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

Câmara de Bayeux aprova
intervenção no município
Vereadores acataram pedido do Tribunal de Contas do 
Estado, que aponta descumprimento da LRF e improbidade 
administrativa na gestão de Berg Lima (foto). Página 13

Começou a valer ontem resolução da Anvisa que autoriza a fabricação e a venda em todo o país. Na Paraíba, Liga Canábica ainda luta pela liberação também do cultivo. Página 5

Produtos à base de cannabis estão liberados

Foto: Marcos Russo

Falta de chuva deixa sete 
cidades da PB sem água
Abastecimento foi suspenso ontem por causa do baixo nível de água do manancial da Capivara, no Sertão do Estado. Página 3

Estado garante apoio a centro 
de recuperação para mulheres
Entidade localizada no município de Conde atende 
vítimas de violência e recebeu ontem a visita da 
primeira-dama, Ana Maria Lins. Página 4

Foto: André Lúcio/Secom-PB
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Diversidade

Políticas

Coronavírus: governo anuncia 
edital para cinco mil médicos
Número de casos no país subiu ontem para 34. Ministério 
da Saúde deve lançar ainda esta semana edital para 
médicos com o objetivo de reforçar assistência. Página 20

Foto: Roberto Guedes

Campanha contra a gripe vai 
vacinar primeiro os idosos
Governo mudou a ordem de público-alvo da 22a Campanha 
de Vacinação contra a Influenza para proteger os 
idosos, mais vulneráveis ao coronavírus. Página 4

Marcelinho 
Paraíba anuncia 
aposentadoria

Jogador entra em campo pela 
última vez no próximo domingo, 
na partida contra o CSP. Depois, 
ele vai integrar a comissão 
técnica da Perilima. Página 21

Esportes
Foto: Ortilo Antonio

Antônio Barros comemora 
90 anos de música e sucesso
Compositor faz aniversário hoje e, em entrevista ao Jornal 
A União, lembra o início da carreira e curiosidades de 
algumas de suas principais composições.   Página 9
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Editora A União vai lançar 
dois livros infantis na Flio
Feira Literária das Imprensas Oficiais, nos dias 19 e 20 
de março, será palco para o lançamento de “História do 
Arco-íris” e “Zé Pião e Maria Carrapeta”. Página 12

Cultura
Foto: Ascom UEPB

Centenário de Celso 
Furtado é tema de 
palestra na UEPB
Professor Rômulo Polari 
abriu o semestre letivo do 
Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento Regional. Página 8



Seres humanos de todas as fai-
xas etárias merecem respeito. Isso é 
ponto pacífico. No entanto, quando 
se trata do oferecimento de oportu-
nidades no mercado de trabalho, há 
certa preocupação, no sentido de se 
favorecer moças e rapazes, ou seja, 
a juventude, levando-se em conta o 
fato das pessoas dessa faixa etária 
estarem “começando a vida”; “dan-
do os primeiros passos”, por assim 
dizer, necessitando, portanto, de um 
volume maior de atenção.

Entende-se, por essa linha de ra-
ciocínio, que os adultos estão adian-
tados na estrada da vida, com suas 
carreiras consolidadas, e os jovens é 
que necessitam de espaços para des-
lanchar, profissionalmente falando. 
Na realidade, não é bem assim. Há no 
mundo contemporâneo uma verda-
deira legião de adultos desemprega-
dos, muitos vivendo abaixo da linha 
de pobreza. Rememore-se o quadro 
humanitário gravíssimo, no que diz 
respeito aos refugiados.

Nesta oportunidade, porém, a 
situação que se coloca em tela é a 
dos jovens. Há no planeta, atual-
mente, cerca de 1,3 bilhão de ho-
mens e mulheres na faixa etária 
entre 15 e 24 anos. Desse total, 267 
milhões não trabalham, não estu-
dam e nem recebem algum tipo de 
treinamento. Uma legião de incapa-
citados, levando-se em conta a lógi-
ca perversa do capital. Esses dados 
constam do relatório divulgado on-
tem pela Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT).

A OIT reconhece que os jovens 
empregados correm mais riscos de 
perder seus empregos do que traba-
lhadores adultos, tendo em vista o 
avanço dos processos de automação. 
De acordo com o relatório da organi-
zação, “isso reflete como as qualifi-
cações adquiridas por meio de trei-
namento profissional voltado para 
obtenção de um emprego específico 
tendem a se tornar obsoletas mais 
rapidamente do que as adquiridas 
em programas de educação geral”. 

Outra questão que o documento 
da OIT reitera é o tratamento desi-
gual que continua sendo dispensado 
a homens e mulheres, em favor do 
gênero masculino. Dos 267 milhões 
de jovens que não trabalham nem 
estudam, dois terços, ou seja, 181 
milhões são mulheres. E a situação 
tende a piorar. Pelas contas da orga-
nização, o número de jovens nessa 
situação deve continuar aumentan-
do, podendo chegar a 273 milhões de 
indivíduos, em 2021.

Em todas as nações, governos e 
empregadores, em um diálogo fran-
co com os trabalhadores, precisam 
assumir a responsabilidade de evi-
tar que esse potencial criativo, re-
presentado pelos jovens, seja des-
perdiçado. Uma das saídas continua 
sendo a educação. Embora a deman-
da por mão de obra tenha decaído, 
em termos globais, o relatório da 
OIT revela que os jovens que con-
cluem o ensino superior são menos 
vulneráveis à perda de empregos 
devido à automação.
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Talentos desperdiçados

Editorial

De onde saiu essa 
nesga mínima de papel 
velho amarrotado?  Vejo 
que se rasgou de um tex-
to em duas colunas, lar-
gado a esmo, e que vem 
cair como folha perto de 
mim. De que livro terá 
despregado? Tenho-os de 
cinquenta, sessenta anos 
atrás, como a História do 
Brasil de João Ribeiro, Os Inocentes 
do Leblon de Genolino Amado, uma 
edição portuguesa dos Karamazov, 
uma dezena ou mais, alguns subtraí-
dos da Biblioteca Pública como a bro-
chura de O Escrivão Isaias Caminha 
que se encobria na prateleira onde o 
espanador não chegava. 

Donde veio essa nesguinha de jor-
nal cujas letras já começam a se sol-
tar? Entre rasgões, não há um frag-
mento de sentido completo, mas, do 
pouco que resta dá pra ver que não é 
texto de notícia: “... fazia um luar de 
se botar num quadro.” Seria Carlos 
Romero? Não podia ser nenhum prin-
cipiante. E não era de fora pela refe-
rência, duas linhas depois,  a Tambaú, 
aquele retalho sensível de paisagem.  

Só podia ser de Carlos, desde os 
anos 1950 com a sua presença poética 
no cotidiano dos jornais. Ele e Juarez 
Batista; mas Juarez Batista, mestre dos 
perfis humanos, era mais sociólogo.  

Romero veio de um tempo em 
que a crônica era o fino das leituras 
brasileiras, a presença da poesia no 
cotidiano dos jornais. Depois é que 
os jornais se coisificaram, trocaram 
a reclamação contra o incômodo  das  
corujas na fiação elétrica recém ins-
talada e dos balões nos telhados, das 
macumbas e despachos que infesta-
vam os becos e até as portas da igre-
ja, trocaram  essas miuçalhas pelas 

tragédias do trânsito, 
do assalto, da droga, do 
crime organizado. 

Doido para assi-
milar o processo de 
fazimento da notícia, 
num tempo em que não 
havia manuais nem 
escolas, fiquei horas 
e horas, anos e anos, 
morando mesmo   no 

texto das coleções mais novas ou das 
mais antigas mantidas ao nosso al-
cance, na redação. E não descobrin-
do muito, além do chavão, ancorava  
na ilha parnasiana situada no alto 
da página, sempre à sua direita, for-
mada invariavelmente dos quatorze 
decassílabos  assinados, um dia  por 
Raul Machado, outro por  Américo 
Falcão e, algumas vezes, Augusto dos 
Anjos, que não era visto ainda com a 
merecida unanimidade. A poesia es-
tava em seu primado, avivada pelo 
beletrismo narcisista de Carlos Dias 
Fernandes, figuraço com prestígio 
intelectual no Recife e nas hostes 
simbolistas do Rio de Janeiro.

 O jornal anterior a 2ª guerra era 
fruto dessa cultura, mais refletindo a 
gama sensível de valores humanos do 
que a tragédia do seu tempo, que eram 
o atraso de vida,  as pestes, o cangaço.   

