra Todos’, em cartaz na capital paraibana

Foto: Divulgação

Na véspera do Dia Internacional da 
Mulher, as cantoras Calliandra Andrade 
e Kátia Virgínia sobem ao palco neste 
sábado, em Campina Grande, para o 
show intitulado Elas por Elas.

Como o título já sinaliza, o encon-
tro busca valorizar e enaltecer grandes 
vozes femininas do Brasil, com um re-
pertório que reúne canções de artistas 
como Elis Regina, Gal Costa, Maria Be-
thânia, Dolores Duran, Maysa e Marisa 
Monte, dentre outras.

“Estou superansiosa e lisonjeada 
com esse show, que sempre foi de muita 
vontade, mas só agora vamos concreti-
zar”, conta Calliandra Andrade. “Desde 
criança, ouço bossa, samba, MPB e sem-
pre tive minhas musas. Posso incluir 
entre elas a própria Kátia Virgínia, que, 
para mim, sempre foi um ícone da mú-
sica popular brasileira e uma grande 
intérprete”, elogia.

“Queremos, nesse show, enaltecer 
o valor e o poder da mulher através do 
fortalecimento da qualidade musical. 
Será uma festa maravilhosa, repleta 
de emoções e a certeza de boa músi-
ca”, promete Kátia Virgínia. Sobre sua 
companheira de palco, ela conta que 
Calliandra Andrade “tem uma linda voz, 
extraordinário repertório e um carisma 
especial. É completa e consagrada. Fa-
zer parceria com ela me traz muita ale-

Calliandra Andrade se junta 
a Kátia Virgínia para cantar 
um repertório feminino

Foto: Divulgação

gria e um verdadeiro deleite musical”, 
diz a cantora.

Além do show Elas por Elas, a cada 
mês são realizados no espaço duas 
apresentações especiais, com diferen-
tes temáticas e convidados de vários 
gêneros. Já passaram pelo projeto ar-
tistas nordestinos como Marcello Faus-
tini, Renata Arruda, Bruna Hetzel, Maí-
ra Zaugg, Túlio Melo, Alexandre Tan e a 
Banda Funkeria.

SERVIÇO 
n Evento: ‘Elas por Elas’ com Cal-
liandra Andrade e Kátia Virgínia
n Data: Hoje
n Hora: 21h
n Local: Campina Grill Restau-
rante, em Campina Grande
n Endereço: Rua Manoel Tava-
res, 1900, Jardim Tavares
n Entrada: R$ 20

‘Elas por Elas’



Neste sábado, Livraria do Luiz promove sessão de autógrafos dos livros ‘A Poética do Ridículo’ e ‘Impressões do Cotidiano’

Dois livros de paraibanos 
serão lançados na manhã des-
te sábado, a partir das 10h, na 
Livraria do Luiz, situada na 
cidade de João Pessoa. Um se 
intitula A Poética do Ridículo, 
que tem 150 páginas e reúne 
cronicontos e ensaios de José 
Edmilson Rodrigues, alguns 
dos quais inéditos nos dois 
gêneros literários. O outro é 
o de crônicas Impressões do 
Cotidiano Vol. I, de Thomas 
Bruno Oliveira. Ambos são 
publicados pela editora baia-
na Mondrongo e custam R$ 
38 cada.

“O livro reúne cerca de 
27 textos, entre crônicas, 
contos e artigos. São mais de 
10 textos inéditos escritos 
nesses três gêneros. Os ou-
tros textos foram publicados 
em jornais, inclusive em A 
União, no suplemento literá-
rio Correio das Artes, do qual 
sou colaborador há décadas, 
que foi Arte Desdenhosa, um 
conto com nuances surreais”, 
disse José Edmilson Ro-
drigues, referindo-se a sua 
quarta obra individual. “A 
ideia de juntar numa palavra 
só, numa temática só croni-
contos é nossa, porque os gê-
neros se parecem”, disse. 

A propósito, A Poética do 
Ridículo também é o título do 
primeiro texto – um dos iné-
ditos – do livro. “É um grande 
ensaio, no qual brinco com as 
palavras no sentido de que o 
ridículo é a pior situação a 
que um sujeito pode chegar. 
É degradante, humilhante, 
do ponto de vista moral, e 

que provoca riso e escárnio”, 
disse José Edmilson. Em sua 
nova obra, o autor incluiu 
o ensaio intitulado Augusto 
dos Anjos, a Arte da Angústia 
e Busca da Beleza Imanente, 
no qual se debruça sobre três 
poemas do poeta paraibano 
(1884-1914) e autor de úni-
ca obra, o Eu: Monólogo de 
uma Sombra, Versos Íntimos 
e Martírio do Artista.

José Edmilson ainda 
mencionou outro texto de 
seu novo livro, cujas ilustra-
ções da capa e das páginas 
são de autoria do artista 
plástico paraibano Antônio 
de Pádua Lucena. Trata-se 
de Uma questão de meio, que 
está na página 77. “É um pe-
queno ensaio onde brinco 
com as palavras. Mas tam-
bém há crônicas sobre temas 
como hipocrisia, amizade e 
ousadia”, comentou. 

No texto em que apre-
senta o livro A Poética do Ri-
dículo ao leitor, o jornalista, 
poeta e escritor paraibano 
José Nêumanne Pinto destaca, 
por exemplo, o seguinte: “Se, 
como escreveu Fernando Pes-
soa, ‘o poeta é um fingidor’, o 
prosador é um prestidigita-
dor, um ilusionista, um mági-
co ao teclado do computador. 
Um dos melhores do século, 
certamente o que iludiu com 
mais verossimilhança, foi o 
argentino chamado Jorge Luís 
Borges. Zé Edmilson é da es-
cola do cego portenho: quan-
do você pensa que ele está 
falando sério, na verdade ele 
está se divertindo e quando, 
ao contrário, lhe dar a impres-
são de estar mofando, de fato 
está falando seríssimo”. 

José Nêumanne Pinto 
menciona o próprio título do 
livro para exemplificar que 
José Edmilson Rodrigues é 
aluno da escola do autor ar-
gentino Borges (1899-1986). 
“Haveria, por acaso, algo que 
pudesse ser mais sério, mais 
grave do que qualquer texto 
intitulado A Poética...”, indaga 
José Nêumanne. Em seguida, 
ele questiona a que situações 
o autor se refere para, no fi-
nal, aconselhar que se leia a 
obra para saber o que o es-
critor quer dizer.

Na sequência, Nêuman-
ne sugere ao leitor não se 
deixar iludor pelo autor do 
livro. “O título pode ser re-
velador, como todo título, 
mas ele se revela por inteiro 
exatamente por não sê-lo. 
O que revela mesmo o livro 
é o que está abaixo dele, o 
subtítulo: Cronicontos & En-
saios. A Poética do Ridículo 
apenas nomeia o primeiro 
texto. Mas todos os outros 

são “cronicontos e ensaios”. 
Eles versam sobre temas 
variados. Podem conter a 
essência da existência ou da 
inexistência, que dá no mes-
mo, pois como registrou Zé 
Edmilson, a morte é apenas 
‘outro momento de vida’”, 
escreveu Nêumanne.

Pertencer à cidade
O outro livro – que, 

como o de José Edmilson Ro-
drigues, também foi lançado 
coletivamente na 2ª Feira 
Literária de Campina Grande 
(Flic), em novembro do ano 
passado – é do escritor, his-
toriador e jornalista Thomas 
Bruno Oliveira.

O primeiro volume (de 
dois) de Impressões do Coti-
diano reúne 44 crônicas que 
o autor divulgou, ao longo 
dos últimos três anos, no 
Jornal A União, publicação 
da Empresa Paraibana de 
Comunicação (EPC), e do 
qual é colaborador, no qual 

escreve aos sábados, no ca-
derno de Cultura. E ele já an-
tecipou que pretende lançar 
o segundo volume no mês de 
dezembro, que deverá conter 
cerca de 40 crônicas também 
publicadas no mesmo jornal 
da imprensa oficial do Esta-
do da Paraíba. 

“São crônicas de via-
gens com registro de bele-
zas e curiosidades dos mu-
nicípios paraibanos”, disse 
Thomas Bruno referindo-se 
ao volume 1. “É um olhar 
atento ao cotidiano das ci-
dades enfocando aspectos 
como instituições culturais, 
história, arqueologia, vege-
tação e clima. De João Pes-
soa, por exemplo, abordo 
da Lagoa do Parque Solon 
de Lucena até o Centro His-
tórico, mas mostrando uma 
outra cara da cidade. Como 
cronista, quero trazer, com 
sensibilidade e emoção, o 
que todo mundo vê, mas 
não enxerga. É como diz o 
escritor francês Antoine de 
Saint-Exupéry (1900-1944) 
no livro O Pequeno Príncipe: 
‘O essencial é invisível aos 
olhos’”, disse.

O autor esclareceu que 
decidiu publicar os textos em 
formato de livro por conside-
rar “efêmero” o jornal. “Com 
essa obra, que tem maior 
poder de capturar as ideias e 
permanecer por mais tempo, 
também posso contemplar 
mais leitores. Quero provo-
car no leitor a sensação de 
pertencimento à cidade, até 
para despertar o desejo de 
que vá visitá-la, porque o li-
vro também tem o viés turís-
tico”, disse Bruno. 

No prefácio, intitulado 
Rastreador de paisagens, es-
crito para o livro, o poeta e 
crítico literário paraibano 
Hildeberto Barbosa Filho 
observa, por exemplo, que 
“Thomas Bruno faz do seu 
texto um evento documen-
tário onde a informação 
curiosa se casa perfeitamen-
te com ao caráter político e 
cidadão com que os assun-
tos são tratados”.

Em outro trecho, Hil-
deberto ressalta o seguinte, 
referindo-se à obra: “Tra-
balhos dessa natureza vêm 
prestar um louvável serviço 
àqueles que cultivam os se-
tores do turismo cultural, da 
micro-história – das men-
talidades e do imaginário –, 
do patrimônio ecológico e 
artístico, da economia soli-
dária, do folclore e do arte-
sanato. Enfim, de tudo que 
tece as malhas flexíveis do 
cotidiano em seus poliédri-
cos reflexos, ritos e rituais, 
fatos, feiras e festas...”.

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Obras que coletam ensaios e 
crônicas são lançadas em JP
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SERVIÇO 
n Evento: Lançamen-
tos de livros ‘A Poética 
do Ridículo’, de José 
Edmilson Rodrigues, e 
‘Impressões do Coti-
diano - Vol. I’, de Tho-
mas Bruno Oliveira
n Data: hoje
n Hora: a partir das 
10h
n Local: Livraria do 
Luiz, em João Pessoa
n Endereço: Galeria 
Augusto dos Anjos, Pra-
ça 1817, 88, Centro
n Entrada: gratuita

Os autores Thomas Bruno Oliveira (E), de 
‘Impressões do Cotidiano’, e José Edmilson 

Rodrigues (D), de ‘A Poética do Ridículo’

Foto: Roberto Guedes

‘A Poética do Ridículo’ contém 27 textos, entre crônicas, contos e artigos; 
já o primeiro volume de ‘Impressões do Cotidiano’ reúne 44 crônicas

Foto: Roberto Guedes
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Disciplina em voo
Decreto presidencial publicado ontem no Diário Oficial 
da União disciplina o uso de aeronaves da Força Aérea 
Brasileira (FAB) por autoridades. Página 14
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Governo paraibano estará pronto para agir assim que for notificado pelo Tribunal de Contas, diz João Azevêdo

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Sessão da Câmara de Bayeux vai 
apreciar pedido de intervenção

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Jorge Rezende 

Política em Movimento

Justiça & Adjacências

Do PTB para o Avante
O líder da bancada governista na Câmara 
Municipal de João Pessoa (CMJP), verea-
dor Milanez Neto admite a possibilidade 
de deixar os quadros do PTB. Ele confirma 
conversas com o Avante, que é presidido 
na Paraíba pelo deputado estadual Genival 
Matias. Milanez revela que pretende tentar 
ir para um partido onde “a gente possa ter 
um diálogo e que a gente possa fazer uma 
discussão republicana dentro dele”. Hoje 
na CMJP, são dois os vereadores do Avante: 
Chico do Sindicato e Humberto Pontes.

Saindo do PSB
O prefeito de São José de Piranhas, Chico 
Mendes, esteve em João Pessoa para assi-
nar a sua ficha de filiação ao Cidadania, que 
foi abonada pelo presidente da legenda na 
Paraíba, Ronaldo Guerra. Chico Mendes, 
que antes pertencia aos quadros do PSB, foi 
um dos prefeitos que, há pouco tempo, as-
sinaram uma carta pedindo desfiliação da 
agremiação partidária socialista.

Recursos da Caixa
A Caixa Econômica Federal (CEF) dispo-
nibilizou R$ 5 bilhões para o ano safra 
2020/2021. Os recursos são destinados 
ao pré-custeio de despesas do ciclo de 
produção de soja, milho, algodão, arroz, 
feijão, mandioca e café, podendo con-
templar, ainda, culturas específicas das 
regiões do país. As condições são válidas 
até o encerramento do ano safra vigente, 
que ocorre no mês de junho de 2020, em 
todas as mais de 1.700 agências habilita-
das a atuar com o crédito rural do país.

‘Política para Mulheres’
O procurador regional eleitoral da Paraí-
ba, Rodolfo Alves Silva, fará palestra sobre 
‘Arrecadação, Gastos e Prestações de Con-
tas nas Eleições – Aspectos Polêmicos’ em 
evento do Observatório de Candidaturas 
Femininas na Paraíba, em parceria com a 
Escola Superior de Advocacia (ESA-PB) e 
Ministério Público Eleitoral. O ‘Curso de 
Formação Política para Mulheres – Eleições 
2020’ acontece dia 11, das 8h30 às 12h30, 
no auditório da OAB, em João Pessoa.

Notas & Fatos

Vereadora no Republicanos
No município de Patos, a vereadora Na-
digerlane Rodrigues assinou sua filiação 
partidária no Republicanos, legenda do 
deputado estadual Nabor Wanderley, que 
considera a vereadora como um nome for-
te e que estará à disposição do seu grupo 
político para as eleições municipais de ou-
tubro deste ano. O nome de Nadir, inclusive, 
é especulado como possível pré-candidata 
a prefeita de Patos no próximo pleito.

O presidente da Câmara 
de Bayeux, vereador Jeferson 
Kita (PSB), já marcou para a 
próxima semana a aprecia-
ção do pedido do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-PB) 
sobre a intervenção do Esta-
do no município e, ontem, em 
entrevista, o governador João 
Azevêdo (Cidadania) também 
já confirmou que, assim que o 
for notificado, o governo esta-
rá pronto para agir.

Sobre a indicação de in-
terventor para substituir o 
prefeito Berg Lima (sem par-
tido), o governador explicou 
que essa é uma questão que 
só poderá ser tratada depois 
da oficialização do processo. 
“Ainda não fomos notificados, 
mas assim que a Justiça enca-
minhar, o Governo do Estado 
estará pronto para tomar to-
das as medidas necessárias 
para manter a cidade funcio-
nando”, detalhou.

Na Câmara Municipal de 
Bayeux, o pedido de inter-
venção, aprovado quarta-fei-
ra passada pelo Tribunal de 
Contas, chegou ontem pela 

manhã, levando o presidente 
Jeferson Kita a iniciar as pro-
vidências para a realização da 
sessão. “O dia, anunciarei de-
pois”, disse Kita.

O Tribunal de Contas está 
pedindo intervenção em Bayeux 
baseado em inspeção especial 
que constatou improbidade ad-
ministrativa e baseado também 

em decisão tomada na última 
terça-feira pela Terceira Câ-
mara Cível do Tribunal de Jus-
tiça que pediu o afastamento 
do prefeito, inclusive com per-
da dos direitos políticos por 
oito anos.

Entre as irregularidades 
cometidas por Berg Lima estão 
a falta de pagamentos há dois 

anos e também a “não aplica-
ção do mínimo de 25% da re-
ceita municipal em educação, 
e de 15% nas ações e serviços 
públicos de saúde. Segundo en-
tendimento do procurador-ge-
ral do Estado, Fábio Andrade, 
para ser aprovado, o processo 
precisa da aprovação da maio-
ria simples da Câmara.

Jeferson Kita marcou para 
a semana que vem análise 
do pedido de intervenção 
do Estado em Bayeux

Foto: divulgação

Prefeita de Diamante é denunciada por 
fraudes e superfaturamento de serviços

O Ministério Público da Pa-
raíba (MPPB) apresentou de-
núncia ao Tribunal de Justiça da 
Paraíba (TJPB) contra a prefeita 
de Diamante, Carmelita de Luce-
na Mangueira (PSDB) - Carmelita 
de Odoniel -, e o empresário Abí-
lio Ferreira Lima Neto. A dupla é 
acusada de fraudes em contrata-
ção e superfaturamento de obras 
e serviços, com a finalidade de 
desvio de recursos públicos.

O MPPB já havia oferecido 
outra denúncia contra a gesto-
ra, há quatro meses, por frau-
des similares, mas relativas a 
fatos diversos. Por isso, além da 
condenação pelos crimes come-
tidos, o MPPB também requer, 
mais uma vez, nesta ação penal 

que a acusada seja afastada do 
cargo de prefeita, como medida 
cautelar.

O processo foi protocolado 
no final da tarde da quarta-feira 
(5), pela Comissão de Combate 
aos Crimes de Responsabilidade 
e à Improbidade Administrativa 
(Ccrimp-MPPB), que vem apu-
rando, em procedimentos in-
vestigatórios criminais diversos, 
representações formuladas con-
tra a prefeita de Diamante, “por 
fraudes cometidas na sua ges-
tão, em conluio com o empresá-
rio Abílio Ferreira Lima Neto”.

De acordo com a denúncia, 
a empresa Eirell, contratada para 
prestação de serviços diversos, 
“possui fortíssimos indícios de 

funcionar como ‘empresa de la-
ranja’, destinada a encobrir a dila-
pidação dos cofres municipais.

“Com efeito, a prefeita vem, 
repetidamente, e em conluio 
com o empresário Abílio Ferreira 
Lima Neto, segundo denunciado, 
cometendo desvios contínuos e 
escancarados de recursos, mas-
carados em licitações fraudulen-
tas e em superfaturamento de 
obras, tudo conforme constatado 
pelo Ministério Público e pelo 
Tribunal de Contas do Estado da 
Paraíba. Além do trato privado, 
ilegal e criminoso da coisa públi-
ca, é fato que, na gestão da prefei-
ta denunciada, pairam, no peque-
no município, o medo e o silêncio 
diante das ilegalidades cometi-

das, dada a prática de retaliação 
contra aqueles que se insurgem”, 
registra trecho da denúncia.

Empresa de laranja
A Ccrimp apurou, com base 

em dados do TCE-PB, que a em-
presa alvo da ação possui 47 códi-
gos de Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas (CNAES), 
que incluem desde construções 
de rodovias até atividades de 
lazer e vem, com isso, ganhan-
do inúmeras licitações e sendo 
agraciada por sucessivas contra-
tações diretas no município de 
Diamante, que totalizaram, na 
gestão da prefeita denunciada, 
entre 2017 a 2019, o pagamento 
de mais de quase R$ 1,3 milhão.

Janela partidária

Vereadora deixa os quadros do PSB e 
oficializa filiação ao PT de João Pessoa

Durante reunião realizada 
no final da manhã de ontem na 
sede estadual da legenda em João 
Pessoa, a vereadora Sandra Mar-
rocos assinou a ficha de filiação e 
voltou ao Partido dos Trabalha-
dores (PT). Com isso, ela se tor-
nou a primeira dos 15 ou 18 ve-
readores da capital que, até 3 de 
abril (aproveitando a janela parti-
dária), vão trocar de legenda para 
disputar as eleições deste ano.

“Estou mudando de sigla, 
mas permanecendo onde sem-
pre estive, no campo da esquer-
da”, afirmou Marrocos, que foi 

recepcionada por algumas das 
principais lideranças e pelos pre-
sidentes estadual e municipal 
do PT, respectivamente, Jackson 

Macedo e Giucélia Figueiredo. 
Sandra deixa os quadros do PSB 
paraibano.

A filiação foi marcada por 

muitos discursos de boas-vindas 
e prestigiada também pelos de-
putados federais Frei Anastácio 
e Marília Arraes (PT-PE) e, já que 
Sandra estava aniversariando jus-
tamente ontem, a festa da volta 
dela ao PT continuou à noite com 
um ‘Bregão-Chique’, no bairro do 
Castelo Branco, com a presença 
da cantora Luzinete de Bayeux.

Dentro do prazo que come-
çou anteontem, o vereador pode 
mudar de legenda sem correr 
risco de perder o mandato. Por 
isso, além de Sandra, a previsão 
é de que mais da metade dos 27 
vereadores de João Pessoa tam-
bém deva aproveitar a janela 
partidária.Sandra: “Estou mudando de sigla, mas permanecendo no campo da esquerda”

Foto: Edson Matos

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Permanência no Progressistas
A vereadora pessoense Helena Holanda 
nega que estaria deixando os quadros do 
Progressistas na capital paraibana. Ela ga-
rante que tem uma boa relação com a exe-
cutiva da sigla, tanto em termos de Estado 
quanto no âmbito municipal. Segundo a 
parlamentar, “o partido a respeita como ve-
readora, política e mulher”.

Em Campina Grande
O vereador Bruno Faustino, da Câmara Mu-
nicipal de Campina Grande (CMCG), já saiu 
oficialmente do PSB. Na segunda-feira (9), 
ele promete se filiar ao PTB, aceitando um 
convite do deputado estadual Wilson Filho. 
Na CMJP, a previsão é que pelo menos mais 
12 vereadores mudem de partido até o fi-
nal da janela partidária. Devem trocar de 
sigla: Alexandre do Sindicato, Márcio Melo, 
Rui da Ceasa, Renan Maracajá, Saulo Ger-
mano, Aldo Cabral, Rodrigo Ramos, Nelson 
Gomes, Joia Germano, Marcos Raia, Lucia-
no Breno e Olímpio Oliveira.



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 7 de março de 2020

Pelo decreto presidencial, pessoas que ocuparem cargos de interinos ou substitutos não poderão usufruir do benefício

Decreto publicado ontem 
no Diário Oficial da União dis-
ciplina o uso de aeronaves da 
Força Aérea Brasileira (FAB) 
por autoridades. De acordo 
com o documento, poderão 
requerer o transporte oficial o 
vice-presidente da República, 
os presidentes do Senado, da 
Câmara e do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), os ministros 
de Estado, os comandantes 
das Forças Armadas e o chefe 
do Estado-Maior Conjunto das 
Forças Armadas.

Pelo decreto, autoridades 
que ocuparem esses cargos 
como interinos ou substitutos 
não poderão usufruir do be-
nefício. Entretanto, o ministro 
da Defesa poderá autorizar o 
transporte aéreo dessas e ou-
tras autoridades, nacionais ou 
estrangeiras.

O presidente Jair Bolso-
naro já havia orientado que 
apenas os ministros titulares 
do governo poderiam utilizar 
os aviões da FAB para viagens.