Carlos Romero, quando aqui che-
guei, já era a presença da crônica mo-
derna, um oásis lírico naquele fim de 
guerra e começo de outras mais civis 
que estrangeiras. 

Para quem não sabe, caí no ramo 
vicioso por inveja dos “Recados da 
Província” que ele publicava n`O Nor-
te ao mesmo tempo em que Rubem 
Braga, Henrique Pongetti e Genolino 
Amado apareciam transcritos por 
Juarez Batista na velha confreira da 
Praça João Pessoa. 

Luar de se botar num quadro
Carlos Romero, 

quando aqui cheguei, já 
era a presença da crônica 
moderna, um oásis lírico 
naquele fim de guerra e 
começo de outras mais 

civis que estrangeiras   

Artigo Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues@.gmail.com
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Depois da declaração do prefeito de João 
Pessoa, Luciano Cartaxo (PV), questio-
nando a “viabilidade eleitoral” de Ruy 
Carneiro (PDSB), enquanto pré-candida-
to a prefeito da capital, a relação entre as 
duas legendas aliadas desandou de vez. 
O prefeito, não sem ironia, lembrou que 
Ruy Carneiro já foi derrotado uma vez na 
disputa pela prefeitura, em 2004.   

O Tribunal de Justiça da Pa-
raíba, por meio da Gerência 
de Segurança Institucional, 
concluiu a instalação das 
câmeras de segurança nos 
fóruns e prédios de todo o Ju-
diciário estadual, totalizando 
1.194 equipamentos de mo-
nitoração. À medida, que vi-
sava atender, inicialmente, 27 
comarcas, foi expandida e al-
cançou todo o Estado, atestou 
o juiz auxiliar da presidência, 
Rodrigo Marques.

A propósito de sua candidatura em Campina 
Grande, Ana Cláudia Vital deverá deixar o cargo 
de secretária de Desenvolvimento e Articulação 
Municipal  em maio, para se dedicar, exclusiva-
mente, à campanha eleitoral - pelas regras da 
Justiça Eleitoral, ocupantes de cargos no Executi-
vo – estadual ou municipal – precisam renunciar 
aos cargos para poderem disputar a eleição.  

Desincompatibilização

segurança

“não tem conDições De liDar com o Dinheiro público”

plano De trabalho Filtragem

em cg: ana cláuDia acusa gestão De promover nepotismo

Nesta quarta-feira, a Comissão 
Mista Temporária da Reforma 
Tributária vai analisar o plano 
de trabalho do relator, depu-
tado Aguinaldo Ribeiro (PP). 
Ele já antecipou que pretende 
entregar seu relatório até o 
dia 28 de abril, de modo que o 
parecer possa ser votado pelo 
colegiado no dia 5 de maio. 
Após esse trâmite, a matéria 
será enviada à Câmara dos 
Deputados e, posteriormente, 
ao Senado.

O REDE Sustentabilida-
de projeta a divulgação, 
até o dia 18 deste mês, 
do resultado da primeira 
etapa do processo seletivo 
para escolha do candidato 
da legenda a prefeito de 
João Pessoa. O deputado 
estadual Chió confirma 
que a seleção teve mais 
de 30 inscrições. Após esta 
etapa, os selecionados 
passarão por novos ‘fil-
tros’ avaliativos.

Trecho do pedido feito pela 4ª promotora de Justiça de Bayeux, Maria Edligia Chaves Leite,  a 4ª Vara 
de Bayeux, para o afastamento de Berg Lima (sem partido) do cargo de prefeito do município. “É im-
prescindível que seja mantido seu afastamento do cargo de prefeito anteriormente fixado por este Juízo 
e ratificado pela segunda instância, pois o gestor não tem condições de lidar com o dinheiro público, 
notadamente porque se utiliza do cargo para obter vantagens pessoais indevidas”.

ironizou

Secretária estadual de Desen-
volvimento e Articulação Muni-
cipal e pré-candidata a prefeita 
de Campina Grande, Ana Cláu-
dia Vital do Rêgo (Podemos) 
acusa a gestão de Romero 
Rodrigues (PSD) de empregar 
parentes – inclusive de seus 
aliados – em várias instâncias 
da prefeitura – o chamado 
nepotismo – e afirma que seu 
programa de governo para a 
cidade prevê a realização de 
concursos públicos como mé-
todo de ingresso na adminis-
tração municipal – numa Live, 
em suas redes sociais, ressaltou 
que na gestão de Veneziano 
Vital do Rêgo (PSB) como pre-
feito, foram realizados 12 concursos públicos. Para a pré-candidata, Campina Grande precisa de um 
choque de gestão, porque falta planejamento na administração de Romero. “Não se tem, na atual 
gestão, um plano de desenvolvimento de maneira ordenada para a cidade. Campina precisa de uma 
gestão que possa antecipar as necessidades de seu povo, coordenando esforços e estabelecendo um 
caminho para um horizonte construído de forma coletiva”.

Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Foto: Divulgação
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Selo Prefeitura Parceira das 
Mulheres será entregue amanhã

O Governo do Estado pre-
mia, amanhã, gestores e gesto-
ras de 35 prefeituras com o Selo 
Social “Prefeitura Parceira das 
Mulheres”. O evento acontece 
às 9h, no Teatro Paulo Pontes, 
no Espaço Cultural José Lins do 
Rego, em João Pessoa. Durante 
todo o dia acontecerá a Feira de 
Mulheres Produtoras da Paraí-
ba, também no Espaço Cultural. 

O Selo Social ‘Prefeitura 
Parceira das Mulheres’ é vol-
tado às práticas desenvolvidas 
pelas prefeituras dos municí-
pios paraibanos de promoção 
da equidade e igualdade dos 
direitos das mulheres, consi-
derando as especificidades e as 
potencialidades de cada muni-
cípio.  O selo é uma realização 
da Secretaria da Mulher e da 
Diversidade Humana (Semdh), 
em parceria com a Secretaria de 

Desenvolvimento e Articulação 
Municipal (Sedam) e a Federa-
ção das Associações de Municí-
pios da Paraíba (Famup).

A premiação integra a pro-
gramação do Dia 8 de Março – Dia 
Internacional da Mulher. A secre-
tária de Estado da Mulher e da Di-
versidade Humana, Lídia Moura, 
disse que o momento será sim-
bólico para consolidação de polí-
ticas públicas para mulheres no 
Estado. Nesta primeira edição do 
selo, 51 municípios concorreram 
ao edital publicado ano passado. 

A seleção dos municípios 
foi feita por uma comissão jul-
gadora, formada por represen-
tantes da Semdh, da Sedam e 
da Famup. O Selo Social ‘Pre-
feitura Parceira das Mulheres’ 
tem como objetivos garantir 
práticas inovadoras e compro-
metidas com as mulheres em 

toda sua diversidade, de forma 
a estimular o empreendedoris-
mo, a autonomia econômica e 
o desenvolvimento sustentável 
com igualdade social; enfrenta-
mento à violência contra as mu-
lheres nas suas diferentes mani-
festações; e promoção da saúde 
integral das mulheres, conside-
rando as especificidades e as po-
tencialidades de cada município. 

Os critérios para receber 
o selo passou por desenvolvi-
mento de ações desde a criação 
de equipamentos de gestão (se-
cretarias, coordenações ou nú-
cleos), centros de referências, 
até protocolos de atendimen-
tos na saúde que beneficiem a 
otimização do pré-natal e parto 
humanizado, políticas para a 
autonomia financeira das mu-
lheres, ações para a segurança 
alimentar e outros.

O Ato Conjunto nº 
001/2020, assinado pelos 
representantes do Tribu-
nal de Justiça da Paraíba e 
da Corregedoria-Geral de 
Justiça, desembargadores 
Márcio Murilo da Cunha Ra-
mos e Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira, recomen-
da aos servidores lotados 
nos cartórios de Justiça que, 
assim que aportem em juízo 
os laudos periciais de armas 
ou munições apreendidas 
em procedimentos crimi-
nais, promovam a imediata 
intimação das partes inte-
ressadas para manifesta-
rem, no prazo de cinco dias, 
o interesse de preservar o 
artefato para fins de pro-
dução de provas durante a 

instrução processual penal. 
O documento foi publicado 
no Diário da Justiça eletrô-
nico (DJe)

A medida busca evitar 
o armazenamento de armas 
nos cartórios de Justiça ou 
depósitos mantidos pelas 
Forças de Segurança pública 
e considera a necessidade 
de estabelecer regras des-
tinadas a preservar a segu-
rança dos juízes, servidores, 
advogados e jurisdiciona-
dos do Estado.