A decisão veio depois 
que o ex-secretário executivo 
da Casa Civil, Vicente Santini, 
usou um avião da FAB para ir 
de Davos, na Suíça, onde par-
ticipou do Fórum Econômico 
Mundial, para Nova Delhi, 
durante visita de Bolsonaro 

Andreia Verdélio 
Da Agência Brasil

Governo disciplinará o uso de 
aviões da FAB por autoridades

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Carlos Vieira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2020, que objetiva: Contratação de pessoa 
física para prestação de serviços do transporte escolar (item remanescente) de alunos da zona rural 
e da sede do Município e vice e versa nos turnos da manhã, tarde e noite; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA - R$ 26.884,00.

Santa Cecília - PB, 02 de Março de 2020
ROBERTO FLORENTINO PESSOA

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: A. COSTA COM. 
ATAC. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - R$ 132.724,50; DROGAFONTE LTDA - R$ 80.645,00; 
FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA - R$ 12.535,50.

Santa Cecília - PB, 02 de Março de 2020
ROBERTO FLORENTINO PESSOA

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Av. Santa Cecília, 140 - Centro - Santa Cecília - PB, às 09:00 horas do dia 19 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS 
PARA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 185. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3642.1006. E-mail: licitacao@
santacecilia.gov.pb.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Cecília - PB, 06 de Março de 2020
ROSIANE LIVRAMENTO DA SILVA TRINDADE

Pregoeira Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Santa Cecília, 140 - Centro - Santa Cecília - PB, às 10:00 horas do dia 19 de Março de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de caminhões Pipas para 
transporte de água potável para suprir as necessidades das famílias residentes nas áreas Rural 
e Urbana do Município de Santa Cecília. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 185. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3642.1006. E-mail: licitacao@
santacecilia.gov.pb.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Cecília - PB, 06 de Março de 2020
ROSIANE LIVRAMENTO DA SILVA TRINDADE

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Santa Cecília, 140 - Centro - Santa Cecília - PB, às 13:00  horas do dia 19 de Março de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material de Limpeza para 
as diversas secretarias da Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal e de Assistência 
Social do Município de Santa Cecília-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 185. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3642.1006. E-mail: licitacao@
santacecilia.gov.pb.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Cecília - PB, 06 de Março de 2020
ROSIANE LIVRAMENTO DA SILVA TRINDADE

Pregoeira Oficial
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

 
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Santa Cecília, 140 - Centro - Santa Cecília - PB, às 11:00 horas do dia 19 de Março de 2020, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de lubrificantes 
destinados aos veículos que compõem a frota da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde 
e Fundo Municipal de Assistência Social e aqueles eventualmente locados com lubrificantes por 
conta da Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº. 185. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3642.1006. E-mail: licitacao@santacecilia.gov.
pb.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Cecília - PB, 06 de Março de 2020
ROSIANE LIVRAMENTO DA SILVA TRINDADE

Pregoeira Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
ERRATA AO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) E REABERTURA DE PRAZO AO 

PREGÃO PRESENCIAL 00029/2020
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, informa aos interessados 

     que noEdital do Pregão Presencial 00029/2020, que objetiva a Aquisição de 02 (DOIS) veículos 
para a Rede Municipal de Educação deste município, com aviso de publicação no Diário Oficial do 
Estado da Paraíba - pág. 42 e Jornal A União – pág. 29, todos do dia 03/03/2020, que no Termo de 
Referência (Anexo I) do Edital, no código 01, no texto da coluna “discriminação”, onde se lê:“tipo 
de combustível diesel”; Leia-se: “tipo de combustível flex”; ficando assim remarcada a abertura 
dos envelopes 01 e 02 do referido pregão presencial para o dia 18 de Março de 2020, às 13:00h.

São José de Piranhas-PB, em 06 de Março de 2020.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro Oficial

EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
AVISO DE LEILÃO PÚBLICO 001/2019

PROCESSO Nº 0556.2019
REGISTRO CGE Nº 2060001-1

EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A – EPC, através da Comissão Permanente 
de Licitação, torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade LEILÃO Nº 
0001/2019, objetivando a alienação de bem inservível no dia 31/03/2020, às 10:00 hs, no auditório 
deste Órgão, situado na BR 101, Km 03, Distrito Industrial de João Pessoa – PB, conduzido pelo 
Leiloeiro Oficial,  Sr.Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias,  JUCEP 010/2014.

Maiores informações e cópia do Edital poderão ser obtidas  na sala da CPL  no endereço acima 
mencionado, no  telefone (83)  -  98787-8175  ou através do site www.marcotulioleiloes.com.br

João Pessoa, 06 de março de 2020.
VALMIR SILVA DE OLIVIRA                                                   

Presidente da CPL

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 Comis-
são 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 INDICIAÇÃO-
presente 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 EDUCÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO

MANDADO DE CITAÇÃO nº 15
Processo Inicial nº 0032075-8/2016

Processo de instrução nº 0001938-3/2020
A Comissão Permanente de Inquérito, instada pela portaria nº 1259 de 11 de novembro de 2019, 
publicada no Diário Oficial do Estado em 14 de novembrode 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 servidorALLAN SOCRÁ TES OLINTO CORREIA– matrícula nº 902.963-0, para apresentar 
na Comissão Permanente de Inquérito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento 
deste, DEFESA ESCRITAem relação aos fatos que lhe são imputados no TERMO DE INDICIAÇÃO-
presente no supracitado processo.
É assegurado a servidora vistasaos 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,04de março de 2020
Bel. Cláudio Roberto Tôledo de Santana

Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO - CPI

CITAÇÃO Nº16/2020
Processo Administrativo Disciplinar n° 0032573-2/2018

Processo de Instrução n° 0002712-3/2020
A Comissão Permanente de Inquérito, instituída pela portaria nº 60 de 24 janeiro de 2020, publicada 
no Diário Oficial do Estado, instada pela portaria n° 078 de 30 de janeiro de 2020, publicada no 
Diário Oficial do Estado em 05 de fevereiro de 2020, 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:
CITARa servidora Elisabeth Estrela Pordeus– matrícula nº 143.895-6 para apresentar na Comissão 
Permanente de Inquérito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir daúltima publicação deste, 
DEFESA ESCRITAem relação aos fatos que lhe são imputados no TERMO DE INDICIAÇÃOpre-
sente no supracitado processo.
É assegurado o 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, 04de março de 2020
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

EXTRATO  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 

O Ministério Público do Estado da Paraíba, torna público o Extrato da Ata de Registro de Preços 
- Pregão Presencial nº 001/2020, Processo Administrativo MP Virtual n. 001.2019.017971. Objeto: 
Sistema de Registro de Preços objetivando o fornecimento, instalação, montagem e desmontagem 
de painéis de divisórias, eventuais e futuros, com garantia, visando atender a todo Estado da Pa-
raíba. Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura. Data da Assinatura:  04/03/2020.

EMPRESA:  ESPAÇO QUATRO COMÉRCIO E SERVIÇOS  EIRELI-ME- CNPJ: 19.566.913/0001-
06-ARP/MPPB Nº 002/2020

Lote 01 – R$ 387.950,00; Lote 02 – R$ 137.000,00; Lote 03 – R$ 213.000,00; Lote 04 – R$ 
123.000,00.

A Ata de Registro de Preços  poderá ser acessada na íntegra através do site www.mppb.
mp.br – Licitação.

Informo que a  íntegra da Ata está publicada no DOE/MPPB do dia 06/03/2020. 
João Pessoa, 06 de março de 2020.

Francisco de Assis Martins Junior
Pregoeiro Oficial

                                                            
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, 
DOS RECURSOS HÍDRICOS E 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 
Permanente de Licitação - CPL, a seguinte licitação do tipo Menor Preço:

Modalidade Data Hora Objeto

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020

Registro CGE Nº 20-00155-6   23/03/2020 15:00

Obras de Pavimentação Asfáltica do 
Acesso Viário a 6ª CIRETRAN no 
Município de Cajazeiras/PB.

Valor estimado da obra: R$ 1.879.150,08

Prazo de execução: 90 dias

O respectivo Edital deverá ser solicitado, exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, infor-
mando os dados cadastrais da Empresa solicitante ( Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, 
telefone e email ); outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (83) 3216 2885 e site 
www.der.pb.gov.br.

João Pessoa, 06 de março de 2020.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

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 
Permanente de Licitação - CPL, a seguinte licitação do tipo Menor Preço:

Modalidade Data Hora Objeto

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020

Registro CGE Nº 20-00156-4   24/03/2020 15:00

Aquisição de 10.000 (dez mil) 
sacos de 25 kg de massa asfáltica 
usinada a quente, para aplicação a 
frio, a base de CAP 50/70. 

Valor médio pesquisa de mercado: 
R$ 283.300,00

Prazo de entrega: Remessa 
parcelada

O respectivo Edital deverá ser solicitado, exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, infor-
mando os dados cadastrais da Empresa solicitante ( Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, 
telefone e email ); outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (83) 3216 2885 e site 
www.der.pb.gov.br.

João Pessoa, 06 de março de 2020.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

1º EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 02
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar nº 58/2003, 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocada a servidora 
abaixo relacionada, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. 
D. Pedro II, 1826 – Torre –João Pessoa, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 
12h00 e das 13h30 às 16h30, a fim de apresentar DEFESA E JUSTIFICAÇÃO de suas faltas ao 
trabalho em Processo Administrativo Disciplinar.

Servidora Matrícula Processo nº

MARIA DO CARMO DE SOUSA PAULINO 167.845-1 010617585

João Pessoa, 03 de março de 2020.
HÉLIO TEÓDULO GOUVEIA
Presidente da CPAD/SES-PB

JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA NETO, CPF 036.784.304 - 81 TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU 
A SEMAPA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO À 
LICENÇA ( LI) LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, SITU-
ADO  NO CONDOMINIO HORIZONTAL VILAS  DE PONTA DE CAMPINA, LOTE 32, QUADRA 
A, COM A FRENTE PARA A VIA LITORÂNIA E FUNDOS PARA A BR 230, BAIRRO PONTA DE 
CAMPINA EM CABEDELO PB.

MOISEIS DE BRITO PEREIRA FREITAS, CPF 029.976.554-71 TORNA PUBLICO QUE REQUEREU 
A SEMAPA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO À 
LICENÇA(LI) LICENÇA DE INSTALAÇÃO, PARA A CONSTRUÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL 
UNIFAMILIAR, SITUADO A MARGEM DA BR 230, KM 10.5 LOTE 07, QUADRA 02 NO CONDOMINIO 
ALPHA VILLAGE, CABEDELO PB.

Lovina Tropical Bar e Restaurante, CNPJ: 17.228.721/0001-56, torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação 
(renovação), para Bar e Restaurante.

O presidente Jair Bol-
sonaro vai se reunir neste 
sábado com o presiden-
te dos Estados Unidos, 
Donald Trump, em Palm 
Beach, na Flórida, Estados 
Unidos. A situação políti-
ca da Venezuela e investi-
mentos em infraestrutura 
estão na pauta do encon-
tro. A informação foi con-
firmada, ontem (6), pela 
Secretaria de Imprensa da 
Casa Branca.

De acordo com o co-
municado, “como líderes 
das duas maiores eco-
nomias do hemisfério”, 
Trump e Bolsonaro discu-
tirão oportunidades para 
restaurar a democracia 
na Venezuela, trazer paz 
ao Oriente Médio, imple-
mentar políticas comer-
ciais pró-crescimento 
e investimentos em in-
fraestrutura.

“O presidente [Trump] 
usará esta reunião como 

uma oportunidade para 
agradecer ao Brasil por 
sua forte aliança com os 
Estados Unidos”, informou 
a Casa Branca. O encontro 
vai acontecer no resort 
Mar-a-Lago, que fica na ci-
dade próxima a Miami.

A comitiva presiden-
cial brasileira embarca na 
manhã deste sábado (7) 
para uma viagem de qua-
tro dias a Miami. A agen-
da inclui encontros com 
políticos e empresários 
norte-americanos, assi-
natura de acordos e visita 
às instalações militares do 
Comando Sul, a unidade 
das Forças Armadas dos 
Estados Unidos respon-
sável pela cooperação de 
segurança e operações mi-
litares nos países da Amé-
rica Central e do Sul.

A chegada de Bol-
sonaro e ao menos seis 
dos seus ministros a Mia-
mi está prevista para as 
15h30, horário local. O 
retorno ao Brasil acontece 
na quarta-feira (11).

Bolsonaro e Trump se 
encontram nos EUA
Andreia Verdélio
Da Agência Brasil

à Índia. O fato ocorreu em ja-
neiro deste ano. Na ocasião, 
Santini substituía o então 
ministro da Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni, no cargo. Ao re-
tornar ao Brasil, o presidente 
exonerou o secretário.

As regras do decreto pu-
blicado ontem não se aplicam 
ao presidente da República, às 
comitivas presidenciais ou às 
equipes de apoio às viagens 

presidenciais e nem às viagens 
de autoridades em linhas aé-
reas comerciais.

As solicitações de trans-
porte poderão ser feitas por 
motivo de emergência mé-
dica, segurança e viagem a 
serviço, nessa ordem de prio-
ridade. Caso haja solicitação 
para a mesma prioridade 
quando não houver possibi-
lidade de compartilhamento 

de aeronave, será observada 
a seguinte preferência: vi-
ce-presidente da República, 
presidente do Senado, da Câ-
mara e do STF e, por último, 
os ministros de Estado.

Compete à autoridade 
que solicitou a viagem analisar 
e comprovar a efetiva necessi-
dade da utilização de aeronave 
da FAB em substituição a voos 
comerciais.

Foto: Maristella Marszalek/Defesa

Decisão veio depois que o ex-secretário executivo da Casa Civil, Vicente Santini, usou um avião da FAB para ir da Suíça à Índia
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Ataque aconteceu durante encontro em Cabul com a presença de várias autoridades, que não ficaram feridas

Pelo menos 27 pessoas 
morreram e 55 ficaram feri-
das durante tiroteio ontem 
num encontro em Cabul, 
capital do Afeganistão, que 
contou com a presença de 
Abdullah Abdullah, chefe do 
governo afegão, e outras au-
toridades que não ficaram 
feridas.

“Após o ataque, o servi-
ço de ambulâncias de Cabul 
transportou 27 mortos e 55 
feridos para os nossos hos-
pitais”, disse o porta-voz do 
Ministério da Saúde Pública, 
Wahidullah Mayar.

O tiroteio, cuja autoria 
é desconhecida, começou 
quando o presidente do Con-
selho Superior da Paz, Karim 
Khalili, fez um discurso por 
ocasião do aniversário da 
morte do líder da comuni-
dade xiita hazara Abdul Ali 
Mazari, disse o Ministério do 
Interior do Afeganistão.

“Todas as autoridades 
de alto nível foram retira-
das com segurança do local 
do ataque”, explicou Marwa 
Amini, porta-voz do Ministé-
rio do Interior.

Um porta-voz dos tali-
bãs, Zabihullah Mujahid, re-
jeitou a autoria do ataque na 
rede social Twitter.

Da Agência Brasil

Tiroteio no Afeganistão deixa
27 mortos e mais de 50 feridos

Pacote fiscal com 
tributação piorada

Alberto Madeiro Neto

amadeiraneto@gmail.com

Acilino

A sistemática dual de cobrança de tributos (impos-
tos mais contribuições sociais) providenciada pela refor-
ma tributária de 1988 entrou logo em contradição com 
o novo pacto federativo firmado em bases ampliadas 
de descentralização de grande parte dos gastos sociais 
para os governos subnacionais.

Os impostos sobre a renda (IR) e o imposto sobre 
produtos industrializados (IPI) sendo repartidos com 
Estados e municípios provocaram uma diminuição nas 
receitas federais. A partir de então, o sistema tributário 
nacional vem sendo modificado ao sabor da conveniên-
cia do Poder Executivo Federal.

A contenção do déficit público se dá por vias de alte-
rações fiscais sem que a inadiável e ampla reforma tribu-
tária aconteça. Cada vez que o Governo Federal enfrenta 
uma crise ou o caixa encolhe, soluções via aumento da 
arrecadação são postas a operar com baixa qualidade 
tributária.

Contudo, a crise é má conselheira em matéria fiscal. 
Neste diapasão, a tributação brasileira passa a ter foco 
na receita, relegando a segundo plano as questões de efi-
ciência e equidade fiscal. É o que se observa no momento. 

O ministro da Fazenda, Paulo Guedes e a Secretaria 
da Receita Federal não tiram da cabeça a produção de 
um imposto fora das bases de incidência econômica, tipo 
imposto do cheque, sobre movimentação financeira ou 
coisa que o valha. Tudo com o fito imediato de equilíbrio 
ou reequilíbrio das contas públicas. No entanto, a equi-
pe econômica de Bolsonaro de novidade em matéria de 
política fiscal não apresenta nada. É só uma antecipação 
(em velho estilo) de sempre novo pacote fiscal extrema-
mente restritivo.

São medidas para mais elevação da carga fiscal, 
corte nos gastos públicos e redução de subsídios. Com 
certeza, haverá inibição das importações e retração do 
consumo que implicarão também em redução das trans-
ferências constitucionais (FPE e FPM). 

O Brasil é um exemplo típico de país, cujo sistema 
tributário se pauta pela avidez de afetar os agentes eco-
nômicos (arrecadar tributos) e menos pela manutenção 
da qualidade e neutralidade tributária. Com efeito, a 
indústria vai sair prejudicadíssima pelo fato de ter que 
comprar fora máquinas e equipamentos, sem esquecer 
de que o dólar está subindo e subindo a cada mudança de 
humores na relação comercial EUA – China, sem contar 
que o nosso presidente Bolsonaro insiste numa política 
isolacionista e de pouca habilidade em âmbito da diplo-
macia ambiental. 

Reitero, o que se verifica é a tentativa, via reforma 
tributária, de elevação da carga fiscal por via da maxi-
mização de receitas fora das bases tributárias conven-
cionais: renda, propriedade e consumo. A incidência 
tributária se materializa sobre a exploração de bases 
pioradas, tais como: transações financeiras, faturamen-
to bruto das empresas e receitas sobre importações.

Seria mais justo que a elevação das receitas pudesse 
se substantivar pelo aumento do percentual de partici-
pação do IRPF na Carga Tributária Bruta que ora é de 
menos de 7%, enquanto em países membros da OCDE 
chega a mais de 20%.

Em sede do IRPF também são tributados os ganhos 
de capital realizados em operações no mercado de capi-
tais (bolsa de valores). Bem que os investidores estran-
geiros (que gozam de isenção tributária) poderiam ser 
taxados em 15% como são os investidores residentes.

O pacote fiscal que se pretende apresentar à socie-
dade brasileira, pela junção das PECs da Câmara Federal 
e do Senado Federal, e pela ausência de uma proposta 
do Executivo Federal, não tem o condão de apresentar 
soluções de melhoria na eficiência econômica, equidade 
e simplicidade fiscal. O que se discute são propostas para 
aumento de arrecadação não para o equilíbrio da econo-
mia, no geral, mas para o equilíbrio das contas públicas.

Em nada a política fiscal guarda na relação com o 
desenvolvimento econômico de longo prazo e sustentá-
vel do país.

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Carlso Vieira

“O ataque no encontro 
em Cabul não tem nada rela-
cionado com os combatentes 
do Emirado Islâmico” (como 
os talibãs se autodenomi-
nam), salientou Mujahid.

No ano passado, também 
durante um evento para o 
aniversário da morte de Ma-
zari em que Abdullah estava 
presente, pelo menos onze 
pessoas morreram e outras 
95 ficaram feridas num ata-
que com morteiros, reivindi-
cado pelo Estado Islâmico.

Governo condena ataque
O presidente afegão, 

Ashraf Ghani, condenou o ata-
que de ontem através de uma 
mensagem no Twitter, na qual 
descreveu o que aconteceu 
como um “ataque contra à hu-
manidade e um ataque contra 
a unidade do Afeganistão”.

“Conversei com os meus 
irmãos Abdullah Abdullah 
e Khalili. As autoridades de 
saúde foram chamadas para 
ajudar as vítimas. As forças 
de segurança responderão de 
maneira contundente contra 
os responsáveis pelo ataque”, 
acrescentou.

O incidente dessa sexta-
feira ocorreu após a assinatu-

ra de um acordo de paz histó-
rico entre os Estados Unidos e 
os talibãs na semana passada 
em Doha, no Qatar, que abre 
a porta à retirada militar dos 
americanos do Afeganistão 
após 18 anos em guerra.

O acordo prevê que, dos 
13 mil militares norte-america-
nos presentes no país, apenas 
restem 8.600 dentro de três a 
quatro meses, e que a retirada 
total aconteça em 14 meses.

Essa retirada fica, no en-
tanto, dependendo do respei-
to dos talibãs pelo acordo e 
do seu compromisso de com-
bater o terrorismo.

O governo da Venezuela 
condenou a decisão do pre-
sidente dos Estados Unidos 
(EUA), Donald Trump, de 
renovar o decreto que decla-
ra o país como uma ameaça 
para a segurança dos EUA.

“O governo da Repúbli-
ca Bolivariana da Venezue-
la rejeita, mais uma vez, a 
acusação infame, opressiva 
e irracional do presiden-
te dos EUA contra a Vene-
zuela, de ser uma ameaça 
extraordinária para o seu 
país, para assim justificar 
toda a série de ataques e 
crimes que lesam a huma-
nidade, como as medidas 
coercivas unilaterais que 
Washington aplica desde 

2015”, diz comunicado di-
vulgado pelo Ministério de 
Relações Exteriores (MRE) 
venezuelano.

Segundo o MRE, “com 
um golpe, o governo su-
premacista da Casa Branca 
reitera a intenção de pro-
mover a violência na Vene-
zuela, não reconhecer as 
instituições democráticas e 
a vontade do seu povo, de 
sujeitar todo o povo vene-
zuelano a qualquer castigo 
coletivo até conseguir uma 
mudança de governo favo-
rável aos seus interesses”.

“É irônico que os Es-
tados Unidos acusem a Ve-
nezuela de apresentar uma 
ameaça, no mesmo dia em 
que os tribunais interna-
cionais anunciam que vão 

analisar casos de tortura e 
violações dos direitos huma-
nos executados ilegalmente 
pelas autoridades norte-a-
mericanas no Afeganistão, 
o que apenas demonstra o 
desprezo das autoridades 
daquele país (EUA) pelo di-
reito internacional e pela so-
berania nacional”.

O comunicado acres-
centa que ao completar sete 
anos da morte do líder socia-
lista Hugo Chávez (presidiu 
o país entre 1999 e 2013) e 
“inspirado pelo seu legado”, 
os venezuelanos reiteram a 
firme decisão de continuar 
transitando pelos caminhos 
da democracia participativa 
e protagonista.

O presidente dos EUA, 
Donald Trump, pediu na 

quinta-feira (5) ao Congres-
so norte-americano que 
renove a Ordem Executiva 
136.926, de março de 2015 
e assinada pelo seu anteces-
sor Barack Obama, que de-
clara “emergência nacional” 
pela ameaça “inusual e ex-
traordinária” da Venezuela 
para a segurança e a política 
externa norte-americana.

Em mensagem enviada 
ao Congresso, Trump pede 
que a declaração vigore até 
que “a Venezuela obtenha a 
liberdade”.

“A situação na Venezue-
la continua a representar 
ameaça inusual e extraor-
dinária para a segurança 
nacional e a política externa 
dos EUA”, diz a mensagem, 
divulgada na internet

Venezuela condena a decisão de
ser declarada ameaça para os EUA

Opep e aliados não chegam a acordo 
para tentar estabilizar o petróleo

A Organização dos Paí-
ses Exportadores de Pe-
tróleo e aliados (Opep+) 
não chegaram a um acor-
do sobre como equilibrar 
a oferta global da commo-
dity, diante do grave efei-
to do coronavírus para a 
demanda. A Arábia Saudita 
não conseguiu persuadir a 
Rússia a se unir ao plano de 
cortes maior na produção, 
em reunião do grupo ontem 
em Viena, o que pode ser 
um sinal do fim da colabo-
ração de quatro anos entre 

a Opep e dez aliados, entre 
estes a Rússia.

“Hoje é um dia a se la-
mentar”, disse o ministro de 
Energia saudita, Abdulaziz 
bin Salman, na reunião, se-
gundo fontes presentes. Já 
o secretário-geral da Opep, 
Mohammed Barkindo, afir-
mou a repórteres após o 
encontro que houve uma 
decisão para se manter con-
versas informais, inclusive 
ainda hoje, para tentar se 
chegar a um acordo.

Barkindo informou 
que há um consenso na 
Opep sobre um corte de 

1,5 milhão de barris por 
dia (bpd) na produção de 
petróleo, que valeria a par-
tir do segundo trimestre. 
Ele disse que a Rússia está 
comprometida com uma 
declaração de cooperação 
entre as partes antes as-
sinada “e quer mantê-la” 
e que autoridades do país 
agora farão consultas com 
companhias produtoras. 
“Estamos confiantes de 
que eles voltarão a bordo”, 
disse. “Não vamos tomar 
decisões unilaterais”, afir-
mou ainda, ao ser questio-
nado sobre uma eventual 

decisão da Opep, se Mos-
cou desistir da iniciativa.

Barkindo afirmou que 
não é possível saber o quanto 
o coronavírus afetará o mer-
cado, nem por quanto tempo. 
“Nós avaliamos se podemos 
estender o acordo [atualmente 
em vigor, até março] de corte 
na oferta até o fim do ano, em 
patamar maior”, comentou.

O comunicado da Opep 
diz que os países continua-
rão a fazer consultas para 
estabilizar o mercado. O tex-
to não informa, contudo, ne-
nhuma data para uma nova 
reunião do grupo.

Da Agência Estado

Da Agência Brasil

Homem ferido no tiroteio é socorrido por equipe médica e levado a um hospital de Cabul, capital do Afeganistão

Foto: Agência Brasil
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Empreendedoras
Pequenos investimentos formalizados por mulheres são 
responsáveis por 45,1% dos MEIs na Paraíba, segundo 
levantamento realizado pelo Sebrae-PB.  Página 18

Vila Vicentina é um desses locais de acolhida onde é possível desfrutar da velhice ao lado dos amigos e sem perder a alegria

Com a chegada da ter-
ceira idade, a dinâmica da 
família muda. Os filhos cons-
tituem uma nova família, o 
companheiro pode vir a óbi-
to, deixando os idosos com a 
sensação de solidão. Muitas 
pessoas enxergam uma insti-
tuição de longa permanência 
para Idosos (ILPI) como um 
lugar de abandono familiar, 
mas ao contrário do que 
muitos pensam, são espaços 
de convivência, acolhimento 
e lazer para os idosos. A Vila 
Vicentina é uma destas insti-
tuições em João Pessoa onde 
é possível envelhecer com 
qualidade de vida.

No dia 8 de março, Maria 
Eudes Nascimento, 79 anos, 
completa um ano na institui-
ção de longa permanência 
Vila Vicentina. Ela tem dois 
filhos, oito netos e 12 bisne-
tos, mas adquiriu depressão 
porque se sentia sozinha e 
vazia, mas, felizmente, con-
sidera-se outra pessoa hoje 
comparada a quando chegou 
ao abrigo de idosos.  “Se não 
tivermos muita fé em Deus a 
tristeza toma conta da gen-
te. Morava com meu filho e, 
hoje, vem me visitar todos 
os dias. O outro não lembra 
nem que eu existo. A adap-
tação no começo foi difícil, 
mas fui muito bem acolhida 
aqui, fiz amizades e nada me 
falta”, disse.

Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com

Instituição de idosos garante 
vida saudável e socialização

Foto: Marcos Russo

A idosa Maria Alice, 90 
anos, define a Vila Vicenti-
na como sua segunda casa, 
pois mora na instituição há 
12 anos. Ela não constituiu 
família, mas criou dez sobri-
nhos, morava com o irmão 
mas decidiu vir ao abrigo de 
idosos por vontade própria. 
Lúcida e de bem com a vida, 
Maria Alice declara ser mui-

to feliz na Vila Vicentina, fez 
grandes amizades, tem vários 
filhos de coração, além dos 
momentos de lazer. “Toda 
manhã faço meu crochê, fico 
com ‘preguiçinha’ na cama e 
a tarde jogo baralho com mi-
nhas amigas. A gente brinca 
que aposta dinheiro e eu sou 
a dona do cassino”, contou 
sorridente.

Maria das Neves, 60 
anos, é voluntária há 14 anos 
na instituição. Ela passa mais 
tempo na Vila Vicentina que 
em casa com o marido, filhos 
e netos. “Eu me sinto mui-
to bem aqui, fiz amizades e 
adotei alguns idosos como 
alguém de minha família. Só 
faço ir para casa pra dormir”, 
brincou.

A casa de longa perma-
nência incentiva a convivência 
dos idosos através de ativida-
des lúdicas. Entre elas, realiza 
uma festa para os aniversa-
riantes no último domingo do 
mês, comemoram também as 
festividades ao longo do ano 
como Carnaval, São João, Dia 
das Mães e Pais, Natal. O vi-
ce-presidente José Arymateia 

A casa de longa permanência incentiva a convivência entre os seus membros por meio de atividades lúdicas, comemorando ainda as datas festivas do  calendário

conta que a casa recebe gru-
pos sociais, principalmente, 
religiosos que ofertam lan-
ches, produtos de higiene pes-
soal e alimentos para ajudar 
nas despesas da instituição.  
“Estes grupos doam um pouco 
de seu tempo e afeto, geral-
mente, cantam música ao vivo, 
ofertam um lanche e eles se 
divertem bastante”, disse.

 O perfil dos idosos é 
bem diferente. Cada mem-
bro da família tem suas res-
ponsabilidades, no entanto, 
o idoso ficava muito tempo 
sozinho. As instituições de 
longa permanência são uma 
opção, porque o idoso será 
bem assistido, o familiar terá 
uma despesa menor que cus-
tear um cuidado particular. 
“Aqui tem enfermeiro, carro 
disponível 24 horas na insti-
tuição. A adaptação nos três 
primeiros meses é difícil, 
pois, chegam com a sensação 
de lugar de pessoas aban-
donadas, mas à medida que 
vão convivendo com outros 
idosos, percebem que a Vila 
Vicentina é uma verdadeira 
família”, avaliou.

Existem 67 idosos na Vila 
Vicentina, sendo 32 homens e 
35 mulheres. Existem 37 fun-
cionários na casa, sendo cinco 
profissionais liberais, entre 
eles psicólogo, enfermeiro, 
nutricionista e um fisiotera-
peuta. Além de estudantes 
das universidades públicas e 
privadas que realizam estágio 
supervisionado.

A partir da chamada “lost generation” 
(geração perdida), a literatura americana 
colocou-se ácida em relação ao país que 

Como esquecer Hemingway e outros? nnn Não imagino 
como James Joyce 
(foto) escreveria 
nesta Babel de ima-
gens e sons, entre 
escadas rolantes, 
motos possantes e 
PCs de interferências 
incessantes. Como se-
ria o dia descrito em 
“Ulisses”? A Irlanda 
- que gerou o roman-
cista mais revolu-
cionário do planeta 
- faria nascer, entre 
seus conflitos reli-
giosos, Bono Vox e 
sua banda, mais larga 
que na grande rede. 
Por signo e sinal, um 
dos shows do U2 che-
gou a ser transmitido 
em tempo real pelo 
You Tube.
  nnn Foi em 
Duas Estradas 
onde me banhava 
com água mineral. 
Vejam vocês: cedo 
da manhã, meu café 
era feito com água 
mineral. Na última 
vez que lá estive, du-
rante uma semana, 
com meu primo Val 

aprontamos todas. 
Seu pai, meu tio 
Edmundo, era dono da 
Água Mineral Bonfim.
  nnn Recente-
mente,  senti falta 
das interlocuções 
com a saudosa Ed-
vanda Cândido, que 
dividiu alguns ines-
quecíveis momentos 
com Pedro Santos 
e Paulo Pontes e 
precocemente partiu 
para dimensões in-
definíveis. 

Geléia geral

antes queria ser a bússola do mundo, com 
o aceno simbólico da Estátua da Liberdade 
na porta de Nova York.
       Foram escritores como Ernest Hemin-
gway e John Steinbeck que demonstraram 
que a América não era bem aquela dos 
filmes de Frank Capra (“A felicidade não 
se compra”, “Aconteceu naquela noite”, “Do 
mundo nada se leva”, etc. e tal).
       A América verdadeira encontraria 
depois uma geração a fazer o que aque-
les escritores não conseguiram porque a 
imensa maioria do povo ainda achava que 
seus valores seriam inquestionáveis. James 
Baldwin, Norman Mailer e outros abririam 
em definitivo, na literatura, as veias da 
nação.
      Vale a pena fazer uma revisão de obras 
como “Por quem os sinos dobram”, “Adeus 
às armas” e “O velho e o mar”. Principal-
mente “Adeus às armas”, onde o crítico e 
professor de literatura Robert Lane encon-
trou, em algumas passagens, similitudes 
com “O estrangeiro”, de Camus, levando 
até a observar nas entrelinhas dos dois 
autores uma indução à vinda da chamada 
besta do Apocalipse.
       São esses “approachs”, essas coisas, 
que merecem uma revisão, uma discussão, 
por professores, alunos, leitores que com-

Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com

preendem isso como algo universal onde as 
pátrias de autores e personagens ficam fora 
das prioridades. 
      Prefiro considerar que a “lost generarion” 
não foi uma geração perdida. Sem ela, não 
teríamos depois um Norman Mailer, nem um 
Elmore Leonard, que continua refletindo sua 
influência.  
       E como esquecer um Tennessee Williams, 
com personagens como os de “Um bonde 
chamado desejo” e “De repente, no último 
verão”?
       Fui um namorado da contracultura 
por muitos anos, usando a mística do 
“underground” e caminhando pelas rotas 
alternativas.
       Estou plenamente à vontade para discu-
tir o tema da “geração perdida” e de outras a 
ela semelhantes, como a dos novos e rebel-
des escritores do Brasil que encontram na 
Internet as tábuas da salvação.
       Em tempo: “Um bonde chamado desejo”, de 
Tennessee Williams, não é um romance, mas 
uma peça de teatro que estreou na Broadway 
em 1947, com direção de Elia Kazan. Este levou 
a peça para o cinema em 1951, com roteiro 
do próprio Williams; utilizou o mesmo ator 
da peça, Marlon Brando. Ele foi dirigido por 
Kazan também no filme “Sindicato de ladrões”, 
ganhando o Oscar de melhor ator.
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Microempreendedoras são responsáveis, no Estado, por 57 mil negócios, segundo dados divulgados pelo Sebrae

Criada há mais de 10 anos 
com o objetivo de incentivar a 
formalização de profissionais 
autônomos, a categoria do mi-
croempreendedor individual 
(MEI) já conta com 126,6 mil 
empresários na Paraíba, con-
forme indicam dados recentes 
do Portal do Empreendedor. 
Nesse universo, segundo os nú-
meros, cerca de 57 mil (45,1%) 
são negócios administrados 
por mulheres, que têm se des-
tacado cada vez mais no mun-
do dos negócios.

Como destaca o próprio 
nome da categoria, o MEI é 
destinado para os empresá-
rios que trabalham sozinhos 
ou possuem no máximo um 
funcionário, e que também se 
enquadrem no limite de fatura-
mento anual de R$ 81 mil. Por 
proporcionar uma série de van-
tagens, como a cidadania em-
presarial através do CNPJ e o 
acesso aos benefícios previden-
ciários (salário-maternidade, 
aposentadoria, auxílio-doença, 
dentre outros), o MEI conquis-
tou o interesse de quem já tinha 
um negócio informal ou sonha-
va em abrir a própria empresa, 
inclusive de mulheres que bus-
cam no empreendedorismo a 
satisfação de suas necessidades 
financeiras ou a realização de 
um sonho.   

Conforme levantamento 
realizado pelo Sebrae Paraíba, 
também a partir dos dados do 
Portal do Empreendedor, as ati-
vidades do MEI que possuem 
o maior número de mulheres 
formalizadas estão no comér-
cio e no setor de serviços, com 
destaque para os negócios re-
lacionados aos segmentos de 
moda, beleza e alimentação.  

Mulheres representam 45,1%
dos MEIs oficializados na PB

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Cecília Noronha

De acordo com os dados, 
as atividades com o maior nú-
mero de microempreendedo-
ras individuais na Paraíba são: 
comércio varejista de artigos do 
vestuário e acessórios (7.560); 
cabeleireiros (6.669); comér-
cio varejista de mercadorias 
em geral, com predominância 
de produtos alimentícios - mi-

nimercados, mercearias e ar-
mazéns – (3.176); comércio 
varejista de cosméticos, produ-
tos de perfumaria e de higiene 
pessoal (2.255); e lanchonetes, 
casas de chá, de sucos e simila-
res (1.919).

No levantamento, tam-
bém aparecem as seguintes 
atividades: fornecimento de 

alimentos preparados prepon-
derantemente para consumo 
domiciliar (1.905); outras 
atividades de tratamento de 
beleza (1.726); promoção de 
vendas (1.583); comércio va-
rejista de artigos de armarinho 
(1.515); comércio varejista de 
bebidas (1.424); e restauran-
tes e similares (1.246). Para a 

gerente da Unidade de Estra-
tégia do Sebrae Paraíba, Ivani 
Costa, os dados demonstram 
os desafios, mas também as 
conquistas obtidas pelas mu-
lheres quando o assunto é em-
preendedorismo. “Na Paraíba, 
as mulheres ainda são minoria 
quando se trata de liderança 
nos pequenos negócios, mas é 

fato que elas são referência em 
modelos de gestão humanista, 
solidária, inovadora e na en-
trega de resultados. Além dis-
so, a desigualdade não diminui 
a vontade delas de realizarem 
muito e fazerem de suas ações 
profunda inspiração e motiva-
ção para tantas outras mulhe-
res”, ressaltou.

Comércio e setor de serviços, com destaque para os negócios relacionados aos segmentos de moda, beleza e alimentação, possuem o maior número de empreendedoras na Paraíba

Foto: Valter Campanato/ Agência Brasil

Campanha

Estudantes de baixa renda recebem 
kits escolares em CG neste sábado

Cerca de 110 crianças 
e adolescentes de Campina 
Grande, oriundas de famílias 
de baixa renda, vão receber 
kits gratuitos de material 
escolar dentro da campanha 
‘Criança Nota 10 — Proteger 
a infância é acreditar no futu-
ro’. A entrega acontece hoje, a 
partir das 14h, na sede da Le-
gião da Boa Vontade (LBV), 
instituição que promove a 
iniciativa. 

De acordo com a LBV, 

o objetivo da campanha é 
apoiar aquelas famílias que 
não possuem recursos para 
a compra do material esco-
lar. A iniciativa também visa 
incentivar os estudantes a 
frequentare a escola e a con-
tinuar os estudo apesar das 
dificuldades financeiras.

Ontem, a campanha da 
LBV também fez a entrega de 
158 kits de material escolar 
para crianças e adolescentes 
pobres de João Pessoa. Em 

todo o Brasil, já foram assisti-
dos 15 mil estudantes em 67 
municípios.

Para o pequeno Samuel, 
de oito anos, que frequenta o 
serviço da LBV em João Pes-
soa, o kit pedagógico é um 
passo a mais para a realiza-
ção de seu sonho. “Quando 
crescer, quero ser doutor, 
adoro estudar e ler”, comen-
tou. Na Paraíba, a LBV possui 
duas unidades, sendo uma 
em João Pessoa e outra em 

Campina Grande. A institui-
ção desenvolve, diariamen-
te, serviços de convivência e 
fortalecimento de vínculos. 
Entre os projetos realizados 
pela Legião da Boa Vonta-
de estão ‘Criança: Futuro no 
Presente!’, ‘Vivência Solidá-
ria (grupo de mulheres)’ e 
‘Vida Plena (idosos)’. Graças 
a essas ações, centenas de 
famílias de comunidades em 
vulnerabilidade social são 
assistidas no Estado. 

Foto: Divulgação/LBV

Ontem, a campanha 
desenvolvida pela LBV 
contemplou crianças 
assistidas pela instituição na 
unidade de João 
Pessoa, com entrega 
de 158 kits

Tem início na próxi-
ma segunda-feira (9) e se-
gue até a sexta-feira (13), 
a 16ª etapa da Semana da 
Justiça pela Paz em Casa, 
promovida pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 
que conta com a partici-
pação de todos os Tribu-
nais de Justiça do país no 
julgamento de processos 
na temática da violência 
doméstica. Na Paraíba, 
cerca de 37 comarcas par-
ticiparão do evento e a 
previsão é que sejam rea-
lizadas 508 audiências no 
Estado. A abertura acon-
tecerá às 17h, no Fórum 
Criminal da Capital. 

Nesta edição, o foco 
do Tribunal de Justiça da 
Paraíba será, também, a 
promoção de ações mul-
tidisciplinares, conforme 
previsão na Resolução 
nº 254/2018 do CNJ. Na 
ocasião da abertura da 
Semana, serão assinados 
quatro convênios para a 
realização de iniciativas 
voltadas ao combate à 
violência contra a mu-
lher a serem implemen-
tadas, ainda, este ano. 
“É uma semana com um 
olhar todo especial para 
esta temática”, afirmou a 
coordenadora da Mulher 
em Situação de Violência 

Doméstica e Familiar do 
TJPB, juíza Graziela Quei-
roga. 

A magistrada expli-
cou que a Resolução nº 
254/2018 do CNJ traz, 
em seu artigo 5º, os ob-
jetivos do Programa Na-
cional Justiça pela Paz 
em Casa. “São dois ob-
jetivos. Além de tornar 
mais célere a prestação 
jurisdicional por meio de 
esforços concentrados 
de julgamento, temos, 
também, de promover 
ações multidisciplinares 
de combate à violência 
contra as mulheres. O 
esforço concentrado se 
relaciona aos processos 
decorrentes desta temá-
tica que se acumularam, 
porém, em 2019, o TJPB, 
por ocasião do cumpri-
mento da Meta 8 do CNJ, 
reduziu bastante o acer-
vo”, afirmou.

Graziela Queiroga res-
saltou, igualmente, que além 
dos magistrados analisarem 
os processos, no sentido de 
sentenciar ou despachar 
medidas protetivas à mu-
lheres vítimas, ocorre, em 
paralelo, o trabalho preven-
tivo, envolvendo ações em 
rede.  (Com informações de 
Lila Santos e Raynne Melo/
Gecom-TJPB)

Justiça faz campanha de
combate ao feminicídio
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Ministro condiciona, no entanto, engajamento do setor privado: “Está faltando amor pelo Brasil”, lamenta

São Paulo - O ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio de 
Freitas, afirmou ontem que 
sua pasta vai retomar as cer-
ca de 14 mil obras de infraes-
trutura que estão paralisadas 
no Brasil. Mas para isso, de 
acordo com ele, é preciso que 
o setor privado se engaje no 
processo.

“Está faltando amor pelo 
Brasil e sem amor pelo Brasil, 
não vamos mudar o Brasil. 
Os empresários sempre que 
podem batem no governo 
e criticam a infraestrutura. 
Sabemos que temos muito o 
que melhorar, mas vamos ter 
um pouco de amor pelo Bra-
sil”, disse o ministro durante 
palestra, em evento do Mo-
vimento Brasil Competitivo 
(MBC), em São Paulo.

Sobre a retomada das 
obras paradas, Freitas citou 
um exercício feito pelo mi-
nistério em parceria com o 
Parlamento de Educação Or-
çamentária. De acordo com 
ele, de certa forma as leis or-
çamentárias no Brasil perde-
ram a importância. Ou seja, o 
Orçamento deixou de ser um 
instrumento de planejamento.

De acordo com ele, se fos-
se pego o Orçamento da União 
e feito um gráfico onde se co-
locasse no eixo das abscissas 
a maturidade do projeto e no 

Francisco C. de Assis 
Agência Estado

Governo promete retomar 
14 mil obras paralisadas

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Nara Valusca

eixo das ordenadas a maturi-
dade do licenciamento, se veri-
ficaria que a maioria absoluta 
das ações orçamentárias estão 
num padrão que não tem pro-
jetos e não tem licenciamento.

“Ou seja, não tem abso-
lutamente nada e para reali-

zar projeto de licenciamento 
num prazo curto, provavel-
mente esse prazo não vai ser 
o exercício financeiro. Aí vem 
a pergunta: por que aquilo 
está na Lei de Orçamento, 
por que aquilo tem recursos 
alocados”, disse ele, acrescen-

tando que “no final das con-
tas, com esse tipo de falta de 
disciplina orçamentária nós 
geramos uma massa de 14 
mil obras paralisadas”.

De acordo com o minis-
tro, para retomar essas 14 mil 
obras o governo vai precisar 

de algo como R$ 89 bilhões. 
É, segundo Freitas, um gran-
de desafio. “Infelizmente, a 
maioria não é do Ministério 
da Infraestrutura. O que está 
dentro do nosso alcance re-
solver, nós estamos resolven-
do”, comentou.

O ministro Tarcísio de Freitas disse que governo vai precisar de algo em torno de R$ 89 bilhões para retomar as obras que estão paradas em todo o país

A partir das 9h da 
próxima segunda-feira 
(9), estará disponível para 
consulta o lote multiexer-
cício de restituição do Im-
posto sobre a Renda da 
Pessoa Física (IRPF), con-
templando as restituições 
residuais referentes aos 
exercícios de 2008 a 2019.

O crédito bancário 
para 72.546 contribuin-
tes será realizado no dia 
16 próximo, somando R$ 
240 milhões. Desse total, 
R$ 104,186 milhões são 
para contribuintes com 
prioridade no recebimen-
to: 1.848 idosos acima de 
80 anos, 11.528 entre 60 e 
79 anos, 1.621 contribuin-
tes com alguma deficiência 
física ou mental ou doença 
grave e 5.667 contribuin-
tes cuja maior fonte de 
renda seja o magistério.

Para saber se teve a 
declaração liberada, o con-
tribuinte deverá acessar a 
página da Receita na inter-
net ou ligar para o Receita-
fone 146.