De acordo com o juiz 
auxiliar da presidência, Ro-
drigo Marques, a iniciativa 
visa à mudança de para-
digma, visto que, as armas 
estavam demorando muito 
tempo depositadas à espera 

de decisão judicial acerca de 
sua destinação, pois, muitas 
vezes, os juízes criminais 
decidiam sobre o destino 
desse material ao final do 
processo, no momento da 
sentença.

“É importante que te-
nhamos a propagação desta 
nova consciência, para que 
tanto servidores, quanto 
magistrados, ajam com ur-
gência nesta deliberação. O 
que se pretende é que haja 
prioridade, com o intuito 
de preservar a segurança 
pública, dos magistrados, 
advogados, servidores e ju-
risdicionados, fazendo com 
que estas armas não per-
maneçam mais nos fóruns”, 
enfatizou o magistrado.

Ato recomenda urgência em 
despacho de armas apreendidas

Manancial da Capivara atingiu patamar que impede a distribuição de água; Cagepa diz que consumidores não receberão cobrança

Sem chuva, abastecimento 
é suspenso em sete cidades

A Companhia de Água e 
Esgotos da Paraíba (Cagepa) 
suspendeu ontem o  abaste-
cimento de água para as ci-
dades paraibanas de Uiraúna, 
Vieirópolis, Lastro, Poço de 
José de Moura, Poço Dantas, 
Joca Claudino e Bernardino 
Batista, localizados na região 
de Sousa, no Sertão do Esta-
do. De acordo com a diretoria 
de Operação e Manutenção 
da Cagepa, a suspensão é ne-
cessária por causa da falta de 
chuva na região e do conse-
quente baixo nível de água 
do manancial da Capivara. O 
manancial atingiu o ponto em 
que tecnicamente não é mais 
possível realizar o tratamento 
de água para distribuição à 
população.

Segundo a diretoria, a co-
brança da conta de água esta-
rá temporariamente suspensa 
até que o sistema volte a ope-
rar dentro da normalidade. A 
Cagepa está interagindo com 

prefeituras e órgãos públicos, 
de forma a minimizar os trans-
tornos à população.

Manutenção
A Companhia de Água e 

Esgotos da Paraíba (Cagepa) 
realiza hoje uma manutenção 
na Estação Elevatória de Água 
Tratada, em Valentina, na capi-
tal. Em decorrência dos traba-
lhos, o abastecimento de água 
será interrompido das 7h30 
às 23h nas seguintes localida-
des: Valentina, Boa Esperança, 
Monsenhor Magno, Paratibe e 
Nova Mangabeira.

A Cagepa pede a colabo-
ração de todos no sentido de 
limitar o consumo de água ao 
essencial, ao longo do período 
de manutenção. Mais infor-
mações sobre esse e outros 
serviços realizados pela Ca-
gepa podem ser obtidas gra-
tuitamente pelo telefone 115, 
que também atende ligações 
de celular.

Comunidade do Porto do Capim

Audiência de conciliação termina 
sem resultado na Justiça Federal

Sem resultado concreto. 
Este é o resultado da audiência 
de conciliação que aconteceu 
ontem na Primeira Vara da 
Justiça Federal, em João Pes-
soa, para discutir a situação 
da Comunidade do Porto do 
Capim. Estiveram presentes 
representantes do Ministério 
Público Federal, Defensoria 
Pública da União, Superin-
tendência do Patrimônio da 
União, além do prefeito de João 
Pessoa, Luciano Cartaxo, a se-
cretária de Habitação de João 
Pessoa, Socorro Gadelha, e a 
secretária de Planejamento do 
município, Daniela Bandeira. 
O único ponto decidido no en-
contro foi que as partes devem 
voltar a se manifestar em um 
prazo de 15 dias.

O procurador regional 
dos Direitos do Cidadão, José 
Godoy, falou sobre o encontro e 
o que ficou deliberado para da-
tas futuras. “Foi uma audiência 
produtiva, mas sem resultado 
conclusivo, tendo o juiz aberto 
um prazo de 15 dias para Pre-
feitura analisar as propostas da 
comunidade e o mesmo prazo 
para que MPF, DPU e comuni-
dade se reúnam e analisem 
as propostas da Prefeitura. A 
partir daí, as tratativas voltam a 
acontecer, provavelmente com 
a marcação de nova audiência”, 
explicou. O defensor público 
federal, Edson Andrade, tam-
bém comentou sobre a reunião. 
Segundo ele, há um ponto es-
pecífico que está dificultando 
a negociação.

“A audiência hoje era uma 
tentativa de conciliação entre 
o município e a comunidade 

para viabilizar o projeto que a 
Prefeitura quer fazer do Par-
que Sanhauá, mas atendendo 
os anseios da comunidade de 
permanecer no seu território. 
Não foi possível ainda a gente 
chegar a um acordo, existe um 
ponto crucial que é: a Prefei-
tura oferecer um terreno para 
a comunidade se alojar, pois 
existe um indício que a comuni-
dade aceitaria, mas a Prefeitura 
deseja a realocação imediata 
e demoraria cerca de cinco 
anos para estar pronto este 
empreendimento imobiliário, 
dentro do próprio território. 
Então este é o ponto crucial, 
a gente suspendeu a reunião, 
vamos fazer uma reunião com 
a comunidade, explicar toda a 
situação e ficou acertado que 
em duas semanas a gente vai 
voltar os autos e se manifes-
tar formalmente sobre a via-

bilidade ou não de continuar 
a negociação judicial”, explicou.

No último dia 27, a Justiça 
Federal na Paraíba suspendeu 
as obras do Parque Ecológico 
Sanhauá na comunidade do 
Porto do Capim, no Centro 
Histórico de João Pessoa. A 
decisão foi tomada pelo juiz 
federal João Pereira de Andra-
de Filho, e foi movida por uma 
Ação Civil Pública ingressada 
pelo Ministério Público Fede-
ral (MPF).

Por outro lado, a Prefei-
tura de João Pessoa afirmou 
que iria recorrer da decisão 
judicial. A liminar estava sen-
do analisada pela Procuradoria 
Geral do Município com base 
nos argumentos técnicos para 
a conclusão do projeto, que in-
tegra o conjunto de novas obras 
no Centro Histórico da capital 
paraibana. 

O trabalho das forças de 
segurança da Paraíba – Polícia 
Militar, Polícia Civil e Corpo de 
Bombeiros Militar – e o resul-
tado da gestão na redução de 
assassinatos por oito anos con-
secutivos no Estado, com a im-
plantação do programa Paraí-
ba Unida pela Paz, foi destaque 
na 28ª Edição da publicação 
eletrônica ‘Fonte Segura’ (ht-
tps://www.fontesegura.org.
br/newsletter/), do Fórum 
Brasileiro de Segurança Públi-
ca (FBSP). Segundo artigo inti-
tulado ‘Paraíba Unida e avan-
çando rumo à paz’, de autoria 
do secretário da Segurança e 
da Defesa Social, Jean Nunes, 
entre os anos em que houve 
queda no número de Crimes 
Violentos Letais Intencionais 
(CVLI) – homicídios dolosos 
e outros crimes dolosos que 
resultem em morte – 2019 foi 
aquele com menores índices 
de criminalidade da década, 
em território paraibano.

O texto, publicado na 
sessão ‘Múltiplas vozes’ do 

Boletim Semanal, ainda afir-
ma que 2019 se impôs como 
um grande desafio para a ges-
tão da Segurança Pública da 
Paraíba. 

“As novas gestões do Go-
verno Estadual e da Secretaria 
de Segurança e Defesa Social 
(Sesds) se viram diante da 
missão de obter uma meta 
de redução da criminalidade 
após sete anos consecutivos 
de queda da violência letal no 
Estado. Além disso, havia um 
desgaste natural das estraté-
gicas do programa ‘Paraíba 
Unida pela Paz’, após oito anos 
em execução e outros fatores 
externos de dificuldade, como 
elevados índices criminais nos 
três estados que fazem divisa 
com a Paraíba. Portanto, era 
premente a necessidade de 
inovação e melhoria na con-
dução do programa, notada-
mente sem perder sua essên-
cia, constituída pela integração 
e articulação institucional, e a 
metodologia de gestão para 
resultados”, explica Jean Nunes.