Na consulta à página 
da Receita, serviço e-CAC, 
é possível acessar o ex-
trato da declaração e ver 
se há inconsistências de 
dados identificadas pelo 
processamento. Nesta hi-
pótese, pode-se avaliar as 
inconsistências e fazer a 
autorregularização, me-
diante entrega de declara-
ção retificadora.

Tablets
A Receita disponibi-

liza, ainda, aplicativo para 
tablets e smartphones, 
o que facilita consulta às 
declarações do IRPF e a 
situação no Cadastro de 
Pessoas  Físicas - CPF.

Com ele é possível 
consultar diretamente nas 
bases da Receita Federal 
informações sobre libe-
ração das restituições do 
IRPF e a situação cadastral 
de uma inscrição no CPF.

A restituição ficará 
disponível no banco du-
rante um ano. Se o contri-
buinte não fizer o resgate 
nesse prazo, deverá fazer 
requerimento, por meio 
da internet, mediante o 
Formulário Eletrônico - 
Pedido de Pagamento de 
Restituição, ou diretamen-
te no e-CAC, no serviço Ex-
trato do Processamento da 
DIRPF.

Caso o valor não seja 
creditado, o contribuinte 
poderá procurar qualquer 
agência do BB ou ligar 
para a Central de Atendi-
mento por meio do telefo-
ne 4004-0001 (capitais), 
0800-729-0001 (demais 
localidades) e 0800-729-
0088 (telefone especial 
exclusivo para deficientes 
auditivos) para agendar o 
crédito em conta-corren-
te ou poupança, em seu 
nome, em qualquer banco.

RF libera 
consulta à 
restituição 
na segunda 
Kelly Oliveir
Agência Brasil

Vinícius Lisboa
Agência Brasil

100% das ações

Petrobras anuncia venda 
de empresa na Colômbia

A Petrobras divul-
gou ontem informações 
para a venda de 100% de 
suas ações na Petrobras 
Colombia Combustibles, 
responsável por seus ne-
gócios de distribuição e 
comercialização de com-
bustíveis e lubrificantes 
na Colômbia.

Chamado de teaser, o 
conjunto de detalhes traz 
informações para possí-
veis compradores, como 
o volume de combustível 

vendido, a quantidade de 
unidades e os critérios de 
elegibilidade dos partici-
pantes.

As ações que serão 
vendidas são detidas pela 
Petrobras Internacional 
Braspetro B.V. (PIB BV) e 
outras subsidiárias da Pe-
trobras, e o projeto será 
assessorado pela UBS 
Brasil Serviços de Asses-
soria Financeira Ltda. Os 
próximos passos da venda 
ainda não têm data para 
serem divulgados.

No teaser, a Petrobras 
descreve que as 124 esta-

ções de serviço da Pecoco 
estão em localizações pri-
vilegiadas, especialmente 
em Bogotá. O volume total 
de combustível vendido 
pela empresa foi de 605,8 
mil metros cúbicos em 
2019, depois de dois anos 
de crescimento.

Segundo a Petrobras, 
a decisão de vender a 
companhia “está alinhada 
à otimização do portfólio 
e à melhora de alocação 
do capital da companhia, 
visando à maximização de 
valor para os seus acio-
nistas”.

Economia “respira”
O ministro da Infraestrutura disse também 

que, a despeito de muito ter se criticado o 
Produto Interno Bruto (PIB), que no agregado 
de 2019 cresceu apenas 1,1%, a economia 
brasileira está respirando. “Temos boas no-
tícias. Por exemplo, muito se criticou o tal do 
pibinho que foi divulgado agora. Ah, só 1,1% 
de crescimento... bom, se a gente olhar para 
trás e pensar que a gente conseguiu destruir 
as nossas estruturas aqui; nós viemos de oito 
trimestres de queda de PIB, uma retração de PIB 
per capta de 9%, demanda doméstica de 12%, 
nós estamos respirando”, comentou.

De acordo com Freitas, a economia brasi-
leira pode respirar mais. “A boa notícia é que o 
Brasil é um avião que tem duas turbinas. Uma 
do setor público e uma do setor privado. E a 
turbina do setor público andou com o reverso 
acionado no ano passado. E era necessário na-
quele momento até para a gente responder ao 
compromisso do Brasil com a solvência”, disse.

Para ele, o Brasil precisa ter uma economia 
solvente porque, caso contrário, ninguém vai 
tirar dinheiro de sua matriz no exterior para 
comprar um fluxo de caixa em real e sofrer 
com os efeitos colaterais insolventes e sofrer 
com uma destruição de valor em termos de 
retorno de seus projetos.

“Isso fez com que o setor público enco-
lhesse 2,2% no ano passado. O setor privado, 
então, é que levou a esse crescimento de 1,1%, 
expandindo 2,7%. Isso é muito relevante, em-
bora não seja suficiente”, ponderou Freitas.

Por isso, continuou ele, é importante, e o 
governo está atento a isso, conjugar os investi-
mentos privados, que serão gerados a partir do 
Programa de Concessões, com os investimentos 
públicos. “E para a gente ter investimento públi-
co, eu tenho que fazer alguma coisa. Ou eu vou 
romper o teto ou quebrar o piso. Se rompermos 
o teto, vamos passar uma imagem ruim. Então 
vamos quebrar o piso, desvinculando receitas”, 
disse o ministro. Segundo ele, para que isso 
aconteça é preciso que as reformas que estão 
no Congresso sejam aprovadas.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

São Paulo -  A Organi-
zação das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimen-
tação (FAO) informou que 
8.014.278 suínos já foram 
eliminados em países asiáti-
cos por causa da contamina-
ção com a peste suína africa-
na. O número representa um 
aumento de 77.248 animais 
em relação ao levantamento 
anterior da organização, de 
20 de fevereiro. Os dados da 

FAO foram atualizados até a 
última quinta-feira, 5. 

Os números da organi-
zação divergem das estima-
tivas de mercado por conta-
bilizarem somente os dados 
divulgados pelos órgãos ofi-
ciais de cada país.

O aumento se deve, prin-
cipalmente, ao número de 
suínos descartados nas Fili-
pinas que passou de 143.43 
mil animais para 217.175 
mil animais. No país, 14 no-
vos focos foram verificados 
nos últimos quinze dias e 
uma nova província afetada, 

a de Camarines do Sul. Mais 
73.745 animais foram elimi-
nados em virtude destes no-
vos casos. 

Desde 25 de julho deste 
ano, quando o Departamen-
to de Agricultura local con-
firmou o primeiro caso, 237 
focos em 17 províncias e em 
uma cidade foram identifi-
cados.

A FAO informou, ain-
da, que 102 novos focos da 
doença foram detectados no 
continente asiático. Destes, a 
maioria, 78 foi verificada na 
Coreia do Sul. 

Isadora Duarte e
Julliana Martins
Agência Estado

Peste suína: países eliminam 
mais de 8 milhões de animais
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Convocação de Tite
Técnico convoca os jogadores para as disputas de dois jogos pelas 
Eliminatórias da Copa 2022. O primeiro, no próximo dia 27 contra 
a Bolívia e o segundo, em 31 de março, contra do Peru. Página 24
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Botafogo esquece eliminação na Copa do Brasil e tenta se manter na liderança da competição regional

Após a eliminação na 
Copa do Brasil, o Botafogo 
foca agora em manter a li-
derança do grupo A da Copa 
do Nordeste. O Belo entra 
em campo neste sábado, 
às 20h, no Almeidão, para 
enfrentar o Imperatriz-MA, 
quinto colocado do grupo 
B, com 7 pontos. Na últi-
ma rodada, o Belo empatou 
em 2 a 2 com o Ceará em 
Fortaleza. Já o clube mara-
nhense vem de uma vitória 
por 1 a 0 sobre o River. A 
partida terá a arbitragem 
de um trio do Piauí, co-
mandado pelo árbitro An-
tônio Dib Moraes de Sousa, 
auxiliado por Mauro Cé-
zar Evangelista de Sousa e 
Alisson Lima Damasceno. 
O quarto Árbitro será José 
Woshington da Silva.

No Botafogo, a palavra 
de ordem é recuperação, 
após a eliminação na Copa 
do Brasil para o Fluminen-
se. O técnico Evaristo Piza 
quer que os jogadores es-
queçam a derrota no Ma-
racanã e foquem apenas no 
adversário deste sábado. O 
clube precisa de um resul-

tado positivo para se man-
ter na liderança do grupo A. 
O Belo tem 9 pontos e está 
invicto na competição.

Para esta partida con-
tra o Imperatriz, Piza tem 
algumas dúvidas. A primei-
ra delas é o goleiro Samuel, 
que está se recuperando de 
uma contusão. O mesmo 
acontece com o zagueiro 
Luís Gustavo e o volante 
Rogério. Caso Samuel não 
possa jogar, o goleiro Felipe 
deverá fazer a sua estreia. 
Para substituir o zagueiro 
Luis Gustavo, as opções são 
Marcelo Xavier e Donato. Já 
para o lugar de Rogério, os 
candidatos àvaga são Wel-
lington e Marcos Vinícius.

Pela importância do 
jogo e a necessidade de 
vitória, o técnico Evaristo 
Piza não deverá poupar ne-
nhum jogador, mas deverá 
promover algumas mudan-
ças em relação ao jogo con-
tra o Fluminense, quando 
escalou um time muito de-
fensivo, com 3 volantes. 

Uma provável escala-
ção do Belo para enfrentar 
o Imperatriz é a seguinte: 
Samuel (Felipe), Fred, Luís 
Gustavo (Marcelo Xavier) 
e Mário Sérgio; Wellington 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Belo joga contra Imperatriz
hoje pela Copa do Nordeste

Edição: Geraldo Varela Editoração: Luciano Honorato

Francisco Di Lorenzo Serpa
falserpa@oi.com.brCausos&lendas do nosso futebol

No dia treze de fevereiro de mil no-
vecentos e cinquenta e um, na próspera e 
aconchegante cidade de Patos, sertão da 
Paraíba e celeiro de grandes jogadores que 
desfilaram nos gramados deste imenso país 
de Mãe Preta e Pai João, nasceu José Pereira 
do Nascimento, o popular goleiro “Pereira”.

Quando ele iniciou nas categorias infe-
riores do Nacional Atlético Clube, no final 
da década de sessenta, Pereira demonstrou 
que tinha condições de ser goleiro profissio-
nal nos melhores times do norte e nordeste 
brasileiro.

Por ser um dos destaques da próspera 
e excelente geração de atletas surgidos na 
década de setenta, na cidade Morada do Sol, 
que produziu jogadores do nível de Mes-
sias, Teomar, Didi, Bastinho, Pistola, Côco, 
Totinha, Pedrinho, Tico e João Grilo, Pereira 
chamou a atenção dos clubes grandes e foi 
negociado com o alvinegro da Serra da Bor-
borema, passando a vestir a camisa do forte 
esquadrão do Treze Futebol Clube.

Em Campina Grande, Pereira foi um dos 

destaques da equipe trezeana na conquista 
de dois vice campeonatos estaduais, quando 
decidiram contra a poderosa e embalada 
equipe do 
Campinense 
Clube.

No Galo 
da Borbore-
ma, Pereira 
jogou ao 
lado de Miro, 
Heliomar, 
Carioca, As-
sis Paraíba, 
Sandoval, 
Fernando 
Canguru, 
Adelino, Son, 
Antonino, Gil 
Silva e tan-
tos outros 
abnegados jogadores que honraram aquela 
histórica camisa.

Aliás, o primeiro gol marcado no Estádio 

Governador Ernani Sátiro, “O Amigão”, de 
autoria do centroavante Pedrinho Cangula, 
pai do internacional Marcelinho Paraíba, 

foi sofrido 
pelo nosso 
homenage-
ado Pereira, 
no início do 
ano de mil 
novecentos 
e setenta e 
cinco. 

Pereira 
também 
jogou no Es-
porte Clube 
de Patos, 
no Centro 
Sportivo Ala-
goano – CSA 
e no  Sport 

Clube do Recife.  Em 1986 ele encerrou a sua 
carreira de goleiro defendendo as cores do 
Nacional Atlético Clube, time que o projetou 

para o futebol.
Extra campo Pereira exerceu a profissão 

de professor de Educação Física, em esco-
las da cidade de Patos. Casado e pai de dois 
filhos, Luana e Lasmark, Pereira teve o orgu-
lho e a satisfação de ver o seu filho, Lasmark, 
jogando de atacante com a camisa alviverde 
do canário do sertão.

Pereira residia em Patos e vinha lutando 
contra um câncer. Recentemente foi inter-
nado no Complexo Hospitalar Patoense e, 
infelizmente, no dia treze de fevereiro ele foi 
a óbito, notícia que entristeceu familiares, 
amigos, alunos e admiradores.

Para nós torcedores, cronistas e despor-
tistas ficou a certeza de que o cidadão José 
Pereira do Nascimento, o popular goleiro 
“Pereira”, escreveu o seu nome com tintas 
douradas e perpétuas na brilhante história 
do futebol paraibano.

 
n No dia 29 de maio do corrente ano, 

será realizado o III Encontro de Desportistas 
Paraibanos. 

Você se lembra do goleiro Pereira?

(Juninho), Everton Heleno 
e Rodrigo Andrade; Pimen-
tinha, Lohan e Dico (Juni-
nho). No Imperatriz, o técni-
co Paulinho Kobayashi está 
contente com o crescimento 
da equipe nos últimos jogos 
do Campeonato Maranhan-
se e também na Copa do 
Nordeste. Segundo ele, uma 

vitória contra o Botafogo 
pode fazer com que o clube 
encoste nos líderes do gru-
po e possa tirar a diferença 
nos jogos que fará dentro de 
casa.

Um dos destaques do 
time maranhense é o ata-
cante Matheus João, que 
veio do Vitória. Desde  que 

começou a ser escalado com 
frequência no time titular, o 
jogador vem colecionando 
bons números. Em seis par-
tidas, balançou as redes em 
três oportunidades, fechan-
do com um média de 0,5 gol 
por jogo. Ele é presença cer-
ta no jogo deste sábado con-
tra o Botafogo.

Se não huver nenhum 
problema de última hora, 
ou o técnico decida mudar, o 
Imperatriz deverá começar 
o jogo com Wadson; Madson 
(Hudson), Alysson, Renan 
Dutra e Lorran; Adriano e 
Dos Santos (Nonato) e Bre-
no (Cesinha); Érison, Joél-
son e Matheus João.

Foto: Paulo Cavalcanti/Botafogo/PB

Jogadores do Botafogo 
agradecem o apoio da 
torcida no Maracanã após 
derrota para o Fluminense

Paraibano 2020

Campinense e Perilima vão abrir a 7a rodada

Após a vitória esma-
gadora sobre o Sport, por 
6 a 0, o Campinense vol-
ta a campo neste sábado, 
tentando embalar no Pa-
raibano e se manter na li-
derança do grupo B. O ad-
versário será a Perilima, 
às 18h30 no estádio Ami-
gão, em Campina Grande. 

O jogo é válido pela séti-
ma rodada da competição 
e terá a arbitragem de 
Thiago Galdino, auxiliado 
por Ruan Neres e Adailton 
Anacleto. O quarto árbitro 
será Gilberto Sobral.

O Campinense lidera 
o grupo B com 10 pontos, 
mas é seguido de perto 
pelo Sousa, que tem 9, e 
precisa vencer para se 
manter no topo da tabela. 

Porém, a Raposa terá pela 
frente um adversário que 
vem melhorando na com-
petição. Na primeira parti-
da entre ambos, a Raposa 
levou a melhor e venceu 
por 3 a 1. 

O atacante Fabio Ju-
nior continua em processo 
de transição, enquanto o 
zagueiro Vitão e o meia Ro-
mário seguem entregues 
ao Departamento Médico. 

O técnico Oliveira Canindé 
dedicou a semana para fa-
zer algumas observações 
e mudanças na forma do 
time jogar. 

A provável escalação 
do Campinense para esta 
partida é Adilson, Gabriel 
Vieira, Alex Maranhão 
(Dorgival), Camargo e Ma-
theus Silva; Peu, Vargas, Jô 
e Allefe; Rafael Ibiapino e 
Zé Paulo.

Pelo lado da Perilima, 
o pensamento é surpreen-
der o Campinense. No últi-
mo jogo, a equipe vendeu 
caro uma derrota para o 
Sousa por 3 a 2, após estar 
perdendo por 2 a 0, dentro 
do Marizão. A equipe tem 
7 pontos e ocupa a quarta 
colocação do grupo A.

O técnico Eudes Pe-
dro espera somar pontos 
para encostar no Treze, 

que é terceiro colocado e 
está a 3 pontos, apenas, 
da Águia. Uma provável 
escalação da Perilima 
para encarar o Campinen-
se é a seguinte: Conrado, 
Birungueta, Lucas Bah-
ia, Jairo e Negretti, Dudu 
Paraíba, Carlos(Matheus 
Brito), Lucas Silva, Igor 
Balotelli(Ezequias); Mar-
celinho Paraíba(Deníl-
son) e Fernandes.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Arquivo/Nacional



Começa hoje, em Ita-
caré, na Bahia, a primei-
ra etapa do CBSurf Junior 
Tour, principal competição 
de base do surf brasileiro 
organizada pela Confede-
ração Brasileira da moda-
lidade (CBSurf). A compe-
tição envolve as categorias 
Sub-14, Sub-16 e Sub-18 
e terá sua primeira para-
da de um total de quatro, 
ocorrendo até amanhã no 
litoral baiano com a parti-
cipação de seis surfistas da 
Paraíba.

A competição abre o 
calendário de provas or-
ganizadas pela CBSurf em 
2020 e deverá contar com 
mais de 100 surfistas de 
todo o Brasil entre atletas 
do naipe feminino e mas-
culino. A delegação parai-
bana terá na competição 

três competidores de cada 
gênero com destaque para 
Evely Kaline, atual campeã 
nacional na categoria Sub-
14 e que irá tentar repetir 
o feito nesse ano, ao mes-
mo tempo em que também 
competirá na categoria 
Sub-16.

Além de Evely, na ca-
tegoria Sub-18 a Paraíba 
competirá com Kauã Han-
son e Gustavo Henrique 
no masculino e Nalanda 
Carvalho no feminino. No 
Sub-16 masculino, o re-
presentante paraibanao 
será João Fernando e na 
categoria Sub-14 quem 
também estará na disputa 
entre as mulheres será Ni-
cole Teis. 

Uma ausência impor-
tante e que deve ser sen-
tida pela delegação parai-
bana, será que, dessa vez, 
entre os competidores da 
Paraíba, não haverá a pre-
sença de Yuri Barros, o 
atleta optou por não par-
ticipar desse evento por 
conta de seus treinamen-
tos em Florianópolis-SC. 

Mesmo sem ele, a ex-
pectativa é positiva e a 
Paraíba deve brigar por 
títulos e boas colocações 
nessa etapa da disputa na-
cional. A próxima etapa da 
competição vai acontecer 
nos dias 23 e 24 de maio 
,em Matinhos, no Paraná.
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Redepharma RUN acontece no próximo dia 15 com percursos de 5Km, 10 Km e 15 Km e premiação em dinheiro

Maior circuito de cor-
ridas da Paraíba, o Rede-
pharma Run chega pelo 
segundo ano consecutivo 
em João Pessoa para rea-
lizar, no próximo dia 15 
de março, no Largo da Ga-
meleira, em Manaíra, mais 
uma prova de corrida de 
rua no estado. O evento 
está previsto para começar 
às 5h15, com aquecimento 
dos atletas e a largada para 
a primeira prova tem pre-
visão para as 5h45. 

As inscrições para a 
prova podem ser feitas 
através do site: www.rede-
pharma.com.br/corridajp. 
Serão três opções de per-
curso para os participantes 
com trechos de 5 km, 10 
km e 15 km. A corrida que 
terá tomada de tempo por 
gênero, possui divisões de 
disputada a partir dos 16 
anos, até a categoria aci-
ma dos 50 conforme a se-
guinte distribuição etária: 
16 – 18, 19-25, 26-30, 31-
35, 36-40, 41–45, 46-50. A 
competição também inclui 
pessoas com necessidades 
especiais (PNE) que po-
dem competir nas catego-
rias “Cadeirantes Geral” e 
“Portadores de “Deficiên-
cia não Cadeirantes”.

A inscrição da prova 
custa R$ 80 e garante, além 
da participação na prova, o 
kit do evento que terá ca-
misa padronizada, identifi-

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Inscrições abertas para mais
uma corrida de rua na capital

Edição: Geraldo Varela Editoração: Luciano Honorato

cação e o chip com a crono-
metragem, além de toalha 
de rosto, squeeze e uma 
série de brindes. As provas 
de 10 km e 15 km também 
distribuirão prêmios para 
os melhores colocados. 

No percurso de 10 
km, a premiação, tanto no 
masculino quanto no fe-
minino, será de R$ 800 e 
troféu para o vencedor, R$ 
500 e troféu para o segun-
do lugar e, por fim, R$ 300 

mais troféu para o terceiro 
no pódio. Já na prova de 15 
km, os prêmios serão de R$ 
1 mil mais troféu, R$ 750 
e troféu e R$ 350, além do 
troféu, respectivamente.

No ano passado, a com-

petição reuniu mais de 2 
mil pessoas na orla de João 
Pessoa, entre competido-
res, torcedores e membros 
da organização, a expecta-
tiva é que nessa edição o 
número seja ainda maior, 

especialmente por conta da 
estrutura que será monta-
da no Largo da Gameleira e 
que irá ofertar aos presen-
tes no evento uma série de 
serviços de saúde e consul-
toria esportiva.

Foto: Ascom/Redepharma

Largada da corrida realizada no 
ano passado. Este ano será no 
Largo da Gameleira, na praia de 
Manaíra, a partir das 5h45

Surfistas paraibanos
competem na Bahia
Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Evento abre o calendário 
de provas organizadas 

pela CBSurf e deve contar 
com mais de 100 surfistas 

de todo o Brasil entre 
atletas do feminino e do 

masculino.

Do Mar do Macaco-PB para a Ilha da Magia-SC

Yuri Barros é hoje o principal 
talento do surf paraibano e um 
dos mais promissores atletas desse 
esporte no Brasil. Surfando desde 
os quatro anos de idade no Mar 
do Macaco, em Cabedelo, região 
metropolitana de João Pessoa, com 
apenas 15 anos, ele acaba de fazer 
uma mudança importante para o 
desenvolvimento de sua carreira, 
saindo da Paraíba para morar em 
Florianópolis-SC, a cidade que é 
conhecida como a Ilha da Magia e 
que consiste em um dos principais 
pólos da modalidade no país. 

Na capital de Santa Catarina, 
ele agora irá morar com o seu ir-
mão, Wlinik Barros, surfista freesty-
le - prática do esporte focada na 
exibição e manobras plásticas - e 
que já reside há alguns anos na 
cidade. A mudança surge diante da 
necessidade de Yuri buscar novos 
aprendizados e o desenvolvimento 
de seu potencial. Em Florianópolis, 
ele encontrará um mar com ondas 
maiores e uma temperatura da 
água bem mais baixa que o seu 
local de treino anterior. Essa nova 
condição de treino é mais próxima 
do padrão das praias onde ocorrem 
a maior parte das competições em 
nível internacional.

No ano passado, ele partici-
pou do ISA Games, na Califórnia, 
uma das principais competições 
do mundo para jovens atletas e 
onde Yuri sentiu muita dificuldade, 
especialmente por conta da tem-
peratura da água. É justamente a 

partir do aprendizado dessa com-
petição que agentes e treinadores 
do atleta passaram a estudar uma 
mudança de cenário para ele. Com 
a facilidade de poder ter o irmão 
por perto, a Ilha da Magia surgiu 
como cenário ideal para a nova 
etapa na carreira do paraibano.

Pupilo de Ítalo Ferreira, atual 
campeão mundial de Surf e natu-
ral de Baía Formosa, litoral do Rio 
Grande do Norte que fica próximo 
da divisa com a Paraíba, Yuri trei-
nou na, férias com o ídolo e após 
esse período já fez a mudança 
para Santa Catarina. Para Yuri 
,essa é uma grande oportunidade 
e um passo decisivo para a sua 
carreira.

“Vir para cá é um passo impor-
tante para mim, aqui vou encontrar 
ondas grandes e uma temperatura 
muito diferente, algo que vai me 
ajudar a desenvolver meu poten-
cial. Aqui tenho condições muito 

parecidas com as encontradas em 
nível internacional. Agora meu foco 
é 100% nos treinos com muito res-
ponsabilidade para aproveitar essa 
chance que estou tendo de correr 
atrás do meu sonho”, afirmou.

Mudanças e a distância dos 
familiares geralmente são barreiras 
que atletas com grande potencial 
costumam ter que superar em suas 
carreiras, por já conhecer a nova 
cidade e ter seu irmão como su-
porte, segundo o jovem atleta, ele 
está feliz, adaptado e agradecido 
pela oportunidade.

“Nesse momento estou muito 
feliz com essa oportunidade, agra-
deço demais aos meus patrocina-
dores, meu agente e principalmen-
te minha família por todo o apoio, 
já estou adaptado à nova rotina 
de treinamentos, encontrei uma 
ótima escola e tenho tido todas as 
condições para desenvolver meu 
surf”, comentou.

Agora o foco de Yuri é nos treinos para aproveitar a chance de ir em busca de seu sonho

Foto: Reprodução/Instagram
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Com vários estrangeiros, Botafogo e Flamengo jogam neste sábado pela 2a rodada da Taça Rio, no Maracanã

Clássico cheio de sotaques

Da Redação

O clássico carioca des-
te sábado envolvendo Bo-
tafogo e Flamengo, às 18h, 
no Macaranã, será marcado 
por uma legião estrangei-
ra, dentro de campo, dos 
dois times. Entre os quatro 
grandes do Rio, o Alvinegro 
e o Rubro-Negro são os clu-
bes com mais estrangeiros, 
seja no campo ou no banco 
de reservas.

Seja na Gávea ou em 
General Severiano, são 
mais sotaques diferentes 
em relação aos outros ri-
vais do estado. Do lado 
botafoguense, são seis jo-
gadores de fora do país, 
de paraguaio a japonês. O 
Rubro-Negro conta com es-
trangeiros tanto na hora de 
fazer gols como no coman-
do do time.

O Fla também tem três, 
mas conta com Jorge Jesus e 
comissão técnica portugue-
sa. O Bota é o mais interna-
cional, com seis gringos.

No Flamengo, a influ-
ência estrangeira começa 
pelo banco de reservas: 
além do técnico Jorge Je-
sus, boa parte da comis-
são técnica é formada por 
portugueses trazidos pelo 
Mister. 

O elenco, porém, vem 
perdendo sotaques. Ago-
ra, apenas o uruguaio Ar-
rascaeta é titular absoluto 
e não deve jogar, já que o 
português Jorge Jesus deve 

escalar um time alternativo 
já pensando no jogo contra 
o Barcelona de Guaiquill 
pela Libertadores na próxi-
ma quarta-feira.

Os outros dois são o 
colombiano Berrío e o pa-
raguaio Piris da Motta que 
certamente estarão entre 
os relacionados para a par-
tida.

A temporada de 2020 
é de recorde para o Botafo-
go. O Alvinegro nunca con-
tou com tantos jogadores 
de fora do país na história. 
São seis, e todos de países 
diferentes: Barrandeguy 
(Uruguai), Joel Carli (Ar-
gentina), Gabriel Cortez 
(Equador), Gatito (Para-
guai), Lecaros (Peru) e Ke-
isuke Honda (Japão), este 
último ainda sem estrear e 
fora do clássico.

Ao contrário do rival, 
no Botafogo os estrangei-
ros ganham cada vez mais 
espaço. Barrandeguy, Gati-
to e Cortez são titulares de 
Paulo Autuori. 

Foto:  Vítor Silva/Botafogo

O paraguaio Gatito Fernandes 
é um dos seis estrangeiros do 
Botafogo para o clássico com o 
Flamengo no Maracanã

3ª FasE da Copa do Brasil 

n rodada de ida, 11/03: 
Botafogo-RJ x Paraná-PR
Figueirense-SC x Fluminense-RJ
Vasco-RJ x Goiás-GO
Juventude-RS x América-RN
Atlético-GO x São José-RS
Cruzeiro-MG x CRB-AL
Ferroviária-SP x América-MG 
Brasil-RS x Brusque-SC
Ceará-CE x  Vitória-BA
Ponte Preta-SP x Afogados-PE

n rodada de volta, 18/03: 
Paraná-PR x Botafogo-RJ
Fluminense-RJ x Figueirense-SC
Goiás-GO x  Vasco-RJ
América-RN x Juventude-RS
São José-RS x Atlético-GO
CRB-AL x Cruzeiro-MG
América-MG x Ferroviária-SP
Brusque-SC x Brasil-RS
Vitória-BA x Ceará-CE
Afogados-PE x Ponte Preta-SP

O técnico Tiago Nu-
nes não deve contar com 
o atacante Yony González 
para o jogo do Corinthians 
contra o Novorizontino, 
neste sábado, às 19h, no 
Estádio Jorge Ismael de 
Biasi, pela nona rodada 
do Campeonato Paulista. 
Com dores na coxa direita, 
o colombiano nem sequer 
foi para o campo no treino 
desta quinta-feira.

Yony González sen-
tiu o problema muscular 
na partida contra o Santo 
André, no dia 26 de feve-
reiro. O atacante não teve 
nenhuma lesão diagnosti-
cada após passar por exa-
mes, mas não treinou nor-
malmente nenhuma vez 
depois disso. Nesta sema-
na, ele fez apenas alguns 
exercícios no campo.

A certeza é que Rami-
ro ainda não fica à dispo-
sição. A programação da 
comissão técnica indicava 
um possível retorno con-
tra o Novorizontino, mas 
o prazo foi prorrogado. A 
novidade é que o jogador 
pelo menos já trabalhou 
no campo de chuteira. An-
teriormente, ele sempre 
surgia usando tênis.

Ramiro está fora da 
equipe desde o dia 30 de 
janeiro, quando sofreu um 
estiramento no ligamento 
colateral medial do joelho 
direito, na partida diante 
da Ponte Preta, pela ter-
ceira rodada do Campeo-

nato Paulista.
A lesão foi o jogador, 

então titular com Tiago 
Nunes, perder os dois jo-
gos contra o Guaraní do 
Paraguai, pela segunda 
fase da Copa Libertado-
res da América, quando o 
Corinthians foi eliminado 
O meio-campista estava 
jogando bem até aquele 
momento.

Palmeiras
O lateral-direito Mar-

cos Rocha treinou nor-
malmente e deve voltar ao 
time titular do Palmeiras 
na partida diante da Fer-
roviária, neste sábado, às 
17h, no Allianz Parque, 
pela nona rodada do Cam-
peonato Paulista.

Marcos Rocha está 
afastado desde 8 de feve-
reiro, quando levou uma 
pancada no tornozelo di-
reito na partida diante da 
Ponte Preta.

Santos
Depois da vitória de 2 

a 1 sobre o Defensa y Jus-
ticia pela Libertadores, o 
Santos volta as suas aten-
ções para o Campeonato 
Paulista e neste sábado, às 
19h30, enfrenta o Miras-
sol. O jogo vai acontecer 
na Vila Belmiro e a equipe 
de Jesualdo Ferreira lidera 
o Grupo A com 12 pontos 
e praticamente classifica-
do para as semifinais, pois 
só faltam quatro rodadas 
para concluir a fase classi-
ficaória.

González desfalca 
o Corinthians, hoje
Agência Estado

Copa do Brasil

após sorteio, Cruzeiro e Botafogo 
vão decidir fora de seus domínios

A CBF realizou nes-
ta quinta-feira, 5,  em sua 
sede, no Rio de Janeiro, 
o sorteio dos mandos de 
campo da terceira fase da 
Copa do Brasil. Nele, Cru-
zeiro e Botafogo ficaram 
com a missão de decidi-
rem os seus confrontos 
fora de seus domínios. 
O time mineiro terá pela 
frente o CRB, enquanto 
que o carioca jogará con-
tra o Paraná.

Dos clubes mais tra-
dicionais do Brasil, quem 
saiu com a vantagem de 
jogar em casa a segun-
da partida do duelo foi o 
Fluminense - encara o Fi-
gueirense. O Vasco, está na 
mesma situação de Botafo-
go e Cruzeiro no confronto 
contra o Goiás.

Diferentemente do 
que aconteceu nas duas 
fases anteriores, esta terá 
partidas de ida e volta. Os 
10 duelos estão marcados, 
inicialmente, para os pró-
ximos dias 11 e 18.  Como 
no regulamento da Copa 
do Brasil não há como cri-
tério de desempate o fato 
de marcar mais gols fora 
de casa, o confronto irá 
para a disputa por pênaltis 
em caso de igualdade em 
pontos e no saldo de gols 
após os dois jogos.

Na última quinta-feira, o Vasco conseguiu furar o bloqueio defensivo do ABC e passou para a terceira fase

Foto: Rafael Ribeiro/AGIF

Agência Estado

No Fla, a influência 
estrangeira começa pelo 
banco de reservas: além 
do técnico Jorge Jesus, 
boa parte da comissão 
técnica é formada por 

portugueses.
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Tite anuncia 24 jogadores para dois jogos das Eliminatórias contra a Bolívia, em Pernambuco, e o Peru, em Lima

Agência Estado

Edição: Geraldo Varela Editoração: Luciano Honorato

O técnico Tite anunciou 
nesta sexta-feira, 6, a pri-
meira lista de convocados da 
seleção brasileira em 2020. 
Com o estreante Bruno Gui-
marães e três jogadores do 
Flamengo, ele chamou 24 
jogadores para a estreia do 
Brasil nas Eliminatórias da 
Copa do Mundo de 2022, no 
Catar. A seleção vai estrear 
contra a Bolívia, na Arena 
Pernambuco, no dia 27. Pela 
segunda rodada, logo na se-
quência, no dia 31, o time de 
Tite terá pela frente o Peru, 
em Lima. Os jogadores con-
vocados vão se apresentar 
diretamente no Recife entre 
os dias 22 e 23. A seleção 
treinará no estádio da Ilha 
do Retiro.

O único estreante na 
lista é o volante Bruno Gui-
marães, que vem se desta-
cando pelo Lyon e chamou 
a atenção de Tite na seleção 
olímpica. O jogador de 22 
anos despontou no futebol 
brasileiro com a camisa do 
Athletico-PR. Outro des-
taque da convocação foi o 
trio do Flamengo, formado 
por Everton Ribeiro, Gabriel 
Barbosa e Bruno Henrique. 
Os três brilharam pelo time 
carioca nas conquistas re-
centes do clube, incluindo a 
Copa Libertadores, o Brasi-
leirão e a Recopa Sul-Ameri-
cana. Bruno Henrique, con-
tudo, está voltando de lesão 
e pode chegar à seleção sem 
ritmo de jogo.

Uma das principais bai-
xas da lista é o goleiro Alis-
son, que sofreu uma lesão 
muscular durante treino, 
confirmada pelo Liverpool 
nesta sexta. Ederson deve 
ser o titular nos dois jogos 
das Eliminatórias. Wever-
ton, do Palmeiras, e Ivan, da 
Ponte Preta, também foram 
chamados.

Outras ausências são 
o atacante Vinicius Junior, 
do Real Madrid, o meia-ata-
cante Willian, do Chelsea, e 

o lateral Filipe Luís, do Fla-
mengo. Para o meio-campo, 
Tite chamou Philippe Couti-
nho, apesar da fase difícil no 
Bayern de Munique. Outras 
opções para o setor são Ca-
semiro, Arthur e Fabinho, do 
Liverpool.

No ataque, Neymar foi 
confirmado após se recupe-
rar de leve lesão na coluna. 
Ele voltou à convocação após 
ficar de fora dos amistosos 
contra Argentina e Coreia 
do Sul, os últimos jogos da 
seleção em 2019, no mês de 
novembro. Ele não defende a 
seleção desde 13 de outubro.

Além da companhia de 
Gabigol e Bruno Henrique, 
Neymar poderá jogar ao 
lado de Everton Cebolinha, 
Richarlison, Roberto Fir-
mino e Gabriel Jesus. O ata-
cante do Manchester City 
vai cumprir seu último jogo 
de suspensão na estreia nas 
Eliminatórias - "gancho" so-
frido em razão da final da 
Copa América. Mas ele po-
derá jogar contra o Peru.

O técnico Tite falou so-
bre o fato de a convocação 
desfalcar candidatos ao títu-
lo durante rodadas do Brasi-
leirão. “É desafiador ter bom 
senso. Eu procuro na minha 
vida profissional olhar os di-
ferentes lados das situações 
para que todos possam ga-
nhar. Nesse momento está a 
seleção, estão clubes e atle-
tas. (…) Conciliar todos os 
fatores nesse ganha-ganha 
não dá.”

O coordenador de sele-
ções Juninho Paulista tam-
bém foi questionado sobre 
o conflito com o calendário. 
“Sabíamos que teríamos de 
lidar com esses problemas 
durante esse ano. Nosso 
presidente (Rogério Cabo-
clo) disse que isso não irá 
acontecer no ano que vem, 
não haverá jogos da seleção 
durante Copa do Brasil e 
Brasileirão. Isso já está re-
solvido, vamos ter de lidar 
com esse problema somente 
mais esse ano”.

Trio do Fla e Bruno Guimarães
são destaques em convocação
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Convocados

GOLEIROS
Weverton - Palmeiras
Ederson - Manchester City
Ivan - Ponte Preta
LatERaIS
Daniel Alves - São Paulo
Danilo - Juventus
Renan Lodi - Atlético de Madrid
Alex Sandro - Juventus
ZaGuEIROS:
Marquinhos - Paris Saint-Germain
Felipe - Atlético de Madrid
Eder Militão - Real Madrid
Thiago Silva - Paris Saint-Germain
MEIO-caMpIStaS:
Arthur - Barcelona
Casemiro - Real Madrid
Bruno Guimarães - Lyon
Philippe Coutinho - Bayern de Munique
Everton Ribeiro - Flamengo
Fabinho - Livepool
atacantES:
Neymar - Paris Saint-Germain
Gabriel Jesus - Manchester City
Roberto Firmino - Liverpool
Gabigol - Flamengo
Everton - Grêmio
Richarlison - Everton
Bruno Henrique - Flamengo

Fonte: CBF

O meia Bruno Guimarães tem sua grande chance na seleção principal

Foto: CBF/Divulgação

Seleção da Bolívia

Técnico vai jogar com
Sub-23 contra o Brasil

A seleção da Bolívia 
passará por uma situa-
ção incomum nos dois 
primeiros jogos das Eli-
minatórias para a Copa 
do Mundo de 2022, que 
será no Catar. No final 
deste mês, os bolivianos 
enfrentarão Brasil e Ar-
gentina e terão um time 
diferente em cada parti-
da de acordo com o que 
foi revelado pelo técnico 
venezuelano César Farías 
nesta quinta-feira.

O duelo contra o Bra-
sil será no próximo dia 
27, na Arena Pernambu-
co, no Recife, pela rodada 
inaugural das Eliminató-
rias. Quatro dias depois, 
em casa, o desafio contra 
a Argentina será no está-
dio Hernando Siles, nos 
3.600 metros de altitude 
da capital La Paz.

Dando maior aten-
ção ao segundo jogo, Cé-
sar Farías decidiu que 
escalará contra o Brasil 
um time formado em sua 
maioria por jogadores da 
seleção sub-23, que teve 
boa participação no Pré
-Olímpico da Colômbia, 
em janeiro. E que contra 
a Argentina utilizará jo-

gadores dos times de La 
Paz (Bolívar, The Stron-
gest e Always Ready) e de 
Cochabamba (Jorge Wils-
termann e Aurora), que 
estão mais adaptados à 
altitude.

“Joga a nosso favor 
que três equipes que 
estão em cidades com 
grandes altitudes são 
as mais importantes no 
país. Bolívar, The Stron-
gest e Jorge Wilstermann 
e agora posso contar com 
o Always ready, que aspi-
ra competir em alto nível 
com uma grande quanti-
dade de bons jogadores”, 
disse o treinador em en-
trevista coletiva em La 
Paz.

A convocação será 
feita nesta segunda-feira, 
9, e na quinta seguinte já 
será iniciado, em Santa 
Cruz de la Sierra, o perío-
do de treinamentos com 
os jogadores da seleção 
sub-23. O grupo que en-
frentará a Argentina trei-
nará em La Paz.

Na história, a Bolívia 
já disputou três edições 
da Copa do Mundo Não 
passou da fase de grupos 
em 1930 (Uruguai), 1950 
(Brasil) e 1994 (Estados 
Unidos).

Agência Estado

Foto: Divulgação

Tite anuncia a lista dos convocados 
para jogos das Eliminatórias da 
Copa 2022 contra a Bolívia e o 
Peru nos dias 27 e 31 deste mês

O venezuelano César Farias 
comanda a seleção boliviana
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Depois de 185 anos, novas análises feitas pelos especialistas também indicam que a mulher, possivelmente, não era egípcia

Cientistas irlandeses descobrem 
morte brutal da múmia Takabuti
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Recentes estudos afir-
mam que a múmia de Ta-
kabuti, adquirida em 1834 
por Thomas Greg da Bally-
menoch House, afirmam 
que ela teria sido morta 
após ser brutalmente esfa-
queada nas costas. Os res-
tos foram analisados pela 
primeira vez no Museu de 
História Natural de Belfast, 
na Irlanda, em 27 de janei-
ro de 1835. Todavia, a causa 
da morte só foi descoberta 
agora.

Os cientistas respon-
sáveis pela pesquisa ainda 
afirmam que ela, possivel-
mente, não seria egípcia, e 
sim europeia. Segundo os 
resultados dos testes de 
DNA, a mulher apresentava 
genes mais semelhantes a 
características da Europa 
do que do Egito. Takabuti 
também teria um dente e 
uma vértebra extra, segun-
do os pesquisadores.

De acordo com o cura-
dor de arqueologia dos Mu-
seus Nacionais da Irlanda 
do Norte, Greer Ramsey, 
em um comunicado divul-
gado à imprensa, “há uma 
rica história de testes em 
Takabuti desde que ela foi 
desembrulhada em Belfast, 
em 1835”. A mulher passou 
nos últimos anos por inú-
meros testes de DNA, raio-x 
e tomografias computado-
rizadas.

Foi através da tomo-
grafia, conforme registra 
Daniela Bazi, no site Aven-
turas na História, que fo-
ram reveladas as marcas 
de facas na parte superior 
de suas costas, próximo ao 
ombro esquerdo, e que seu 
coração permanecia no cor-
po, e se encontrava intacto 
e altamente preservado.

“É frequentemente co-
mentado que ela parece 
muito pacífica deitada den-
tro de seu caixão, mas ago-
ra sabemos que seus mo-

Aforismo
“O medo tem motivos. O medo surge 
porque sempre é outro alguém que 

morre. Você sempre vê a morte de fora, 
e a morte é uma experiência do que há 

de mais profundo no ser.”

(Osho)

1274 — Tomás de Aquino, filósofo italiano
1964 — Dom Carlos Gouveia Coelho, bispo 
católico (Paraíba)
1990 — Luís Carlos Prestes, militar e político 
brasileiro
1992 — Paulo Machado de Carvalho,
empresário brasileiro
1999 — Antônio Houaiss, escritor, tradutor, 
crítico, diplomata e filólogo brasileiro
1999 — Stanley Kubrick, diretor
cinematográfico norte-americano
2010 — Leonardo, cantor brasileiro

Mortes na História

Necrópsia: morte natural e morte violenta – 1a parte
A história da autópsia está 

ligada à história da anatomia e da 
medicina. Para que chegássemos ao 
estudo anatômico de humanos e das 
doenças o caminho seguiu a passos 
lentos passando por muitos eventos 
históricos e nos dias atuais perma-
nece em evolução, apesar de ser por 
vezes subjulgada diante de novos 
testes diagnósticos.

Os termos autópsia e necróp-
sia, apesar de terem originalmente 
sentidos diferentes, são aceitos como 
sinônimos na comunidade médica e 
na prática não encontramos distinção 
entre ambos. Necropsia/autopsia é o 
nome dado ao procedimento médico 
que objetiva evidenciar a causa mor-
tis. O propósito das técnicas aplicadas 
pode ser referente a intuitos forenses, 
médico-sanitários e clínicos.

Diversas doenças foram desco-
bertas devido a autopsias e possibili-
taram mudanças de padrões na me-

dicina. Uma boa técnica de necropsia 
preza por avaliar a correlação clínica 
e patológica, realizar estudo comple-
to (macroscópico e microscópico), 
efetivo controle de qualidade, estudo 
completo dos órgãos e ser reali-
zada por profissionais altamente 
capacitados. Ainda que, atualmente 
a assistência médica seja muito 
sofisticada com exames clínicos e de 
imagem com alta qualidade, muitos 
estudiosos mantêm a opinião de que 
a necropsia clínica deve se manter 
como instrumento de pesquisa 
indispensável.

A necropsia clínica é um impor-
tante instrumento no controle de 
qualidade do atendimento hospita-
lar. Em 1936, a Associação America-
na de Patologia iniciou a certificação 
de patologistas e houve um incre-
mento no nível de treinamentos, 
sobretudo ao redor das mesas de 
autopsia. Nos Estados Unidos, a 

porcentagem de autopsia aumentou 
de 12% em 1910 para 50% no final 
da década de 1940. Em meados de 
1956, os números de autopsias pas-
saram a diminuir, dentre os fatores 
citam-se o aumento da carga de 
trabalho dos médicos patologistas 
que passaram a ser mais solicitados 
para contribuir com novos testes 
diagnósticos. Associado a uma baixa 
remuneração para a realização de 
autopsias, os patologistas passaram 
a dar menor valor a esse procedi-
mento. O declínio no número de 
necropsias nos casos de morte não 
violenta permanece incrementado 
pela baixa solicitação desse exa-
me por inúmeras razões, como a 
melhoria dos testes diagnósticos e a 
falta de informação dos profissionais 
sobre a sua importância.