Assassinatos: redução 
é destaque no FBSP

Rammom Monte
rammom511@hotmail.com

Foto: Richelle Bezerra

O único ponto que ficou decidido no encontro foi que as partes devem voltar a se manifestar dentro de um prazo estipulado de 15 dias
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Patos sedia eliminatória do 3o Festival de Música da PB

A cidade de Patos, lo-
calizada a 315 quilômetros 
da capital João Pessoa, foi 
escolhida para ser sede da 
segunda eliminatória do 3o 
Festival de Música da Paraí-
ba, que acontece no dia 5 de 
junho e que este ano home-
nageará o músico paraibano 
Severino Dias de Oliveira, o 
“Mestre Sivuca”, em memó-
ria dos 90 anos de nascimen-
to do artista. A parceria foi 
firmada na manhã de ontem, 
durante um encontro entre 
a presidente da Empresa 
Paraibana de Comunicação 
(EPC), Naná Garcez e o Pre-
feito Interino, Ivanes Lacer-
da. A primeira eliminatória 
acontece em Itabaiana, terra 
natal do homenageado e a 

grande final ocorrerá em 
João Pessoa, no dia 20 de 
junho de 2020. A etapa de 
Patos terá a apresentação de 
Eduarda Brasil, participante 
e vencedora do ‘The Voice 
Kids” em 2018.

A Região Metropolitana 
de Patos é constituída por 
24 municípios e, de acordo 
com a presidente da EPC, a 
cidade foi escolhida por ser 
a “porta de entrada para o 
Sertão”. “Patos é a quarta ci-
dade em termos populacio-
nais, é um município pujan-
te em termos econômicos, é 
também um município que 
congrega muitas universi-
dades, portanto, é um polo 
cultural e o festival em si é 
um grande movimento cul-
tural”, pontuou.

Para o prefeito Ivanes 
Lacerda, a escolha de Patos 

para sediar uma das elimi-
natórias do III Festival de 
Música demonstra o quan-
to é importante as parcerias 
firmadas entre municípios e 
o Governo do Estado. “É um 
presente para a nossa cida-
de e nós aqui agradecemos 
ao Governador. O festival 
servirá para resgatar a au-

toestima da nossa cultura, 
da nossa região, aquecendo 
a nossa economia”, destacou.

O Festival de Música da 
Paraíba é uma realização 
do Governo do Estado, por 
meio da Empresa Paraiba-
na de Comunicação (EPC), 
Fundação Espaço Cultural 
José Lins do Rego (Funesc) 

e Secretaria de Estado da 
Comunicação (Secom), que 
reconhece e divulga a mú-
sica paraibana valorizando 
os artistas do cenário local. 
As inscrições para o evento 
já estão abertas e podem ser 
realizadas no site festivalde-
musica.pb.gov.br até o dia 19. 
O primeiro colocado vai re-
ceber o prêmio de R$ 10 mil; 
R$ 5 mil para o segundo, R$ 
3 mil para o terceiro e R$ 2 
mil para melhor intérprete.

Para participar do Fes-
tival de Música da Paraíba, 
é preciso que o artista com-
prove que é residente no Es-
tado e tenha idade acima de 
14 anos com música autoral 
inédita. Vale ressaltar que, 
no momento da inscrição, 
o participante deve decla-
rar e se responsabilizar pelo 
ineditismo da obra, tanto 

em relação à letra, quanto 
à música. 

Também participaram do 
encontro dessa terça, Marcos 
Thomaz, gerente de jornalis-
mo da Rádio Tabajara, e a 
representante da Fundação 
Espaço Cultural – Funesc, Né-
zia Gomes e o presidente da 
Fundação Cultural de Patos 
–Fundap, Marcelo Lima.

Patos foi a escolhida para sediar a eliminatória por ser a “porta de entrada para o Sertão” Para Ivanes Lacerda, a 
escolha de Patos para uma 

das eliminatórias do 3o 
Festival de Música demonstra 

o quanto é importante as 
parcerias entre municípios e  

Governo do Estado

Foto: Secom-PB

Lusângela Azevêdo
lusangela013@gmail.com

Ana Maria Lins conheceu a estrutura do Centro de Recuperação Feminino Missão Resgate e reafirmou apoio do Governo

A primeira-dama do Es-
tado, Ana Maria Lins, visitou, 
ontem, a Fundação Centro 
de Recuperação Feminino 
Missão Resgate. Com o apoio 
do Governo do Estado, a fun-
dação, localizada no municí-
pio de Conde, Litoral Sul do 
Estado, oferece assistência a 
mulheres vítimas de depen-
dência química e de violência 
doméstica.

Após conhecer a estru-
tura do local, Ana Maria Lins 
destacou a importância da 
parceria, firmada por meio do 
Fundo de Erradicação e Com-
bate à Pobreza (Funcep), com 
a Fundação Centro de Re-
cuperação Feminino Missão 
Resgate. “É um projeto sério, 
com toda a infraestrutura ne-
cessária para um atendimen-
to digno. E o Governo do Es-
tado se orgulha de fazer parte 
de projetos como este, que 
têm resgatado vidas, levado 
qualificação, proporcionando 
as condições necessárias de 
essas pessoas se reinserirem 
na sociedade”, afirmou, anun-
ciando a ampliação da parce-
ria com a instituição em 2020.

Por meio do Fundo de 
Erradicação e Combate à Po-
breza (Funcep)/Secretaria 
de Desenvolvimento Huma-
no, o Governo do Estado vai 
destinar, neste ano, R$ 155 
mil, sendo R$ 100 mil para a 
manutenção e R$ 55 mil para 
implantação de uma escola 
de música para os filhos das 
mulheres atendidas e para a 
comunidade. 

Na ocasião, a presidente 
da Fundação Centro de Re-
cuperação Feminino Missão 
Resgate, Valquíria Uchoa, 
agradeceu a visita da pri-
meira-dama e ressaltou a 
importância da parceria com 
o Governo do Estado. “Essa 
parceria é fundamental. Com 
esses recursos, conseguimos 
manter a alimentação, higie-
ne pessoal. Além disso, todos 
os cursos são oferecidos em 
parceria com o Governo do 
Estado”, disse.

Em um espaço de 20 mil 
metros quadrados, as mulhe-
res acolhidas encontram cur-
sos de informática, robótica, 
costura e gastronomia, entre 

outros, além de supletivo e 
curso superior.

A visita da primeira-da-
ma à Fundação Centro de 
Recuperação Feminino Mis-
são Resgate foi prestigiada 
por auxiliares do Governo do 
Estado e por outras autorida-
des, a exemplo do juiz da Vara 
das Execuções Penais de João 
Pessoa, Carlos Neves.

Na ocasião, o magistra-
do destacou a importância 
de projetos de ressocializa-
ção desenvolvidos pelo Esta-
do. “Esses projetos, antes de 
tudo, cumprem a lei de resso-
cialização e reinserção, e são 
de fundamental importância, 
fazendo com que os reedu-
candos se sintam acreditados 
nessa parceria entre o Poder 
Judiciário, o Governo do Es-
tado e a sociedade como um 
todo”, disse.

Jailma Carvalho repre-
sentou o secretário de Es-
tado do Desenvolvimento 
Humano, Tibério Limeira, 
e comentou: “À medida que 
são executados, esses pro-
jetos produzem benefícios 
para os reeducandos e tam-
bém para a sociedade, resul-
tado da sensibilidade social 
do Governo do Estado, na 
pessoa do governador João 
Azevêdo”.

No auditório da Funda-
ção Centro de Recuperação 
Feminino Missão Resgate, a 
primeira-dama do Estado, 
Ana Maria Lins, conheceu 
histórias de superação ob-
tidas graças à oportunidade 
que as mulheres receberam 
da fundação.