A morte dita como natural é 
a consequência de um processo 
esperado e previsível. Por exemplo, 

nos casos de envelhecimento natu-
ral, com esgotamento progressivo 
das funções orgânicas. Em outros 
casos, o óbito é o desfecho de uma 
doença interna, aguda ou crônica, a 
qual pode ter acontecido e trans-
corrido sem intervenção ou uso de 
qualquer fator externo ou exógeno. 
Os objetivos da autopsia nos casos 
de morte natural convergem para o 
ponto de determinar o diagnóstico 
final (causa médica da morte) e se 
possível o mecanismo que gerou 
o óbito. Em síntese, a autopsia é o 
exame padrão ouro para avaliar a 
acurácia do diagnóstico e a eficiên-
cia da terapêutica escolhida. Além 
disso, contribuem para reduzir o 
risco de má prática associada aos 
cuidados de saúde.

No Brasil, as autópsias nos ca-
sos elegíveis de morte natural (pes-
soas que morreram sem assistência 
médica ou causas naturais desco-

nhecidas) são encaminhadas aos 
Serviços de Verificação de Óbitos. 
Diferentemente dos casos de morte 
suspeita ou com sinais de violência 
em que o exame é mandatoriamente 
realizado nos Institutos Médico-Le-
gais (IML). Os profissionais que 
atuam nas necropsias de casos de 
morte natural devem estar atentos 
para indícios de morte violenta em 
qualquer tempo do procedimento de 
necropsia. Ao se deparar com uma 
situação em que envolva a mínima 
suspeita, o corpo deverá ser enca-
minhado ao Instituto Médico-Legal. 
O médico deve ter consciência de 
que ao não reportar essa suspeita às 
autoridades competentes pode ter 
implicações jurídicas importantes.

(Caroline Daitx é médica resi-
dente em Medicina Legal e Perícias 
Médicas na Faculdade de Medicina da 
USP, Instituto Oscar Freire – IOF)

Caroline Daitx
www.pebmed.com.brArtigo CONTATOS: jorgerezende.imprensa@gmail.com

Pesquisadores apontam que a mulher, filha de um sacerdote 
da 25ª dinastia egípcia, foi assassinada a facadas pelas costas

Fotos: Museu Ulster

Saúde futura

Micróbios podem prever até 
a data da morte das pessoas

Os micróbios presentes 
no corpo humano têm sido as-
sociados a muitas coisas. Ago-
ra, cientistas dizem que eles 
podem revelar muito sobre a 
saúde futura das pessoas. Dois 
novos estudos revelam que o 
“microbioma” – a mistura de 
micróbios no intestino – pode 
revelar a presença de doenças 
de forma mais efetiva do que 
os próprios genes – além de 
poderem antecipar o risco de 
morrer nos próximos 15 anos.

No primeiro estudo, os 
pesquisadores revisaram 47 
teses que analisavam associa-
ções entre os genomas coleti-

mentos finais foram tudo 
menos que ela morreu nas 
mãos de outro”, comentou 
a bioarqueóloga da Escola 
de Naturais e Naturais de 
Queen’s University, Eileen 
Murphy.

Segundo Rosalie David, 
egiptóloga da Universidade 
de Manchester, os estudos 
em Takabuti e as novas des-
cobertas ajudam a entender 
um pouco mais sobre o con-
texto histórico no qual ela 
esteve viva.

Takabuti viveu durante 
a 25ª dinastia egípcia, era 
casada, dona de uma grande 
casa e seu pai foi um dos sa-
cerdotes de Amon, deus do 
Sol. Atualmente, 185 anos 
após ser desembrulhada 
pela primeira vez, a múmia 
se encontra no Museu Uls-
ter, em Belfast, capital da 
Irlanda do Norte, e pode ser 
visitada gratuitamente.

vos dos micróbios intestinais 
e 13 doenças comuns. No se-
gundo estudo, os pesquisado-
res analisaram a ligação entre 
o microbioma de uma pessoa 
e sua vida útil. Os dados reve-
lam que indivíduos com uma 

abundância de bactérias “Ente-
robacteriaceae” – uma família 
de bactérias potencialmente in-
fecciosas que inclui Escherichia 
cole e salmonela – têm 15% 
mais chances de morrer.

Em ambos os estudos, ain-
da não está claro por que o mi-
crobioma está ligado à morte 
e a doenças. É possível que os 
micróbios estejam causando 
problemas e diminuindo o tem-
po de vida de alguém. Mas tam-
bém é possível que eles este-
jam refletindo o que mais está 
acontecendo no corpo, registra 
Vinícius Szafran, no site Olhar 
Digital.

Micróbios estão presentes nos humanos

Foto: Uol
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE AR NOVOS DE 1ª LINHA, GARANTIA DE 
FÁBRICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS; ADJUDICO o seu objeto a: AC 
CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - R$ 315.260,00.

Algodão de Jandaira - PB, 04 de Março de 2020
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE PNEUS, 
CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE AR NOVOS DE 1ª LINHA, GARANTIA DE FÁBRICA, 
DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - R$ 315.260,00.

Algodão de Jandaira - PB, 06 de Março de 2020
MARICLEIDE IZIDRO DA SILVA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE AR NOVOS DE 

1ª LINHA, GARANTIA DE FÁBRICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Algodão de Jandaira: 02.010 GABINETE DO PREFEITO - 02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO - 02.030 SECRETARIA DE FINANÇAS - 02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES - 02.050 SECRETARIA DE SAÚDE - 02.060 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
- 02.070 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA - 02.090-FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE - 04.122.1001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GABINETE DO PREFEITO - 
04.122.1002.2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04.122.1005.2008 
MANUTENÇÃO DO DEPT. DE FINANÇAS E TESOURARIA - 12.361.1006.2018 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% - 10.301.1007.2039 MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - 08.122.1008.2054 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.122.1009.2055 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - 10.301.2006.2037 MANUTENÇÃO DAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 339030.99 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Algodão 
de Jandaíra e: CT Nº 00025/2020 - 06.03.20 - AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - R$ 315.260,00.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

CASA CLEMENTINO LEITE
ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Alagoa Nova, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas 
alterações, ADJUDICA E HOMOLOGA o resultado do PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020, 
para AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL, no valor total de R$ 30.940,00 (Trinta mil 
novecentos e quarenta reais), em favor da empresa JAIME T. MOURA, inscrita no CNPJ sob o nº 
09.352.634/0001-88.

Alagoa Nova, 14 de fevereiro de 2020.
Ícaro Teixeira Rocha

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

CASA CLEMENTINO LEITE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0001/2020-CPL

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL / MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 
PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2020 / FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei nº 
8.666/93 e suas alterações / VALOR DO CONTRATO: R$ 30.940,00 (Trinta mil novecentos e qua-
renta reais) / CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA: RECURSOS PRÓPRIOS / PARTES: 
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Alagoa Nova / CONTRATADA: JAIME T MOURA / PRAZO 
DE VIGÊNCIA: 14 de fevereiro a 31 de dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de seu Pregoeiro e equipe de apoio, torna público 
para conhecimento dos interessados, a impugnação ao edital por parte da empresa RAROTEC 
TECNOLOGIA PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA, CNPJ sob o nº 29.448.657/0001-06, referente ao 
edital do Pregão Presencial n°. 00003/2020. Como também fica suspenso a abertura dos envelopes 
de propostas de preços e habilitação (abertura do certame), publicada para o dia 10.03.2020 às 
08:30 horas. Demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço Rua 
Irineu Lacerda, s/nº, Centro – Aguiar - PB, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo 
telefone (0**83) 3499-1180.

Aguiar - PB,  06 de Março de 2020.
Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 07:30 horas do dia 25 de Março de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material medico hospitalar 
destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde e Hospital Municipal Dr. Hercilio 
Rodrigues. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Lei Federal nº. 10520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com. Edital: WWW.
AREIA.PB.GOV.BR ou www.tce.pb.gov.br. 

Areia - PB, 07 de Março de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2020
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 021/2020, do tipo “menor preço”, cujo objeto é Aquisição de Utensílios de Cozinha. 
Data de abertura: 20/03/2020 às 09h30min (horário local). Cópia do edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no setor de licitações da prefeitura de boqueirão, à Avenida 30 de 
Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 06 de março de 2020.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2020 - SRP
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 020/2020, do tipo “menor preço”, cujo objeto é Sistema de Registro de Preços 
para possível Aquisição de Peças para Veículos. Data de abertura: 19/03/2020 às 11h30min (horário 
local). Cópia do edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no setor de licitações 
da prefeitura de boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras 
informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 06 de março de 2020.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2020
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 019/2020, do tipo “menor preço”, cujo objeto é Locação de Veículos automotivos 
destinado a coleta de lixo do município de Boqueirão. 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 boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. 
Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 06 de março de 2020.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de botijão de gás / água mineral, para atender as demandas 
das diversas Secretarias e Setores da Administração Municipal até o fim do exercício de 2020. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 
/ PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2020 Elemento de despe-
sa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00029/2020 - 05.03.20 - TK 
DISTRIBUIDORA EIRELI - R$ 163.243,00.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA DE BANANEIRAS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL
PRORROGAÇÃO PRAZO

Partes: CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS/PB e VN CONSTRUÇÕES E INCORPORA-
ÇÕES EIRELI – ME, CNPJ: 24.024.359/0001-67. Ref. TP 00002/2019. OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Extrato do 1º. 
TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00004/2019, com a empresa acima mencionada, correspondente a 
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO 60 (sessenta) dias, contados a partir de 06/03/2020 até 
04/05/2020, sob a dotação orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BANANEI-
RAS: 01.031.2001.1002 – AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 
4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES. Assinaturas da prorrogação contratual em: 06/03/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, às 09:30 
horas do dia 25 de Março de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, 
para: Contratação de empresa especializada para reforma de praça no município de Conceição/
PB, conforme planilha orçamentária e o contrato de repasse nº. 866962/2018/MCIDADES/CAIXA. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas al-
terações posteriores. Informações: no horário 08h00min Às 12h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3453-2486. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Conceição - PB, 06 de Março de 2020.
JOSÉ IVANILDO GONÇALVES DA COSTA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 
de Compra objetivando: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreen-
dedor Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE que serão 
destinados ao fornecimento da Merenda escolar do Município de Conceição/PB. Os interessados 
deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura até as 09:30 
horas do dia 31 de Março de 2020, na sala da referida comissão, sediada na Rua Capitão João 
Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB. Neste mesmo local, 
data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, legislação e normas pertinentes. Informações: no horário 08h00min Às 12h00min dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Conceição - PB, 06 de Março de 2020.
JOSE IVANILDO GONÇALVES DA COSTA 

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pú-
blica de Compra objetivando: contratação de empresas e profissionais especializado por meio de 
credenciamento para prestação de serviços consultas, exames e entre outros serviços médicos 
para o Município de Conceição/PB. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a 
documentação e respectiva propositura até as 10:30 horas do dia 31 de Março de 2020, na sala da 
referida comissão, sediada na Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São 
José - Conceição - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para 
abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, legislação e normas pertinentes. Informações: 
no horário 08h00min Às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Conceição - PB, 06 de Março de 2020.
JOSE IVANILDO GONÇALVES DA COSTA 

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de material didático e de expediente destinado a manutenção dos progra-

mas, ações e atividades de todas as secretarias do Município de Conceição - PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2020. DOTAÇÃO: Recursos: 02.000. GABINETE DO PREFEITO 
- 04.122.1002.2003 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito; 03.000 SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO - 04.122.1003.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Adminis-
tração; 04.000 - SECRETARIA DE FINANÇAS - 04.123.1004.2007 - Manutenção das Atividades da 
Secretaria de Finanças; 05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 12 361 1009 1009 AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL; 12 365 1009 1012 AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL; 12 368 1009 2014 MANUT. DAS 
ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO; 12 368 1009 2022 MANUTENÇÃO DE OUTROS PRO-
GRAMAS DO FNDE; 12 368 1009 2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO; 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.1012.2032 - Programa de Melhoria 
e do Acesso de Qualidade (RAB-PAMAQ-SM); 10.301.1012.2039 - Outros Programas do Bloco de 
Atenção Básica de Saúde - SUS; 10.301.1012.2040 - Cofinanciamento dos Programas do Bloco 
de Atenção Básica; 10.302.1012.2049 - Cofinanciamento dos Prog. de Média e Alta Complexidade 
Amb. E Hospitalar; 10.301.1012.2075 - Programa de Atenção Básica - PAB -FIXO; 10.301.1012.2076 
- Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde; 07.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE - 04.122.1003.2053 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente; 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - 04.122.1003.2056 - Manutenção 
da Secretaria de Ação Social; 12.244.1014.2058 - Manutenção das Atividades de Controle Social; 
08.243.1014.2059 - Manutenção do Conselho Tutelar; 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - 08.244.1014.2068 - Manutenção de Outros Programas do FNAS; 08.244.1014.2069 - Co-
financiamento dos Serviços, Prog. E Projetos de Gestão do SUAS; 08.244.1014.2078 - Manut. Do 
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMDCA; 09.000 - Secretaria de Cultura, Desporto e 
Lazer; 27.812.1016.2012 - Manutenção de Atividades Desportivas; 04.122.1003.2070 - Manutenção 
da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer; 10.000 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E 
URBANISMO - 04.122.1003.2073 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo; 11.000 
- Superintendência Municipal de Trânsito de Conceição - 04 782 1003 2083 MANUTENÇÃO DA 
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO; 12.000 SECRETARIA DE CONTROLE INTER-
NO E TRANSPARÊENCIA - 04 124 1003 2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE 
INTERNO E TRANSPARÊNCIA - ELEMENTO DE DESPESA - 3390.30 00 001 MATERIAL DE 
CONSUMO/4490.52 00 001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição e: 
CT Nº 10601/2020 - 07.02.20 - LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA - R$ 310.742,00.

Conceição – PB, 07 de fevereiro de 2020.
JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 02PP0006/2020
OBJETO: Aquisição de material didático e de expediente destinado a manutenção dos progra-

mas, ações e atividades de todas as secretarias do Município de Conceição - PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2020. DOTAÇÃO: Recursos: 02.000. GABINETE DO PREFEITO 
- 04.122.1002.2003 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito; 03.000 SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO - 04.122.1003.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Adminis-
tração; 04.000 - SECRETARIA DE FINANÇAS - 04.123.1004.2007 - Manutenção das Atividades da 
Secretaria de Finanças; 05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 12 361 1009 1009 AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL; 12 365 1009 1012 AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL; 12 368 1009 2014 MANUT. DAS 
ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO; 12 368 1009 2022 MANUTENÇÃO DE OUTROS PRO-
GRAMAS DO FNDE; 12 368 1009 2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO; 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.1012.2032 - Programa de Melhoria 
e do Acesso de Qualidade (RAB-PAMAQ-SM); 10.301.1012.2039 - Outros Programas do Bloco de 
Atenção Básica de Saúde - SUS; 10.301.1012.2040 - Cofinanciamento dos Programas do Bloco 
de Atenção Básica; 10.302.1012.2049 - Cofinanciamento dos Prog. de Média e Alta Complexidade 
Amb. E Hospitalar; 10.301.1012.2075 - Programa de Atenção Básica - PAB -FIXO; 10.301.1012.2076 
- Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde; 07.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE - 04.122.1003.2053 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente; 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - 04.122.1003.2056 - Manutenção 
da Secretaria de Ação Social; 12.244.1014.2058 - Manutenção das Atividades de Controle Social; 
08.243.1014.2059 - Manutenção do Conselho Tutelar; 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - 08.244.1014.2068 - Manutenção de Outros Programas do FNAS; 08.244.1014.2069 - Co-
financiamento dos Serviços, Prog. E Projetos de Gestão do SUAS; 08.244.1014.2078 - Manut. Do 
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMDCA; 09.000 - Secretaria de Cultura, Desporto e 
Lazer; 27.812.1016.2012 - Manutenção de Atividades Desportivas; 04.122.1003.2070 - Manutenção 
da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer; 10.000 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E 
URBANISMO - 04.122.1003.2073 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo; 11.000 
- Superintendência Municipal de Trânsito de Conceição - 04 782 1003 2083 MANUTENÇÃO DA 
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO; 12.000 SECRETARIA DE CONTROLE INTER-
NO E TRANSPARÊENCIA - 04 124 1003 2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE 
INTERNO E TRANSPARÊNCIA - ELEMENTO DE DESPESA - 3390.30 00 001 MATERIAL DE 
CONSUMO/4490.52 00 001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição e: 
CT Nº 10602/2020 - 06.03.20 - LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA - R$ 109.450,00.

Conceição – PB, 06 de Março de 2020.
JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA

Prefeito Constitucional

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à todas as Secretarias, Órgãos e Pro-

gramas da Prefeitura Municipal de Conceição - PB, para o exercício de 2020. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00082/2019. 
DOTAÇÃO: Recursos: 02.000 - GABINETE DO PREFEITO; 12.122.1002.2003 - Manuten-

ção das atividades do Gabinete do Prefeito; 03.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; 
04.122.1003.2005 - Manutenção das atividades da Sec. de Administração; 04.000 - SECRETARIA 
DE FINANAÇAS; 04.123.1004.2007 - Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças; 05.000 
- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 12.368.1009.2014 - Manut. das Atividades do Salário Educação; 
12.368.1009.2015 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE; 12 368 1009 2029 Manutenção 
das Atividades da Secretaria de Educação; 12.368.1009.2022 - Manutenção de Outros Programas 
do FNDE; 12.361.1009.2024 - Outras Despesas do FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%; 
12.365.1009.2026 - Manutenção das Atividades de Educação Infantil; 06.001 - FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE; 10.301.1012.2032 - Programa de Melhoria e ao Acesso da Qualidade (RAB-PAMAQ-SM); 
10.301.1012.2040 - Cofinanciamento dos Programas do Bloco de Atenção Básica; 10.302.1012.2041 
- Teto Munic. de Média e Alta Complex. Ambul. e Hospitalar; 10.302.1012.2043 - Teto Municipal Rede 
Saúde Mental (RSME); 10.302.1012.2049 - Cofinanciamento dos Prog. de Media e Alta Comp. Amb. 
e Hospitalar; 10.304.1012.2050 - Piso Fixo de Vigilância Sanitária; 10.305.1012.2051 - Piso Fixo de 
Viglância e Promoção em Saúde; 10.301.1012.2075 - Programa de Atenção Básica - PAB-FIXO; 
10.301.1012.2076 - Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde; 07.000 - SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE; 04.122.1003.2053 - Manutenção das Atividades da Sec. de 
Agricultura e Meio Ambiente; 08.000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; 04.122.1003.2056 - Ma-
nutenção da Secretaria de Ação Social; 08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 
08.244.1014.2062 - Programa Criança Feliz; 08.244.1014.2064 - Serviço de Proteção Social Básica 
- PBF/PAIF/SCFV; 08.244.1014.2065 - Fortalecimento das Instâncias de Controle Social - CMAS; 
08.244.1014.2066 - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI; 08.244.1014.2067 - Manut. e 
Gerenciamento do Programa Bolsa Família - IGDPBF; 08.244.1014.2068 - Manutenção de Outros 
Programas do FNAS; 08.244.1014.2069 - Cofinanciamento dos Serviços, Prog. e Projetos de Gestão 
do SUAS; 14.244.1014.2078 - Manut. do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMDCA; 
08.244.1014.2080 - Cofinanciamento Estadual dos Serv., Prog., Projetos e Benefícios do SUAS; 
09.000 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER; 04.122.1003.2070 - Manutenção 
da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer; 10.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 
URBANISMO; 04.122.1003.2073 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo; 
11.000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CONCEIÇÃO; 04.782.1003.2083 
- Manutenção da Superintendência Municipal de Trânsito; 12.000 - SECRETARIA DE CONTROLE 
INTERNO E TRANSPARÊNCIA; 04.124.1003.2084 - Manutenção da Secretaria de Controle Interno 
e Transparência - ELEMENTO DE DESPESA - 3390.30 - Material de Consumo. 

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição e: CT Nº 18201/2019 - 13.01.20 

- COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP - R$ 293.703,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, às 09:30 
horas do dia 23 de Março de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Aquisição de gêneros alimentícios (complemento) destinados à todas as Secretarias, Órgãos 
e Programas da Prefeitura Municipal de Conceição - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555/2000. Informações: no 
horário 08h00min Às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Conceição - PB, 06 de Março de 2020.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, às 11:00 
horas do dia 23 de Março de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Contratação de empresa para recarga de Gás de Cozinha (GLP) e aquisição de botijões vazios 
para todas as Secretarias, Órgãos e Programas da Prefeitura Municipal de Conceição - PB, para 
o exercício de 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555/2000. Informações: no horário 08h00min Às 12h00min dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Conceição - PB, 06 de Março de 2020.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO DE Nº 00023/2016 PARTES: STTP 

/ VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIAS S.A. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO 
DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO DIA 08/03/2020, 
MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, ORIUNDAS DA ADESÃO A REGISTRO 
DE PREÇO 00001/2016/STTP, COM FULCRO NO ART 57, INCISO II, § 1º E § 2º DA LEI 8666/93. 
ASSINAM: FELIX ARAUO NETO / VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIAS S.A. ASSINATURA: 
06/03/2020. FELIX ARAUJO NETO/ Superintendente - STTP

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

CAMPINA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2020
Torna Público que encontra-se Instaurada aLicitação naModalidade Pregão em sua Forma 

Eletrônica Nº 00001/2020, do tipo Menor Preço, Para: Contratação de empresa para fornecimento 
de forma parcelada de Adesivos Refletivos Grau Engenharia, para atender as necessidades da 
STTP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Cadastramento de Propostas: até o dia 20 de março de 2020 às 14:00; Abertura das propostas: 
dia23 de março de 2020 às 14:00; Início do Pregão: dia 23demarço de 2020 às14:00. Para todas as 
referências de tempo será observado o horário oficial de Brasília. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº. 8.666/93. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33411278. 
E-mail: sttpcampina.licita@gmail.com. Edital: http://sttpcg.com.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Campina Grande – PB, 05 de março de 2020
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

 AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25004/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 14:00 hs do dia 11 de Março 
de 2020, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 25004/2020, que 
objetiva: AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, ELETROELETRÔNICO E ELETRODOMÉSTICO 
PARA ATENDER A DEMANDA DO CRIANÇA FELIZ E DO CRAS DO ALUÍSIO CAMPOS. Justificativa: 
Razões de interesse público, para ser lançado na modalidade Pregão Eletronico conforme decreto 
10.024/2019. Informações: no horário das 08:00 as 11:00 horas - 14:00 as 17:00 horas dos dias úteis, 
no seguinte endereço - Rua Santa Clara-antigo Museu de Artes Assis Chateaubriand, S/N - Centro 
- Campina Grande - PB. Telefone: (83) 33106652. E-mail: LICITACAO.SEMASCG@GMAIL.COM. 

Campina Grande - PB, 06 de Março de 2020
JOÃO ALFREDO AGRA DE MEDEIROS NAPOLES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

 AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25005/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 14:00 hs do dia 18 de Março 
de 2020, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 25005/2020, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2020. Justificativa: 
Razões de interesse público Para ser lançado na modalidade Pregão Eletronico conforme decreto 
10.024/2019.. Informações: no horário das 08:00 as 11:00 horas - 14:00 as 17:00 horas dos dias úteis, 
no seguinte endereço - Rua Santa Clara-antigo Museu de Artes Assis Chateaubriand, S/N - Centro 
- Campina Grande - PB. Telefone: (83) 33106652. E-mail: LICITACAO.SEMASCG@GMAIL.COM. 

Campina Grande - PB, 06 de Março de 2020
JOÃO ALFREDO AGRA DE MEDEIROS NAPOLES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 08:00 horas do dia 20 de Março 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Gás Liquefeito 
de Petróleo - GLP e Água Mineral de forma parcelada, destinados ao atendimento das Secretarias 
da Administração do Município de Cuitegi, exercício de 2020. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 001/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3502-
1143. E-mail: cuitegilicitacoes@hotmail.com. 

Cuitegi - PB, 06 de Março de 2020. 
JADIR FERNANDES DA ROCHA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Serviços Médicos 
Especializados que serão prestados de forma parcelada em atendimento aos Programas Federais 
BLMAC e NASF no Centro de Saúde “AUGUSTO BEZERRA DE ALMEIDA” localizado nesta cidade 
de Cuitegi/PB, para o exercício de 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 001/2013. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3502-1143. E-mail: 
cuitegilicitacoes@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cuitegi - PB, 06 de Março de 2020
JADIR FERNANDES DA ROCHA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 10:00 horas do dia 20 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS em caráter de exclusividade: OPERACIONA-
LIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PAGAMENTO DE FORNECEDORES DO MUNICÍPIO: 
Pagamento, com exclusividade, de salários, proventos e vencimentos, aposentadorias, pensões e 
similares, de servidores ou empregados públicos ativos, inativos e pensionistas, da administração 
direta e indireta; e do pagamento dos fornecedores, bens, serviços e insumos, da administração 
direta e indireta e sem caráter de exclusividade: Conceder aos servidores públicos empréstimos 
em consignação de serviços, de pagamentos, de vencimentos, salários, proventos, aposentadorias, 
pensões e similares, dos servidores da administração pública de CUITEGI, em conformidade ao 
Edital e as normas operacionais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital, sujeitas a alterações e seus anexos, por um período de 60 (sessenta) meses, a contar da 
data da assinatura do contrato objeto desta licitação. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 001/2013. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3502-
1143. E-mail: cuitegilicitacoes@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cuitegi - PB, 06 de Março de 2020
JADIR FERNANDES DA ROCHA

Pregoeiro Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 11:00 horas do dia 20 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE PEIXE CONGELADO, 
TIPO POSTA DE CORVINA PARA SER DISTRIBUÍDO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO 
DE CUITEGI/PB, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA/2020. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 001/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3502-
1143. E-mail: cuitegilicitacoes@hotmail.com. 

Cuitegi - PB, 06 de Março de 2020
JADIR FERNANDES DA ROCHA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 14:00 horas do dia 20 de Março de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos e 
motocicletas destinados a atender Secretarias da Administração Municipal - Cuitegi/PB, exercício 
de 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº. 001/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3502-1143. E-mail: cuitegilicitacoes@hotmail.com. Edital: 
www.tce.pb.gov.br. 

Cuitegi - PB, 06 de Março de 2020
JADIR FERNANDES DA ROCHA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00075/2019

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00075/2019, que objetiva: Aquisição de Materiais 
de limpeza e descartáveis, destinados a Secretaria de Administração durante o Ano Letivo de 2019; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GIULIANA PAULA SOUSA 
DE OLIVEIRA 05287803443 - R$ 428.236,60; GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME - R$ 15.200,00; 
JSB DISTRIBUIDORA LTDA - ME - R$ 213.200,93.

Cabedelo - PB, 06 de Março de 2020
JOSENILDA BATISTA DOS SANTOS

Secretária de Administração

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2020
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AO ABAS-

TECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM.
1. VALOR TOTAL REGISTRADO E LICITANTE:

VENCEDOR:  DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA – EPP 

CNPJ: 22.889.282/0001-62

ITEM VENCIDO
4 - 7 - 10 - 12 - 18 - 20 - 29 - 30 - 32 - 38 – 42

 TOTAL: R$ 65.671,00

VENCEDOR:  M & R COMÉRCIO EIRELI – EPP

CNPJ: 17.290.835/0001-26

ITEM VENCIDO
1 - 3 - 5 - 6 - 8 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 22 - 23 - 25 - 26 - 28 - 34 - 35 - 37 - 39 – 40

 TOTAL: R$ 152.165,00

VENCEDOR:  SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR – EPP 

CNPJ: 29.775.313/0001-01

ITEM VENCIDO
2 - 9 - 11 - 17 - 21 - 24 - 27 - 31 - 33 - 36 – 41

 TOTAL: R$ 83.314,00

2. VALIDADE DA ATA
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação 

no Diário Oficial do Estado.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo Municipal de Saúde 

não fica obrigada a firmar as contratações. 
Capim - PB, 12 de fevereiro de 2020.

FABIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

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 
PARCELADA DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO 
DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: SERVCLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - R$ 93.140,00.

Capim - PB, 06 de Março de 2020
TIAGO ROBERTO LISBOA

Prefeito Constitucional
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES DESTINA-

DOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00004/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Capim: 02.010 - Gabinete 
do Prefeito - 04.122.2001.2004 - Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito - 02.020 - 
Secretaria de Administração - 04.122.2002.2005 - Manutenção das atividades da Secretaria de 
Administração - 02.040 - Secretaria de Educação - 12.361.1002.2009 - Manutenção das atividades 
da educação Básica - MDE 12.361.2006.2013 - Manutenção dos serviços de Transporte Escolar - 
12.361.1002.2014 - Manutenção das Atividades da Educação Básica - QSE - 02.070 - Secretaria 
de Obras, Transportes e Serviços Urbanos - 15.452.2008.2032 - Manutenção das atividades da 
Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Urbanos - 15.452.1007.2033 - Manutenção dos Servi-
ços de Limpeza Pública - 02.080 - Secretaria de Agricultura - 20.608.2009.2034 - Manutenção das 
atividades da Secretaria de Agricultura -3.3.90.30.00 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Capim e: CT 
Nº 00020/2020 - 06.03.20 - SERVCLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - R$ 93.140,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE 
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 especializada para execução de Pavimentação em Paralelepípedos no 
Sítio Cinco Lagoas, neste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - R$ 200.896,14. 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.

Casserengue - PB, 06 de março de 2020.
GENIVAL BENTO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE 
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020

A Prefeitura Municipal de Casserengue/PB, através da Secretaria Municipal de Educação, 
comunicar aos interessados que está procedendo a Chamada Pública n° 001/2020, para fins de 
habilitação de fornecedores e recebimento de projetos/propostas de gêneros alimentícios da agri-
cultura familiar para alimentação escolar, conforme Resolução CD/FNDE nº 26/2013, Resolução 
Nº 04/2015 e pela Lei n° 11.947/2009. Os Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais 
interessados deverão apresentar sua documentação e projeto de venda no dia 31 de março de 2020, 
às 09h30min. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (83) 3634-1141. Edital: http://www.casserengue.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Casserengue-PB, 06 de março de 2020. 
GRACIANA DOS SANTOS MOREIRA 

Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00003/2019

A Prefeitura de Cabedelo/PB torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de 
Licitação, sediada na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:00 
horas do dia 07 de Abril de 2020, licitação modalidade Concorrência, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE LIMPEZA URBANA 
NO MUNICÍPIO DE CABEDELO/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. E-mail: licitacaocabedelo@
yahoo.com.br. Edital: www.tce.pb.gov.br e www.cabedelo.pb.gov.br 

Cabedelo - PB, 06 de Fevereiro de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2020

CONVOCAÇÃO LICITANTES REMASCENTES
 OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA 

TABELA DE PREÇO - ABC FARMA VIGENTE - MAIOR DESCONTO, MEDIANTE RECEITA, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Convocamos as empresas 
remanescentes no item 01deste Pregão, para que manifestem se têm interesse em assumir  o 
mencionado item no valor da primeira colocada, em virtude da empresa NELFARMA COMÉRCIO 
DEPRODUTOS QUIMÍCOS LTDA não ter comparecido para assinatura do contrato. As empresas 
deverão comparecer na sede da CPL, na Rua Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - 
PB, às 09:00 do dia 11 de Março de 2020. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

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

Damião - PB,  06  de março de 2020
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00021/2020, para o dia 17 
de Março de 2020 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Antenor Navarro, 
837 - Centro - Esperança - PB. Informações: no horário das 08h00min Às 12h00min dos dias úteis, 
no referido endereço. Telefone: (83) 3361-3801. E-mail: esperanca.cpl2017@gmail.com. 

Esperança - PB, 06 de Março de 2020
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

(Art. 4º, XVI c/c XXIII, da Lei Federal nº 8.666/93)
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA 
“MAIS EDUCAÇÃO” E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; ADJUDICO o seu objeto 
a: JOSE VITORIO DE LIMA 07133025426 - R$ 62.499,00. 

Esperança - PB, 06 de Março de 2020
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

(Art. 4º, XVI c/c XXIII, da Lei Federal nº 8.666/93)
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA “MAIS 
EDUCAÇÃO” E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: JOSE VITORIO DE LIMA 07133025426 - R$ 62.499,00.

Esperança - PB, 06 de Março de 2020
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE A a Z TIPO ÉTICO e GENÉRICO, 

que não compõe o elenco de assistência farmacêutica básica, para atender a demanda da Secre-
taria Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Esperança: xx. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00069/2020 - 
02.03.20 - LOPES E FREITAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 384.120,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2020
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 005/2020, do tipo Menor Preço, objetivando o Aquisição de Gêneros Alimentícios. Data de 
Abertura: 18/03/2019 às 09:30h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada 
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 - PB, 06 de março de 2020.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2020
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 006/2020, do tipo Menor Preço, objetivando o Aquisição de Equipamentos de Informática. 
Data de Abertura: 18/03/2019 às 11:30h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, 
situada 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 - PB, 06 de março de 2020.
Diêgo Gurjão 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020
OBJETO: Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em paralele-

pípedos das Ruas: Mizael Lustosa Ribeiro e Avenida José Alves Camboim na sede do município 
de Imaculada. LICITANTES HABILITADOS: CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI; MARTINS 
CONSTRUÇÕES EIRELI; MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA. LICITAN-
TES INABILITADOS: DK CONSTRUÇÕES EIRELI; ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI EPP; JMSV CONSTRUCOES EIRELI; SOMOS CONSTRUCOES EIRELI; TORRES E 
ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 16/03/2020, às 08:30 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Antônio Caetano, 92 - Centro - Imaculada - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. 

Imaculada - PB, 06 de fevereiro de 2020.
GLEITON CARMO SILVESTRE

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com processo de Licitação 
Tomada de Preços nº 00010/2019.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CONTRATADA: SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 

14.031.903/0001-44.
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços para reforma da Unidade Mista 

e Construção do SAMU.
VALOR GLOBAL DE: 250.802,20 (duzentos e cinqüenta mil oitocentos e dois reais e vinte 

centavos) 
VIGÊNCIA: 31.12.2020.

Ibiara - PB, 06 de Março de 2020.
 FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Constitucional 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020
A Prefeitura Municipal de Igaracy, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, o resultado de habilitação do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
00006/2020, com o seu objeto Contratação de empresa ou pessoa física para locação de veículos 
destinados ao Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Gabinete do Pre-
feito e locação de horas de trator para Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso Hídricos 
do Município de Igaracy/PB. Conforme especificação do edital. Sendo considerada INABILITADA 
a empresa PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 16.782.879/0001-00, sendo 
declarada HABILITADA as empresas/pessoa física ALISON DE SOUZA LEITE - CPF: 029.288.484-
28; JOAO PAULO ARAUJO CUNHA - CNPJ: 28.485.204/0001-89; LUIZ GUSTAVO LEONARDO 
FERREIRA - CPF: 042.043.484-40; MARIA LIANI LEONARDO - ME - CNPJ: 17.690.649/0001-84.

Igaracy - PB, 06 de Março de 2020.
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, às 08:30 horas do dia 18 de Março de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para compra 
de MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS a serem fornecidos de forma parcelada destinados a 
pacientes da Secretaria de Saúde do Município de Juru PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3484-1245. Site: licitacaojuru@hotmail.com. Edital: www.juru.pb.gov.
br ou www.tce.pb.gov.br. 

Juru - PB, 07 de Março de 2020
SIDNEY RAMOS
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
AVISO DE ADIAMENTO REUNIÃO
CONCORRÊNCIA Nº 33003/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA NA 
COMUNIDADE SÃO RAFAEL EM JOÃO PESSOA.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação, torna público 
aos interessados, que a reunião para recebimento dos envelopes da concorrência n.º 33003/2020 
que ocorreria no dia 18/03/2020, às 09:00 horas, ocorrerá no dia 09/04/2020 as 09:00hs., no mesmo 
local indicado no preambulo do edital. MOTIVO: Alteração do edital, nos termos do adendo n.º 01, 
cujos documentos estão à disposição dos interessados no Portal da transparência, e de forma 
suplementar na sala de reunião da Comissão Especial de Licitação, localizada na Rua Diógenes 
Chianca, 1.777, Prédio Anexo 4º andar, Água Fria, João Pessoa - PB, no horário das 08:00 às 
12:00h e das 13:00 as 17:00h, onde poderá ser adquirido mediante a apresentação de um CD/DVD 
ou pendrive. Qualquer informação será prestada no local e horário acima citado.

João Pessoa, 05 de março de 2019.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

GABINETE DO PREFEITO
PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71001/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A ADMINISTRAÇÃO 
DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO 
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA – PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL, FINANCIADO 
COM RECURSOS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 4444/OC-BR (BR-L 1421), FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVI-
MENTO – BID.A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Comissão Especial de Licitação 
do Programa “João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.330/2019, 
comunica aos interessados, que o recurso interposto pela Empresa SISTERPEL SUPRIMENTOS 
PARA INFORMATICA LTDA por meio do Sistema COMPRASNET, foi recebido, porém perdeu seu 
objeto, considerando que a Coordenação Geral do Programa João Pessoa Sustentável, baseada 
na Nota Técnica nº 001/2020 – COTI/UEP/GAPRE, anulou o Item nº 06 do referido certame, 
considerando que a descrição do item não corresponde às especificações comuns de mercado e 
a dubiedade prejudicou a competitividade do item”.   

  João Pessoa, 02 de março de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidenteda Comissão Especial de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
FICAM CIENTE OS PROPRIETÁRIOS DOS TERRENOS AUTUADOS PARA OFERECER 

RECURSOS NO PRAZO DE 48:00 HORAS, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 74, DO REGU-
LAMENTO DE LIMPEZA URBANA(EDITADO PELO DECRETO Nº3.316/97), O NÃO ATENDIMENTO 
IMPLICARÁ EM SANÇÕES PREVISTAS NO DECRETO Nº6.149/08 E NO ARTIGO 274, INCISO 
VII DA LEI COMPLEMENTAR Nº 07/95.

AUTO DE INFRAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2020 EM=>AI/12/02/2020/GEAN/CFM

Nº DO AUTO 
DE INFRAÇÃO

DATA 
DO AUTO PROPRIETÁRIO Nº DE INSCRIÇÃO

DO TERRENO
021938/19 18/08/2019 CLOVIS DA SILVA COSTA 113337-3

022002/19 11/10/2019 CIAVE EMPREENDIMENTOS EIRELI 210168-8

022003/19 11/10/2019 CIAVE EMPREENDIMENTOS EIRELI 210027-4

022004/19 11/10/2019 CIAVE EMPREENDIMENTOS EIRELI 210025-8

022005/19 11/10/2019 CIAVE EMPREENDIMENTOS EIRELI 210330-3

022013/19 11/10/2019 CIAVE EMPREENDIMENTOS EIRELI 210327-3

022014/19 11/10/2019 CIAVE EMPREENDIMENTOS EIRELI 210173-4

022015/19 11/10/2019 CIAVE EMPREENDIMENTOS EIRELI 210171-8

022025/19 14/10/2019 CIAVE EMPREENDIMENTOS EIRELI 206966-1

022027/19 14/10/2019 CIAVE EMPREENDIMENTOS EIRELI 209138-1

022038/19 17/10/2019 EDUARDO JORGE DE ALBUQUERQUE 
BEZERRA 164368-1

022051/19 18/10/2019 CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO 121677-5

022065/19 06/11/2019 FERNANDO ANTONIO LUNA FREIRE 114759-5

022066/19 06/11/2019 AVPAR PARTICIPAÇÕES LTDA 200737-1

022078/19 06/11/2019 ZULEIDE ERMIRA DE SOUZA 124503-1

022084/19 07/11/2019 GFT CONSTRUÇÕES E INCORPORA-
ÇÕES LTDA 095219-2

022088/19 08/11/2019 COMÉRCIO CENTRAL DE COMESTI-
COS LTDA 304282-1

022090/19 08/11/2019 HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA 075541-9

022091/19 08/11/2019 HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA 075539-7

022092/19 11/11/2019 HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA 062661-9

022093/19 11/11/2019 HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA 075538-9

022094/19 11/11/2019 HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA 075540-1

022095/19 11/11/2019 HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA 075538-9

022096/19 11/11/2019 HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA 075541-9

022097/19 11/11/2019 HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA 092393-1

022098/19 11/11/2019 HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA 075539-7

022099/19 11/11/2019 HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA 075540-1

022101/19 14/11/2019 CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS 098075-7

022108/19 14/11/2019 JULITA COSTA ARANHA 087325-0

022109/19 18/11/2019 HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA 092458-0

022123/20 03/01/2020 RPS INCORPORAÇÕES LTDA-ME 022944-0

022125/20 03/01/2020 HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA 092852-6

022128/20 03/01/2020 IVANDO TRIGUEIRO BEZERRA 296102-4

022129/20 03/01/2020 IVO PEREIRA LIMA 142063-1

022138/20 03/01/2020 ADILTON BATISTA DE SOUSA 244228-1

022139/20 03/01/2020 ADILTON BATISTA DE SOUSA 244194-2

022140/20 06/01/2020 ADILTON BATISTA DE SOUSA 244214-1

022141/20 06/01/2020 ADILTON BATISTA DE SOUSA 244206-0

022142/20 06/01/2020 ADILTON BATISTA DE SOUSA 244205-1

022143/20 06/01/2020 ADILTON BATISTA DE SOUSA 244208-6

022144/20 06/01/2020 ADILTON BATISTA DE SOUSA 244212-4

022145/20 06/01/2020 ADILTON BATISTA DE SOUSA 244210-8

022146/20 06/01/2020 ADILTON BATISTA DE SOUSA 244218-3

022149/20 06/01/2020 JOSÉ ALBERTO DE SOUZA 283655-6

022150/20 22/01/2020 MARIA APARECIDA C FIGUEIREDO 211215-9

022152/20 22/01/2020 BRUNA WAN KIT MAN 264471-1

022153/20 22/01/2020 SOCORRO MARIA DE ARAÚJO 297923-3

022154/20 22/01/2020 SOCORRO MARIA DE ARAÚJO 297925-0

022155/20 22/01/2020 SOCORRO MARIA DE ARAÚJO 249219-9

022156/20 22/01/2020 SOCORRO MARIA DE ARAÚJO 299960-9

022157/20 22/01/2020 SOCORRO MARIA DE ARAÚJO 155420-4

022158/20 22/01/2020 SOCORRO MARIA DE ARAÚJO 299959-5

022159/20 22/01/2020 ADALBERTO MENDONÇA DA SILVEIRA 080864-4

022160/20 22/01/2020 ADALBERTO MENDONÇA DA SILVEIRA 080863-6

022162/20 22/01/2020 ANA NINNIVE CAVALCANTI DE ARRUDA 021365-5

022163/20 22/01/2020 ANA NINNIVE CAVALCANTI DE ARRUDA 021366-7

022165/20 23/01/2020 IMOBILIÁRIA LUSO BRASILEIRO LTDA 121997-9

022166/20 23/01/2020 PORTAL ADMINISTRADORA DE BENS 
LTDA 341956-8

022167/20 23/01/2020 GEORGIANA NOBREGA FARIAS 098235-1

022172/20 23/01/2020 SOCORRO MARIA DE ARAÚJO 299956-1

022173/20 23/01/2020 SOCORRO MARIA DE ARAÚJO 297913-6

022174/20 23/01/2020 SOCORRO MARIA DE ARAÚJO 297915-2

022175/20 23/01/2020 SOCORRO MARIA DE ARAÚJO 297916-1

022178/20 27/01/2020 GUILHERME VASCONCELOS DA NO-
BREGA 283653-0

022179/20 27/01/2020 WALTER CAROLINO DE SOUZA 112037-9

022180/20 24/01/2020 JOSÉ MODESTO RIBEIRO 095702-0

022181/20 24/01/2020 SOCORRO MARIA DE ARAÚJO 297917-9

022182/20 24/01/2020 SOCORRO MARIA DE ARAÚJO 297920-9

022183/20 24/01/2020 SOCORRO MARIA DE ARAÚJO 297922-5

022184/20 24/01/2020 SOCORRO MARIA DE ARAÚJO 299961-7

022185/20 24/01/2020 SOCORRO MARIA DE ARAÚJO 299962-5

022186/20 24/01/2020 SOCORRO MARIA DE ARAÚJO 299979-0

022188/20 24/01/2020 SOCORRO MARIA DE ARAÚJO 299958-7

DATA – 12/02/2020/CFM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33003/2020

TERMO DE ADJUDICAÇÃO Tendo em vista a declaração de vencedor do Processo Administrativo 
n.º 2019/141640, referente ao Pregão Eletrônico nº 33003/2020 neste processo, ADJUDICO, nos 
termos da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, Decreto Municipal nº 4.985/03 de 18 de novem-
bro de 2003, Decreto Municipal nº 5.716/2006, Decreto Municipal nº 7.884/2013; Lei Municipal nº 
10.431/2005, a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE 
DE JOÃO PESSOA – ZONA NORTE, no valor global de R$ 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos 
mil reais), a empresa CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, CNPJ.: 05.052.764/0001-44.

João Pessoa, 06 de março de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves
Pregoeiro Oficial/SEPLAN-PMJP

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de João Pessoa

Secretaria de Habitação Social
PUBLICAÇÃO DE RECEBIMENTO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA INSTALAÇÃO A Secretaria 

Municipal de Habitação Social – SEMHAB, torna público que recebeu da SEMAM – Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, a Renovação da Licença Instalação para obras da Comunidade Maria 
de Nazaré, situada no Bairro Funcionários III – João Pessoa/PB.

ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUSA
Chefe de Gabinete da Secretaria de Habitação Social – SEMHAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
No Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 07.016/2019, publicado na edição do Diário 

Oficial da União do dia 12/02/2020, página 189  - Seção 3, no Diário Oficial do Estado do dia 12 de 
fevereiro de 2020, página 21 e do Jornal A União do dia 12 de fevereiro de 2020, página 29, onde 
se lê: CNPJ Nº 34.515.983/0001-10  leia-se: CNPJ Nº 17.314.738/0001-26.