Primeira-dama visita casa de 
acolhida e renova parceria

No espaço de 20 mil metros quadrados, as mulheres acolhidas encontram cursos de informática, robótica, costura e gastronomia, entre outros, além de supletivo e curso superior

Foto: André Lúcio

Ação nacional

Idosos e profissionais de saúde abrem 
campanha de vacinação contra gripe

O Ministério da Saúde 
inverteu a ordem de públi-
co-alvo da 22ª Campanha 
Nacional de Vacinação con-
tra Influenza. Serão vacina-
dos, primeiramente, os ido-
sos e os trabalhadores de 
saúde, que atuam na linha 
de frente do atendimento 
à população. A decisão é 
mais uma medida de pro-
teção a esses públicos, em 
especial aos idosos, já que 
a vacina é uma proteção aos 
quadros de doenças respi-
ratórias mais comuns, que, 
dependendo da gravidade, 
pode levar a óbito. Outra 
preocupação é evitar que as 
pessoas acima de 60 anos, 
público mais vulnerável ao 
coronavírus, precisem fazer 
deslocamentos no período 
esperado de provável cir-
culação do vírus, no país. A 
primeira fase da campanha 
começa no dia 23 de março, 
em todo o Brasil.

“A previsão é que os 

imunos cheguem até o dia 
18 de março e, em segui-
da, vamos encaminhar aos 
municípios da Paraíba. En-
tretanto, já reforçamos que 
a influenza é uma infecção 
viral aguda que afeta o sis-
tema respiratório. A imuni-
zação é muito importante 
para a prevenção e reduz 
significativamente a possi-
bilidade de contrair o vírus, 
além de contribuir para re-
dução do quadro de doenças 
respiratórias mais graves, 
como pneumonia e infec-
ções do trato respiratório”, 
explicou a assessora técnica 
do Núcleo de Imunização da 
Secretaria de Estado da Saú-
de (Ses), Milena Vitorino de 
Souza Vasconcelos.

A segunda fase da cam-
panha de vacinação contra 
a gripe começa no dia 16 
de abril e contempla pro-
fessores de escolas públicas 
e privadas e profissionais 
de segurança e salvamen-

to. Na sequência, a partir 
do dia 9 de maio, que tam-
bém é o Dia D, a campanha 
será aberta para crianças 
de 6 meses a menores de 
6 anos, grávidas, mães no 
pós-parto, grupos portado-
res de doenças crônicas não 
transmissíveis e outras con-
dições clínicas especiais, 
adolescentes e jovens de 
12 a 21 anos sob medidas 
socioeducativas, população 
indígena, população priva-
da de liberdade e funcioná-
rios do sistema prisional e 
adultos de 55 a 59 anos de 
idade. A vacinação será en-
cerrada no dia 23 de maio e 
meta é vacinar, pelo menos, 
90% de cada um dos grupos 
prioritários. Ano passado, a 
Paraíba atingiu 94,44%.

“Do ponto de vista epi-
demiológico, as crianças 
são consideradas multipli-
cadoras de vírus respirató-
rios e, por isso, o Programa 
Nacional de Imunizações 

distanciou um público do 
outro. Serão duas semanas 
de intervalo entre uma fase 
e outra”, explicou Milena.

Dados
Este ano, até a 10ª se-

mana epidemiológica (in-
completa), dos 223 municí-
pios da Paraíba, nove (4%) 
notificaram casos de Sín-
drome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG) hospitaliza-
dos. Do total de hospitaliza-
dos, 23 casos foram sinali-
zados com SRAG no ano de 
2020, o que representa uma 
redução de 30% quando 
comparado ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior, que 
registrou 33 casos.

Em 2019, foram notifi-
cados nove óbitos por SRAG, 
sendo cinco deles em João 
Pessoa. Já em 2020, até o 
momento, foram notificadas 
cinco mortes, três delas na 
capital e duas no Sertão do 
Estado. 

O Governo do Estado 
se orgulha de fazer parte 

de projetos como este, 
que têm resgatado vidas, 

levado qualificação, 
proporcionando as 

condições necessárias de 
essas pessoas se 
reinserirem na 
sociedade 
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Celso Furtado
Em CG, palestra sobre o tema “100 anos de Celso Furtado: 
desafios da pesquisa em Desenvolvimento Regional” foi 
ministrada pelo professor Rômulo César Polari. Página 8 Fo
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Casos suspeitos crescem na Paraíba e nota técnica reafirma urgência em registros, com consequências de multas

A Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES) assinou, 
ontem, uma Nota Técnica 
Conjunta reiterando a obri-
gatoriedade da notificação 
imediata dos casos suspeitos 
do novo coronavírus (Co-
vid-19). Multa e sanções civil 
e administrativa serão for-
mas de punição para quem 
não cumprir as exigências.

A punição está prevista 
conforme Lei nº 6437, de 20 
de agosto de 1977 e destaca 
a importância do papel do 
profissional que faz a as-
sistência, daquele que gera 
todos os encaminhamentos 
necessários, mas também 
que precisa fazer esse olhar 
sanitário, notificando, fa-
zendo essa sinalização, para 
que a vigilância epidemioló-
gica possa fazer o seu papel. 

De acordo com a geren-
te executiva de Vigilância em 
Saúde da SES, Talita Tavares, 
a notificação deve ser feita 
pela unidade de saúde logo 
após o atendimento médico 
que levante hipótese diag-
nóstica para o agravo, consi-
derando os critérios clínicos 
e epidemiológicos definidos 
pelo Ministério da Saúde. O 
intuito da nota é desencadear 
as medidas de investigação 
epidemiológica como a co-
leta de material biológico, a 
identificação e orientação aos 
contatos próximos e o moni-
toramento de possíveis casos 
secundários que venham a 
ocorrer, além do monitora-
mento dos casos leves em iso-
lamento domiciliar.  

“A notificação de doen-
ças é uma prerrogativa do 
SUS, mas sabemos que mes-
mo assim existem subnotifi-
cações para vários agravos. 

SES reforça obrigatoriedade 
de notificação do Covid-19
Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

Porém, sendo o coronavírus 
uma emergência em saúde 
pública, como já foi retrata-
do, a Vigilância Epidemioló-
gica do município e do Esta-
do precisam, o quanto antes, 
ter essas notificações sina-
lizadas, para poder monito-
rar e ter coletas oportunas 
e assim saber que circulação 
viral realmente está aconte-
cendo no Estado”, explicou. 

Assinaram a Nota Téc-
nica Conjunta, o Ministério 
Público do Estado da Paraíba 
(MPPB), o Ministério Público 
Federal (MPF), a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES-PB), 

a Secretaria Municipal de 
Saúde de João Pessoa, o Con-
selho Regional de Medicina, o 
Hospital Universitário Lauro 
Wanderley, a Secretaria de 
Administração Penitenciária 
e a Defensoria Pública do Es-
tado da Paraíba. 

Coronavírus na PB
Subiu para treze o núme-

ro de casos suspeitos para o 
novo coronavírus na Paraíba, 
sendo seis destes já descar-
tados para a doença notifica-
dos no Estado. Segundo a Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES), mais cinco pacientes 

estão sob suspeita e são clas-
sificados como novos casos. 
Dos novos casos aguardando 
o resultado dos exames, cinco 
são de João Pessoa e dois em 
Campina Grande.

Sobre EPIs
A Agência Estadual de 

Vigilância Sanitária e a Ge-
rência Executiva de Vigilân-
cia em Saúde da SES/PB pu-
blicaram Nota Técnica com 
orientações destinadas aos 
Serviços de Saúde sobre o 
uso racional e descarte de 
equipamentos para prote-
ção individual na preven-

ção de infecção pelo novo 
coronavírus. Assinada pela 
diretora-geral da Agevisa/
PB, Jória Viana Guerreiro, e 
pela gerente-executiva esta-
dual de Vigilância em Saúde, 
Talita Tavares Alves de Almei-
da, a Nota Técnica Conjunta 
nº 01/2020/Agevisa/SES 
está disponível no endereço 
https://agevisa.pb.gov.br/
documentos-pdf/legislacao/
nota-tecnica_001-site.pdf 

Elaborado com o obje-
tivo de otimizar o uso racio-
nal de equipamentos para 
proteção individual, assim 
como a segregação correta 

dos resíduos, o documento 
toma por base as orientações 
constantes em Nota Técnica 
nº 04/2020, da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária, 
disponível no portal.anvisa.
gov.br, e também em publica-
ções de organismos interna-
cionais de saúde, e relaciona 
medidas de prevenção e con-
trole que devem ser adotadas 
durante a assistência à saúde 
relacionada aos casos suspei-
tos ou confirmados de infec-
ção pelo novo coronavírus.