João Pessoa, 06 de março de 2020.
Sachenka Bandeira da Hora

Secretário de Infra Estrutura /PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33003/2020

HOMOLOGO a licitação na modalidade pregão eletrônico nº 33003/2020, Processo Administrativo 
nº 2019/141640, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS BAIRROS 
DA CIDADE DE JOÃO PESSOA – ZONA NORTE, com base no Relatório do pregoeiro oficial no 
Valor de R$ 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais), a empresa CONSTRUTORA 
GURGEL SOARES LTDA, CNPJ.: 05.052.764/0001-44.

João Pessoa, 06 de março de 2020.
Daniella Almeida Bandeira de Miranda Pereira

Secretária de Planejamento

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de João Pessoa

Secretaria de Habitação Social
PUBLICAÇÃO DE RECEBIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA A Secretaria Municipal de Habitação 

Social – SEMHAB, torna público que recebeu da SEMAM – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
a Licença Prévia para urbanização e pavimentação da Comunidade Renascer e Avenida Saturnino 
de Brito, situada no Bairro Trincheiras – João Pessoa/PB.

ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUSA
Chefe de Gabinete da Secretaria de Habitação Social – SEMHAB

-ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE FORMA PARCELADA, PARA A 

MERENDA ESCOLAR E DEMAIS SECRETERIAS DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa nº DP00045/2019. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à 
demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00171/2019 - 
Reginaldo Tome de Souza - CNPJ: 35.485.440/0001-60 - 2º Aditivo - acréscimo de R$ 94.254,72. 
ASSINATURA: 06.03.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA

PROCESSSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.024/2020 
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº003/2020

OBJETIVO: Contratação dos serviços de obras para implantação de pavimentação em vias 
publicas no município de Malta-pb, conforme planilha orçamentaria e edital. 

Reunião dia 25 de março  de 2020  as 08:00hs na sala da CPL, informação no endereço sala 
da CPL, Rua Manoel Marques nº 67, centro de 07 as 12:00 hs, sites    http://malta.pb.gov.br   http://
www.tce.pb.gov.br, 

Malta - PB, 04 de MARÇO  de 2020
MILENA RODRIGUES FONTES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº: 004/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123/2006 
e demais normas inerentes a espécie, que fará realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS na forma de Execução Indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, do tipo 
menor preço Global, objetivando a executar Obra civil construção de praça pública com parque 
infantil no município de Mari, em sessão pública para abertura dos envelopes de habilitação e 
proposta que realizar-se-á as 09:00hs do dia 25/03/2020, na sala da CPL. Maiores informações e 
aquisição do edital através do link http://www.mari.pb.gov.br/licitacoes/ 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, 05 de março de 2020. 
JOSANIO JOSE DA SILVA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 10:00 horas do dia 24 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: Fornecimento parcelado de frutas, verduras, legumes e 
hortaliças, destinados a manutenção das atividades do município de Paulista. 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 7892/13; Decreto Municipal nº 009/09; 
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) 
34451011. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 06 de Março de 2020
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 09:00 horas do dia 24 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS LOCADOS E PERTENCENTES A FROTA DO 
MUNICÍPIO DE PAULISTA-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 009/09; 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) 34451011. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. 

Paulista - PB, 06 de Março de 2020
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 11:00 horas do dia 24 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: Fornecimento diário de refeições e lanches, destinados 
a diversas secretarias deste Município de Paulista/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7892/13; Decreto Municipal nº 009/09; 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) 34451011. E-mail: 
paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 06 de Março de 2020
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 12:00 horas do dia 24 de Março 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE CON-
FECÇÕES E IMPRESSÃO DE FORMULARIOS PADRONIZADOS DE USO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PAULISTA. 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 7892/13; Decreto Municipal nº 009/09; 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) 34451011. E-mail: paulistalicitacao@gmail.
com. Edital: www.paulista.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 06 de Março de 2020
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 08h:00 horas do dia 24 de Março de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS 
PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E VEÍCULOS E MÁQUINAS LOCADOS. 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 009/09; 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) 34451011. E-
-mail: paulistalicitacao@gmail.com. 

Paulista - PB, 06 de Março de 2020
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 15h:00 horas do dia 24 de Março de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Fornecimento parcelado e diário de medica-
mentos constantes na tabela ABC Farma, destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Paulista/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7892/13; 
Decreto Municipal nº 009/09; 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) 34451011. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.
pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 06 de março de 2020
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 14:00 horas do dia 24 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços para 
contratações futuras, para: Aquisição parcelada de Material de Limpeza destinado a as secretarias 
do município de Paulista - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7892/13; Decreto Municipal nº 009/09; 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) 34451011. E-mail: paulistalicitacao@gmail.
com. Edital: www.paulista.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

Paulista - PB, 06 de Março de 2020
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 16:00 horas do dia 24 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: Serviço de Locação mensal de veículos destinado ao 
transporte de estudantes da rede de ensino municipal e estadual do município de Paulista/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7892/13; 
Decreto Municipal nº 009/09; 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) 34451011. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.
pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 06 de Março de 2020
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS

CASA JUVENAL LÚCIO DE SOUSA
Comissão de Pregão
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020
A Câmara Municipal de Patos/PB, torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial 

e Equipe de Apoio, sediada na Rua Horácio Nobrega, s/n, Bairro Belo Horizonte, nesta cidade de 
Patos, às 10:30 horas do dia 19 de março de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, para: Aquisição parcelada de combustíveis e lubrificantes, destinados a manutenção 
da frota de veículos a serviço da Câmara Municipal de Patos, conforme edital e seus anexos. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e demais 
legislação pertinente. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado e através do e-mail: licitacaocamarapatospb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br e 
www.camarapatos.pb.gov.br.

Patos - PB, 06 de março de 2020
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

A Câmara Municipal de Patos/PB, torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial 
e Equipe de Apoio, sediada na Rua Horácio Nobrega, s/n, Bairro Belo Horizonte, nesta cidade 
de Patos, às 14:00 horas do dia 19 de março de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de material de consumo de apoio administrativo 
e expediente, destinados as atividades da Câmara Municipal, conforme edital e seus anexos. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e demais 
legislação pertinente. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado e através do e-mail: licitacaocamarapatospb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br e 
www.camarapatos.pb.gov.br.

Patos - PB, 06 de março de 2020
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 00023/2020
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00023/2020, por 

menor preços unitário, com objeto, aquisição de peças para veículos. Abertura dia 17/03/2020 às 
9:00 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.
pedrabranca.pb.gov.br.

Pedra Branca - PB, 06 de março de 2020
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

Prefeitura municipal de Pedra Branca
EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Presencial 0011/2020
Contratante: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Contratado: RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA 
Objeto: contratação dos Serviços de Radiodifusão.
Valor Global: R$ 33.000,00 (trinta mil reais).

Pedra Branca-PB, 04 de Março de 2020.
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
AVISO DE CANCELAMENTO DE EDITAL

A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, Estado da Paraíba, torna publico o aviso de CAN-
CELAMENTO do Edital de Pregão Presencial nº 00020/2020, publicado no dia 29.03/2020, que 
tem como objeto a  prestação de serviços administrativos. O cancelamento se deu por erro na 
modalidade da licitação.  

Pedra Branca - PB, 06 de Março de 2020
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

Prefeitura municipal de Pedra Branca 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial nº 00011/2020
Objeto: Serviços de Radiodifusão.
Vencedor: RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA-ME – CNPJ nº 08.606.071/0001-44, com o valor 

global R$ 33.000,00 (trinta  mil reais).
RESOLVE: Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, resolve ADJU-

DICAR e HOMOLOGAR. Estando convocada para assinar termo contratual.
Pedra Branca-PB, 03 de Março de 2020.

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

Concorrência nº 00001/2020
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, tornar pú-

blico o resultado de julgamento de proposta de preços e habilitação da Concorrência nº 00001/2020, 
cujo objeto concessão de outorga de permissão de uso, operação e exploração de um galpão 
industrial. Tem como vencedoras a empresas: AGROSERV NORMAG NORTHEAST MAGNETITE 
PROSPECÇÃO E MINERAÇÃO - DEMAIS, com o valor global de R$ 1.000,00 (um mil reais). 

Pedra Branca-PB, 06 de fevereiro de 2020.
Severino Luiz de Caldas

 Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM VIA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. FUN-

DAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2018. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para 
adequação do projeto. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 
00108/2019 - Sena Construções Eireli - CNPJ: 22.759.235/0001-02 - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 
105.086,24. ASSINATURA: 20.02.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00018/2020, para o dia 19 
de Março de 2020 às 08:20 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Joaquim Ca-
valcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@
GMAIL.COM . 

Remigio - PB, 06 de Março de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 
Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB, às 08:30 horas do dia 13 de Março de 
2020, licitação modalidade Convite, do tipo menor preço, para: REFORMA DA PRAÇA DE LAGOA 
DO MATO NO MUNICÍPIO DE REMIGÍO. 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: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@
GMAIL.COM . Convite: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR ou www.tce.pb.gov.br. 

Remigio - PB, 06 de Março de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO
AVISO DE LICITAÇÃO

ADIAMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL N. º 005/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO torna público através do pregoeiro oficial 
do município, portaria nº 015/2020, para conhecimento dos interessados nos termos Lei federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, sujeitando se as normas constantes no art. 15 da lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 e suas alterações e com fulcro no decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, 
em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de RIACHÃO DO POÇO, se realizaria 
no dia 09 de Março de 2020 às 10h00min, Realizar se á no dia 20 de Março de 2020 as 10:00min; 
tendo como objetivo: Aquisição de Patrulha Mecanizada, destinado a atender as necessidades 
municipais; A reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede da Prefeitura Municipal de RIA-
CHÃO DO POÇO, na rua João Ferreira Alves, s/n, centro, RIACHÃO DO POÇO-PB. Para maiores 
informações no mesmo endereço no horário das 08:00 as 12:00 Horas.

RIACHÃO DO POÇO - PB, 06 de Março de 2020.
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 13:30 horas do dia 18 de Março de 2020, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de materiais de limpeza e 
higiene pessoal diversos, destinados a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 025/2005. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3291-2222. 

Rio Tinto - PB, 06 de Março de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Gêneros alimentícios diversos, 
destinados a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3291-2222. 

Rio Tinto - PB, 06 de Março de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de trans-
porte escolar, destinado a rede de ensino municipal e estadual, junto a secretaria de Educação deste 
município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº. 025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3291-2222. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 06 de Março de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 13:30 horas do dia 23 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução e locação dos serviços 
de transportes diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 025/2005. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3291-
2222. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 06 de Março de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 24 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de uma Ambulância 
Tipo A - simples remoção Tipo: Furgão, 0KM, destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Rio Tinto 
- PB. Conforme proposta n° 12457.150000/1190-09 - Ministério da Saúde. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 025/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3291-2222. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 06 de Março de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00003/2020. OBJETO: Aquisição de Material de Expediente 

para Atender a Demanda das Diversas Secretarias Deste Município. NOTIFICAÇÃO: Convocamos 
a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta 
publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do 
respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores: S D de a Ferreira & Cia Ltda - CNPJ 26.889.181/0001-42. 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua José Matias, 31 - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3641-1019.

Riacho de Santo Antônio - PB, 05 de Marçode 2020
KARLA CLACILEIDE DA COSTA BRITO SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2020, que objetiva: CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, MEDIANTE 
SOLICITAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: WELINGTON OLIVEIRA DE 
ARAUJO NUNES - R$ 135.005,50.

Riacho de Santo Antônio - PB, 28 de Fevereiro de 2020
JOSEVALDO DA SILVA COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

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 
para Aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios, mediante solicitação, em atendimento as de-
mandas das Secretarias deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES - R$ 278.200,40.

Riacho de Santo Antônio - PB, 28 de Fevereiro de 2020
JOSEVALDO DA SILVA COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa para Aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios, mediante 

solicitação, em atendimento as demandas das Secretarias deste Município. FUNDAMENTO LE-
GAL: Pregão Presencial nº 00008/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho 
de Santo Antônio: 02040.04.123.1003.2003 -02060.12.361.2005.2007 - 02060.12.361.2005.2058 
- 02060.12.366.2010.2014 -  02080.10.302.2015.2022 - 02080.10.302.2015.2032 
- 02090.08.244.2018.2028 -  02090.08.244.2018.2080 - 02090.08.244.2018.2082 - 
02090.08.244.2018.2085 – Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00016/2020 - 28.02.20 - WELINGTON OLIVEIRA 
DE ARAUJO NUNES - R$ 278.200,40.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL 

DE LIMPEZA, MEDIANTE SOLICITAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SE-
CRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios vigentes no orçamento financeiro do Município de Riacho de 
Santo Antônio: 02040.04.123.1003.2003 -02060.12.361.2005.2007 -  02060.12.361.2005.2058 
- 02060.12.365.2009.2013 -   02080.10.301.2013.2089 - 02080.10.302.2015.2022 - 
02080.10.302.2015.2032 -  02090.08.244.2018.2028 - 02090.08.244.2018.2082 - 
02090.08.244.2018.2093 -  02090.08.244.2018.2094 - 02090.08.244.2018.2095 –Elemento de 
Despesas: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio 
e: CT Nº 00015/2020 - 28.02.20 - WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES - R$ 135.005,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
Pregão Presencial nº 014/2020

Objetivo:Aquisição parcelada de material de expediente para atender as necessidades do 
município de Serra Grande – PB, conforme especificações no edital.

Data da sessão:23 de março de 2020, às 09h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do 
município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio 
da Prefeitura Municipal. Informações no site http://serragrande.pb.gov.br/acesso-a-informacao/
licitacoes,  www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplserragrande@gmail.com: todos os dias úteis das 
08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 06 de março de 2020.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
AVISO: PRAZO ENTREGA MERCADORIA

Pregão Presencial nº 006/2020
Convoca-se a empresa: MARCONI ITALO GERVAZIO GOMES LOPES CNPJ n 32.536.960/0001-

67, para entrega de mercadoria (GENEROS ALIMENTICIOS) já solicitada, no prazo de 02 dias, a 
contar desta publicação, sob pena de rescisão contratual e abertura procedimento de penalidade. 
Passado o prazo acima, não atendendo a empresa está convocação, ocorrerá rescisão unilateral 
do contrato e abertura de procedimento de penalidade. O processo está à disposição dos interes-
sados nos dias úteis, das 08:00 ás 12:00, sala da CPL, na Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro, 
Serra Grande - PB.

Serra Grande-PB, 06 de março de 2020.
Jose Andreson Filho

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 CONVOCAÇÃO PARA ESCLARECIMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Solânea/PB, convoca 
a empresa NCE CONSTRUCAO E IMPERMEABILIZACAO EIRELI, empresa que apresentou o 
menor valor global proposto, para no prazo de 03 (três) dias, apresentar junto a esta Comissão, 
esclarecimento sobre a divergência de valor para os serviços de assentamento de guia (meio-fio) em 
pedra granítica  e pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa 
de cimento e areia no traço 1:3 (30 a 35 peças por m³), pois o valor destes serviços na planilha da 
Rua Trav. Bela Vista II, está com valor muito inferior aos mesmos serviços nas planilhas das demais 
ruas a serem pavimentadas. Devendo a mencionada empresa apresentar por escrito, no prazo 
estabelecido, a correção ou a ratificação dos preços apresentados nos mencionados serviços, sob 
pena de desclassificação da proposta. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3363-1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 04 de Março de 2020
MARIA JOSE DA COSTA MARANHÃO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução da obra 
de construção de Praça na cidade de Solânea/PB. LICITANTES HABILITADOS: AGRESTE CONS-
TRUTORA E COMERCIO LTDA; CONSTRUTORA BRTEC LTDA; E.P.S. SERVICOS DE CONS-
TRUCOES EIRELI H & M CONSTRUCOES LTDA NCE CONSTRUCAO E IMPERMEABILIZACAO 
EIRELI; S & L - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP; SEVERINO OLEGARIO DA 
SILVA NETO ME. LICITANTES INABILITADOS: LJS CONSTRUTORA EIRELI EPP, desatendeu aos 
itens 8.4.2 “b” e 8.5.1do edital;  SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI, desatendeu ao item 8.4.2 “b”do 
edital. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
16/03/2020, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solâ-
nea - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3363-1285. E-mail: 
licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB,  04 de Março de 2020
MARIA JOSE DA COSTA MARANHÃO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução da obra de 
conclusão da Pavimentação em Paralelepípedo das Ruas: João Marcelino Pereira e Arlindo Alcides 
Dantas - Solânea/PB. Recursos: CR: 1025094-25/2015MCIDADES. LICITANTES HABILITADOS: 
CONSTRUTORA BRTEC LTDA; H & M CONSTRUCOES LTDA; NCE CONSTRUCAO E IMPER-
MEABILIZACAO EIRELI; SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO ME. LICITANTE INABILITADO: 
G B N CONSTRUCOES EIRELI, desatendeu ao item 8.4.2 do edital. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 16/03/2020, às 10:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3363-1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB,  04 de Março de 2020
MARIA JOSE DA COSTA MARANHÃO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONS-

TRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 02.070 - 02070.15.451.2009.1092 - 44.90.51.00.00 
- 001 - 940 - Fontes. VIGÊNCIA: até 06/03/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00022/2020 - 06.03.20 - VERSATTA SERVICOS E 
CONSTRUCOES EIRELI - R$ 79.932,54.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
REVOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020
Torna público a Revogação do Pregão Presencial 0005/2020, Processo Administrativo Nº 

00012/2020, cujo objeto éPrestação De Serviços de Hora Máquina (Trator Agrícola) Destinado ao 
Corte de Terras e Preparo do Solo para o Plantio, em diversas Comunidades Rurais do Município-
Resolve REVOGAR por conveniência e oportunidade, com fundamento no CAPUT do art.49 da Lei 
nº 8.666/93, o procedimento licitatório, em razão de fatos supervenientes.

São Sebastião de Lagoa de Roça PB, 06/03/2020.
Severo Luís do Nascimento Neto

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019

 OBJETO:ContrataçãodeempresadeengenhariaespecializadaparaexecuçãodeobrareferenteàC
onstrução do Pronto Atendimento Infantil,no município de Santa Rita, PB.

A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através 
da Portaria nº 302/2019, de 17 de setembro de 2019, e observadas às disposições da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

 R E S O L V E:
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Concorrência Pública nº 002/2019, que 

objetiva:ContrataçãodeempresadeengenhariaespecializadaparaexecuçãodeobrareferenteàCons
trução do Pronto Atendimento Infantil,no município de Santa Rita, PB; com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, a:

- CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI – ME
CNPJ:15.233.791/0001-77
Valor: R$ 3.868.000,00 (três milhões, oitocentos e sessenta e oito mil reais)

Santa Rita - PB, 05 de março de 2020.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

Santa Rita - PB, 06 de março de 2020.
 O PREFEITO E O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA 

PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
 R E S O L V E M:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Concorrência Pública nº 002/2019, que obje-

tiva: ContrataçãodeempresadeengenhariaespecializadaparaexecuçãodeobrareferenteàConstrução 
do Pronto Atendimento Infantil,no município de Santa Rita, PB; com base nos elementos constantes 
do processo correspondente, os quais apontam como proponentevencedor:

- CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI – ME
CNPJ: 15.233.791/0001-77
Valor: R$ 3.868.000,00 (três milhões, oitocentos e sessenta e oito mil reais)
Publique-se e cumpra-se.

EMERSON FERNANDES A. PANTA
Prefeito

LUCIANO CORREIA CARNEIRO
Secretário Municipal de Saúde 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

Tomada de Preço n° 006/2019
Processo nº 161/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS VISANDO 
A REFORMA E ADEQUAÇÃO DE INCONFORMIDADES DA CRECHE DO BAIRRO DE TIBIRI II, 
DA CRECHE DE BEBELÂNDIA, DA QUADRA DA ESCOLA ODILON RIBEIRO COUTINHO E DA 
QUADRA DA ESCOLA EGÍDIO MADRUGA, NOS BAIRROS DE TIBIRI II, MARCOS MOURA E 
BEBELÂNDIA 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 Tomada de Preço nº 
006/2019, sendo vencedora do certame a empresa: FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA 
LTDA, CNPJ: 13.570.141/0001-91, valor da proposta R$ 1.777.079,01 (um milhão, setecentos e 
setenta e sete mil, setenta e nove reais e um centavo).

Santa Rita, 05de março de 2020.
Maria Neuma Dias 

Presidente - CPL/PMSR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2020, que objetiva: Contratação de empresa 
para fornecimento de alimentos especiais para suprir as necessidades das pessoas carentes do 
Município, conforme Determinação Judicial; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 24.042,00.

Santa Cecília - PB, 02 de Março de 2020
ROBERTO FLORENTINO PESSOA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

 EXTRATO DE CONTRATOS
Pregão Presencial nº 00006/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NE-
CESSIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00006/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Cecília: 07.007 Fundo Municipal 
de Saúde 10 301 0007 2022 Manter o programa de Saúde Bucal 10 301 0007 2026 Desenvolver as 
Atividades do PAB 10 303 0007 2029 Manter as Atividades da Farmácia Básica 10 301 0007 2031 
Manutenção das Atividades com NASF 10 301 0007 2023 Mat. Dos serviços Fundo Municipal de 
Saúde 10 301 0007 2024 Desenvolver as Atividades do PSF Elemento de Despesa: 3390.30 Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Santa Cecília e: CT Nº 00031/2020 - 02.03.20 - A. COSTA COM. ATAC. DE 
PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - R$ 132.724,50; CT Nº 00032/2020 - 02.03.20 - DROGAFONTE 
LTDA - R$ 80.645,00; CT Nº 00033/2020 - 02.03.20 - FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. 
MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA - R$ 12.535,50.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

 EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de alimentos especiais para suprir as 
necessidades das pessoas carentes do Município, conforme Determinação Judicial. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa 
Cecília: 07.007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 0007 2023 Manutenção dos Serviços do 
Fundo Munic. de Saude 08.008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 244 0009 2036 
Prestar Assistência a Classes Mais Carentes Elemento de Despesa: 3390.32 99 Material de Distri-
buição Gratuita; 3190.91 99 Sentenças Judiciais; 3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa 
Cecília e: CT Nº 00030/2020 - 02.03.20 - TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES 
LTDA - R$ 24.042,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

 EXTRATO DE CONTRATO
Pregão Presencial nº 00007/2020

OBJETO: Contratação de pessoa física para prestação de serviços do transporte escolar (item 
remanescente) de alunos da zona rural e da sede do Município e vice e versa nos turnos da manhã, 
tarde e noite. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2020. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Santa Cecília: 02.006 Secretaria de Educação Cultura e Esporte 12 361 
0005 2006 Manutenção do Ensino Fundamental-MDE 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Física 12 361 0005 2012 Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar 3390.36 Outros 
Serviços de Terceiros Pessoa Física 12 361 0005 2015 Manutenção das atividades com Ensino 
Fundamental - Convênio Estado 3390.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa 
Cecília e: CT Nº 00034/2020 - 02.03.20 - JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA - R$ 26.884,00.
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