De acordo com levantamento da Secretaria de Saúde, o Estado investiga atualmente sete casos suspeitos; resultados dos exames estão sendo aguardados e devem ficar prontos ao longo da semana

Leia mais na Página 20

Com a fabricação e ven-
da de medicamentos pro-
duzidos à base da cannabis 
sendo liberadas em todo o 
Brasil, as farmácias pode-
rão comercializar produtos. 
A resolução foi divulgada 
pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (An-
visa) e está em vigor des-
de ontem. Na Paraíba, de 
acordo com a Liga Canábi-
ca, a iniciativa da Agência 
serviu para trazer à tona o 
reconhecimento dos medi-
camentos feitos a partir do 
canabidiol no tratamento 
terapêutico. No entanto, o 
entrave continua quando o 
cultivo da planta que origi-
na a matéria-prima segue 
proibido no país.

Para Sheila Geriz, presi-
dente da Liga, a resolução da 
Anvisa termina reforçando 
um fato que as associações e 
demais entidades que lutam 
em favor do uso terapêutico 
da cannabis: a concentração 

da matéria-prima continua-
rá nas mãos da indústria 
estrangeira, que lucra com 
esse nicho.

“Nós vemos como fato 
positivo o reconhecimento 
da Anvisa, pois finalmente 
o tratamento terapêutico é 
reconhecido. Mas por outro 
lado, permanece a dominân-
cia das indústrias estrangei-
ras, já que não se pode plan-
tar no Brasil”, afirmou.

O medicamento comer-
cializado no Brasil é o Me-
vatyl, explica Geriz. O valor 
deste remédio fica em torno 
de R$ 2.800. Se houvesse 
uma produção local, sem 
fins lucrativos, baseadas 
nas demandas dos pacien-
tes, este mesmo medica-
mento custaria R$ 500,00. 

Outro fator já relatado 
por usuários destes medi-
camentos é que os produtos 
comprados em farmácias 
não têm o mesmo efeito 
do que os produzidos pe-
las associações. “Além do 
preço e do efeito desejável 
do medicamento, a proibi-

ção do cultivo da planta no 
Brasil impede uma série de 
pesquisas de instituições e 
terminam por prejudicar os 
pacientes e os avanços. Ao 
manter o cultivo proibido, a 
Anvisa inviabiliza a pesqui-
sa no Brasil”, afirmou.

Uso
O óleo do canabidiol 

tem sido usado, com suces-
so, em casos crônicos de 
epilepsia, transtornos de 
ansiedade, depressão, Al-
zheimer, Parkinson, entre 
outros.

A resolução
Aprovada em dezem-

bro de 2019, a resolução 
dispõe sobre regulamenta-
ção, fabricação, importação 
e comercialização dos pro-
dutos com fins terapêuticos 
e medicinais. A Agência Na-
cional de Vigilância Sanitá-
ria ficará responsável pela 
entrada do produto no país. 
Assim, produção local con-
tinuará sendo considerada 
ilegal.

Liberada venda de remédios à base de cannabis
Rogéria Araújo 
anarogeria7@gmail.com

SAIBA MAIS
n Medicamento somente pode ser comprado em farmácias sem manipulação
n Receita azul (tipo B) para produtos com até 0,2% de THC
n Receita amarela (tipo A) para produtos com mais de 0,2% de THC
n Receitas devem ser prescritas por médicos específicos
n Medicamentos podem ser encontrados em farmácias comuns, como as que vendem 
remédios do tipo controlados.

Liga valoriza reconhecimento da Anvisa, mas cultivo da planta no Brasil segue proibido, impedindo pesquisas

Foto: Josué Damascena/Fiocruz

Foto: Ascom/Polícia Federal
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Homem estava morando em um condomínio e foi surpreendido pelos policiais da Força Tática do 5o Batalhão

Uma guarnição da Força 
Tático do 5º Batalhão da PM 
prendeu no final da manhã 
de ontem, um homem sus-
peito de ter participado da 
tentativa de assalto a um car-
ro-forte, no início da tarde 
do dia 17 de fevereiro deste 
ano. O homem, identificado 
por Givaldo Silva dos Santos, 
de 29 anos, estava morando 
no condomínio Nice Oliveira, 
na Comunidade Nova Man-
gabeira, em João Pessoa. 

Com Coroa Gil, como é 
conhecido o suspeito, os po-
liciais apreenderam armas e 
munições, drogas, inclusive 
a arma estava com a nume-
ração raspada. Segundo o 
tenente-coronel Marcos Bar-
ros, comandante do 5º BPM, 
os policiais daquela unidade 
militar realizam constantes 
incursões nas comunidades, 
tanto do Valentina Figueire-
do como do bairro de Man-
gabeira e já vinham moni-
torando o suspeito, até que 
os policiais da Força Tática 
foram até o local e fizeram a 
prisão.

Coroa Gil é um dos sus-
peitos de ter participado da 
tentativa de assalto a um 
carro-forte, em frente ao Su-
permercado Bompreço, loca-
lizado na Praça João Amorim, 
em João Pessoa, no momento 
que seguranças estavam com 
malotes de dinheiro. Houve 
troca de tiros e um seguran-
ça ficou ferido. 

Enquanto o segurança 
era socorrido para o Hospital 
de Emergência e Trauma, na 
capital, guarnições da Polícia 
Militar realizaram diligências 
à procura dos bandidos, sen-
do que um dos veículos utili-
zado na fuga foi encontrado 
numa rua próxima ao local 
da tentativa de assalto. Outro 
carro, que também foi toma-
do por assalto também foi 
encontrado pela PM. Para o 
tenente-coronel Barros, essa 
é mais uma ação exitosa da 
Polícia Militar. “Vamos conti-
nuar em diligências para ten-
tar localizar os demais envol-
vidos com esse crime”, disse o 
comandante do Quinto Bata-
lhão da PM, responsável pela 
segurança dos dois maiores 
bairros da capital, Valentina 
Figueiredo e Mangabeira.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Polícia prende suspeito de 
tentar assaltar carro-forte

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

O suspeito da tentativa de assalto ao carro-forte estava em um condomínio, na Zona Sul da capital, com arma, munição e drogas

Foto: PMPB

Foto: PMPB

Justiça nega recurso a acusada de 
abandonar menor sob sua guarda

Por abandonar filho me-
nor sob sua guarda e conduzir 
veículo com capacidade psico-
motora alterada, em razão de 
influência de álcool, Jackline 
de Andrade Barbosa teve seu 
recurso negado pela Câmara 
Criminal do Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba. O colegiado 
manteve a sentença do Juízo 
da 1ª Vara Criminal da capi-
tal, que condenou a acusada 
a uma pena de um ano, sete 
meses e 10 dias-multa, além 
da suspensão da carteira de 
habilitação pelo período de 
dois anos. 

Por preencher os requi-
sitos do artigo 44 do Código 
Penal, o Juízo de 1º Grau con-
verteu a sanção punitiva em 
duas restritivas de direito, 
a serem estabelecidas pelo 
Juízo das Execuções Penais. 

Irresignada, a defesa alegou, 
preliminarmente, a nulidade 
da sentença, por ausência de 
fundamentação, e cerceamen-
to de defesa, ante a inépcia da 
denúncia. No mérito, susten-
tou a ausência de qualquer 
elemento de prova idônea a 
amparar uma condenação. 
Também afirmou que o aban-
dono não ficou comprovado. 
Por fim, a defesa requereu o 
provimento do apelo para ab-
solver a apelante. 

Ao analisar a preliminar 
de cerceamento de defesa 
ante a inépcia da inicial, o de-
sembargador Carlos Beltrão 
ressaltou que a matéria es-
tava preclusa e que somente 
foi arguida em sede recursal. 
Quanto à nulidade da senten-
ça por flata de fundamenta-
ção, o relator disse que não 

há falha na decisão judicial. 
“O fato de a sentença ter sido 
contrária às pretensões da 
defesa, não significa ausên-
cia de formalidade legal ou 
de apreciação de teses defen-
sivas, ainda mais por restar 
evidente que, por exclusão, o 
juiz não acolheu o pedido de 
absolvição, ao que justificou 
a condenação, em decisão 
motivada com qualificação, 
ementa, relatório, exaustivo 
desenvolvimento e dispositi-
vo, atendendo, assim, a todos 
os requisitos do artigo 381 
do CPP e do artigo 93, IX, do 
CF/1988”, disse Beltrão.

No mérito, ao manter a 
sentença, o relator enfatizou 
que as provas convergem em 
apontar, retilineamente, para 
a apelante como autora dos 
delitos, segundo elementos 

colhidos no inquérito e con-
firmados em juízo. Em relação 
ao delito de trânsito, o de-
sembargador Carlos Beltrão 
falou que somente basta que 
o condutor de veículo esteja 
embriagado, apenas sob in-
fluência de álcool, não se exi-
gindo que esteja em estado de 
embriaguez completo.

Quanto ao crime de aban-
dono, o relator observou que 
a apelante, ao deixar a filha 
solitária dentro do veículo, 
beirou o total abandono. “Pelo 
contexto em que a infante de 
apenas seis anos de idade foi 
encontrada, demonstra que 
ela estava, concretamente, 
exposta a todo tipo de risco 
efetivo e real, pois se não fos-
sem os transeuntes, a criança 
poderia até ter morrido por 
asfixia”, pontou.

Em Patos

Homem usa bicicleta para praticar 
assaltos a pedestres e faz refém

Policiais militares do 3° 
BPM prenderam, na noite 
desse sábado (07), um sus-
peito que estava realizando 
vários roubos no bairro San-
to Antônio, em Patos. O sus-
peito, de 33 anos, ainda fez 
uma vítima de refém.

A Polícia Militar recebeu 
informações de populares 
que um indivíduo de bici-
cleta, que estaria realizando 
vários roubos, estava em 
uma localidade. Os policiais, 
rapidamente, realizaram um 
cerco e conseguiram locali-
zar o suspeito no interior de 
uma das casas e teria tomado 

como refém o proprietário, 
que estava sob ameaça do 
suspeito com uma faca. Após 
várias tentativas de negocia-
ção, os policiais entraram na 
casa e conseguiram imobili-
zar o suspeito, com ele foram 
recuperados vários objetos, 
como celulares, relógios e di-
nheiro, além da faca utilizada 
nos roubos.

O suspeito foi preso e 
conduzido à delegacia da ci-
dade de Patos, e lá foi verifi-
cado que contra ele havia um 
mandado de prisão, emitido 
pela Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro. O ciclista usava facas para intimidar e praticar os assaltos em Patos

Na sessão de ontem, 
a Câmara Criminal do Tri-
bunal de Justiça da Paraíba 
denegou a ordem de habeas 
corpus, impetrado pela 
defesa do empresário Leo-
nardo Ganin Pontes, preso 
em flagrante com 150 com-
primidos de ecstasy. A rela-
toria do HC foi do desem-
bargador Ricardo Vital de 
Almeida. Participaram do 
julgamento os desembarga-
dores Joás de Brito Pereira 
Filho e João Benedito da 
Silva. O parecer da Procura-
doria de Justiça também foi 
pela denegação da ordem.

Segundo os autos, o 
empresário, que tem uma 
pizzaria, foi preso por po-
liciais federais ao compa-
recer a uma agência dos 
Correios, no bairro do Bes-
sa, em João Pessoa, para 
receber uma encomenda, 
que já estava sendo mo-
nitorada, contendo 150 
comprimidos de ecstasy, 
que teria como objetivo 
a venda em festas raves. 
Ainda consta no HC que o 
impetrante confessou que 
encomendou a droga e 
apontou nome e endereço 
do vendedor, com o propó-
sito de receber os benefí-
cios legais de redução de 
pena previstos no artigo 
41 da Lei nº 11.343/06. 

Na sede da Polícia 
Federal, Leonardo Ganin 
confessou que frequentava 
festas raves e, no interro-
gatório, disse que comprou 
a unidade do comprimido 
por R$ 18, pagando o total 
de R$ 4 mil pela carga. O 
valor foi quitado por meio 
de pagamento de depósito 
bancário na conta-corrente 
indicada por uma pessoa 
chamada “Neto”, que teria 

conhecido em 2010, em Be-
lém/PA, provável fornece-
dor da droga. 

Com a prisão em fla-
grante convertida em pre-
ventiva, a defesa impetrou 
habeas corpus, alegando 
que o acusado vem sofren-
do constrangimento ilegal 
por ausência de fundamen-
tação. Sustentou que o im-
petrante possui condições 
favoráveis à obtenção da li-
berdade e que a prisão pre-
ventiva mostra-se desne-
cessária, pois eventual pena 
será menos gravosa que a 
custódia cautelar, motivo 
pelo qual, pediu a aplicação 
de cautelares diversas da 
prisão.

Segundo o relator, 
o decreto de prisão pre-
ventiva está devidamente 
fundamentado nos termos 
do artigo 93, inciso IX, da 
Constituição Federal, sen-
do possível identificar os 
motivos de fato e de direito 
que embasaram a manu-
tenção da custódia preven-
tiva. Sobre as condições 
favoráveis do paciente, o 
desembargador Ricardo 
Vital afirmou que tal fato 
não tem o condão de, por 
si, garantir a revogação da 
prisão preventiva, se exis-
tem nos autos elementos 
hábeis a recomendar a ma-
nutenção da sua custódia 
cautelar, como é o caso.

Sobre a substituição da 
prisão por medidas cautela-
res, o relator disse: “Torna-
se prejudicado o pedido de 
aplicação de medidas caute-
lares diversas da prisão, em 
favor do paciente, em virtu-
de da presença dos requisi-
tos indispensáveis à decre-
tação da custódia cautelar”.

Empresário preso com 
ecstasy tem HC negado
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Atraso no atendimento atingiu 2.385 pedidos de aposentadoria, além de outros benefícios que estão parados

Mais de seis mil pessoas 
estão na fila do Instituto Na-
cional de Previdência Social 
(INSS), na Paraíba, aguar-
dando que o órgão analise 
pedidos de benefícios. O 
atraso no atendimento atin-
giu 2.385 pessoas que de-
ram entrada com pedido de 
aposentadoria, além de se-
gurados que aguardam res-
posta sobre auxílio-doença, 
salário-maternidade, am-
paro para deficientes, entre 
outros benefícios concedi-
dos pelo INSS.

No Brasil, a fila che-
ga a quase dois milhões de 
pessoas, atingidas pelo re-
presamento de processos 
nos últimos 50 dias. O atra-
so, segundo o instituto, foi 
provocado, principalmente, 
pela corrida ao INSS após a 
reforma da Previdência e a 
não adaptação do sistema de 
concessão de benefícios.

No último dia 2, o gover-
no federal editou a Medida 
Provisória 922/2020, que 
permite a contratação tem-
porária de servidores apo-
sentados do Instituto para 
atuarem nas agências em 
todo o país. O recrutamento 
do pessoal a ser contratado 
será feito por meio de pro-
cesso seletivo simplificado, 
sem concurso público. 

Na Paraíba, a informa-
ção do INSS é de que o edital 
com as regras do processo 
será divulgado em breve, 
mas sem data marcada ain-

da. No edital constarão in-
formações sobre a seleção, 
como requisitos, critérios 
de classificação dos candi-
datos, atividades a serem 
desempenhadas e formas de 
remuneração.

Situação difícil
Enquanto isso, as pes-

soas reclamam da demora 
para serem contempladas 
com um auxílio, pensão, 
aposentadoria ou outro be-
nefício que lhes são garan-
tidos por lei. A professora 
aposentada Maria das Neves 
Coelho, é um dos exemplos 
da lentidão do serviço. De-
pois que deu entrada no pe-
dido de pensão por morte, 
ela aguardou mais de quatro 
meses para obter resposta 
do INSS.  

O marido da professora 
aposentada faleceu em ju-
nho do ano passado e auto-
maticamente o salário dele 
já foi cortado. Em julho, ela 
solicitou a pensão por mor-
te junto ao INSS, mas a li-
beração do dinheiro só veio 
em novembro. Neste caso, 
Maria das Neves ficou com 
a renda doméstica reduzida 
de junho a novembro, du-
rante seis meses.

Durante esse período, 
ela teve de cortar muitos 
gastos e precisou contar 
com a ajuda dos filhos para 
pagar algumas contas. Caso 
contrário, ficaria endivida-
da. “Foi muito difícil essa 
situação, porque nesses 
meses em que aguardava a 
resposta do INSS, meu orça-

Mais de 6 mil pessoas estão
aguardando na fila do INSS

Alexsandra Tavares
lekajp@hotmail.com
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Na Paraíba, INSS aguarda elaboração de edital com as regras do processo seletivo que será divulgado em breve para contratação de pessoal

mento ficou bem menor. En-
tão eu pensava: como é que 
vou pagar as contas se antes 
eu contava com o meu salá-
rio e com o dele e agora só 
tinha uma renda? Eu ia com 
meu filho no INSS saber o 
motivo da demora e diziam 
que estava em análise. Mas 
já passava dos três meses 
nessa situação e não vinha 
resposta. Graças a Deus a 
pensão saiu”, desabafou Ma-
ria das Neves. 

Na fila do INSS em João 

Pessoa, muitos continuam 
dando entrada no órgão para 
requerer benefícios e auxílios, 
com a esperança de que tudo 
transcorra rapidamente. Uma 
dessas pessoas foi a telefo-
nista Dalva Felipe. Moradora 
do Colinas do Sul, ela chegou 
cedo na agência do INSS no 
bairro de Tambiá para passar 
pela perícia no órgão. Dalva 
contou que tem uma defi-
ciência física e decidiu pedir 
o amparo que é concedido a 
este público. O valor é de um 

salário mínimo mensal. 
“Espero que tudo seja re-

solvido rapidamente, porque 
tenho um conhecido que já 
fez o pedido há cerca de um 
ano e ainda não recebeu nada. 
Ele deu entrada em março de 
2019, fez a perícia e este ano 
chamaram ele para fazer uma 
nova perícia. Tenho fé que co-
migo seja diferente”, contou.

Nova MP
A nova MP 922/2020 foi 

editada após o presidente 

Jair Bolsonaro publicar um 
decreto para contratar mili-
tares da reserva para refor-
çar o atendimento do INSS, 
ganhando adicional de 30% 
sobre a remuneração rece-
bida na inatividade. A medi-
da abrange contratações na 
área da educação, de pessoal 
para conter situações de ris-
co à sociedade, incidentes de 
calamidade pública, danos e 
crimes ambientais e emer-
gências humanitárias ou de 
saúde pública.

Foto: Evandro Pereira

Reajuste de 14% 
para os professores po-
livalentes e manutenção 
de todas as cláusulas so-
ciais da última coletiva, 
entre as quais, a gratui-
dade do ensino para os 
filhos dos trabalhado-
res no setor figuram na 
pauta de reivindicações 
aprovadas pela assem-
bleia do Sindicato dos 
Trabalhadores no Ensi-
no Privado de Campina 
Grande (Sintep).

O professor José Ro-
berto Martins, presidente 
do Sintep, disse que a as-
sembleia decidiu de forma 
majoritária, o pagamento 
de R$ 15 para a hora/aula 
dos docentes do Ensino 
Fundamental 2;  reajus-
te de 16% para os traba-
lhadores não docentes; e 
hora/aula de R$ 25 para 
professores do Ensino 
Médio. O reajuste de 14% 
contempla as professoras 
polivalentes, que lecionam 
no Ensino Fundamental 
1, que vai do primeiro ao 
quinto ano.

Atualmente, em 
Campina Grande e Re-
gião, estão funcionando 

mais de 350 estabeleci-
mentos de ensino priva-
dos. Segundo o profes-
sor José Roberto,  nesses 
educandários trabalham 
cerca de 3.500 docentes. 
A pauta de reivindica-
ções salariais e as cláu-
sulas sociais,  será entre-
gue, ainda nesta semana, 
à diretoria do Sindicato 
dos Estabelecimentos de 
Ensino Privado.

O sindicalista adian-
tou que, vai esperar pelo 
posicionamento do sindi-
cato patronal e que, uma 
primeira rodada de nego-
ciação, já está agendada 
para o dia 24 de março. 
“Vamos abordar todas as 
nossas questões e espe-
rar a reação deles”, disse 
o professor José Roberto 
Martins.

No caso dos profes-
sores polivalentes, entre 
hora aula e piso salarial, 
o profissional recebe 
uma remuneração de R$ 
1.045, que, no entendi-
mento do sindicalista, 
está defasada. “Total-
mente, porque as escolas 
cobram mensalidades 
altas e é preciso reconhe-
cer o trabalho dos pro-
fessores, porque, a edu-
cação liberta”, destacou.

Professores pedem 
aumento de 14%
Chico José
chicodocrato@gmail.com

Nas rodovias

65 acidentes em 2019 decorreram 
de condutores dormindo ao volante 

Mais da metade dos 
casos de acidente em que a 
causa presumível foi o con-
dutor dormindo, acontece-
ram durante o dia, segundo 
dados da Polícia Rodoviária 
Federal da Paraíba (PRF
-PB). Em 2019, a quantida-
de desse tipo de acidente 
registrados pela PRF foi de 
65, sendo 58% com luz do 
dia. Quatro pessoas morre-
ram em acidentes com essa 
causa, nesse período. 

Na última quinta-feira 
(06), o comerciante Carlos 
Henrique, de 25 anos foi ví-
tima de um acidente na BR 
-230, sentido Estádio Al-
meidão - Cabedelo, causado 
por um cochilo ao volante. 
Enquanto se dirigia ao vo-
lante, ele perdeu o controle 
de uma caminhonete LS-
200 triton sport que capo-
tou ao bater em um cantei-
ro. Apesar da cena ser de 
um grave acidente, nenhum 
outro carro foi atingido e 
não houveram vítimas. 

Segundo a PRF, são vá-
rios fatores que provocam o 
cochilo do motorista ao vo-
lante. Um deles é quando o 

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com

condutor inicia uma viagem 
já muito cansado, após uma 
longa jornada de trabalho 
por exemplo. Outros casos 
podem ocorrer devido a 
monotonia gerada por lon-
gos percursos, principal-
mente quando o motorista 
viaja sozinho ou com passa-
geiros dormindo. 

De modo geral, os aci-
dentes de trânsito regis-
trados pela PRF na Paraí-
ba diminuíram. Enquanto 
em 2018 ocorreram 1596, 
em 2019 esse número caiu 
para 1568. Por outro lado, 
a quantidade de feridos 
aumentou. No ano passa-
do foram registradas 1721 

pessoas feridas nesses aci-
dentes, já no mesmo pe-
ríodo do ano anterior esse 
dado era de 1706 feridos. 
Já os óbitos cadastrados 
oscilaram pouco. Em 2018, 
134 morreram vítimas de 
acidentes de trânsito e, em 
2019, esse dado foi de 131 
mortes.
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Na semana passada, acidente dessa natureza ocorreu na BR-230. Não houve nenhuma vítima fatal no ocorrido
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Atividade foi organizada pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Universidade
Uma palestra sobre o 

tema “100 anos de Celso 
Furtado: desafios da pesqui-
sa em Desenvolvimento Re-
gional”, ministrada pelo pro-
fessor Rômulo César Polari  
abriu as atividades do se-
mestre letivo 2020.1 do Pro-
grama de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento Regional 
da Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB). A pales-
tra, na manhã de ontem, no 
auditório da Biblioteca Cen-
tral da instituição, integrou, 
também, a programação 
elaborada pela UEPB, para o 
Ano do Centenário de Nasci-
mento do economista parai-
bano. O professor Rômulo 
Polari, ex-Reitor da Univer-
sidade Federal da Paraíba, 
discorreu em sua palestra, 
sobre as contribuições do 
pensamento e das obras de 
um dos principais pensado-
res sociais do Brasil.

Especialista na obra de 
Celso Furtado, o professor 
Rômulo Polari, ressaltou o 
“pensamento original, ge-
nial e extremamente atual 
de um dos mais destacados 
intelectuais do país ao lon-
go do século XX”. O ex-reitor 
da UFPB destacou a visão 
prática das ideias de Fur-
tado. Segundo ele, é preci-
so salientar a importância 
econômica, social e política 
para o desenvolvimento da 
América Latina proporcio-
nada pelo pensamento do 
paraibano.

Em sua palestra, Rômu-
lo enfatizou as contribui-
ções que os projetos de Cel-
so Furtado proporcionaram, 
dentre os quais a criação da 
Superintendência de Desen-
volvimento do Nordeste (Su-

Palestra sobre Celso Furtado 
abre semestre letivo da UEPB

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

dene) durante o governo do 
presidente Juscelino Kubits-
chek, em 1959. “Celso Fur-
tado foi um grande cientista 
social. Por isso, vamos pres-
tar atenção em suas obras 
sobre os desafios da pes-
quisa em Desenvolvimento 
Regional na contemporanei-
dade. Celso foi um cientista 
social dos mais importantes 
da segunda metade do sé-
culo XX, por ser inovador, 
criativo e, na área dos países 
subdesenvolvidos, ele deu 
uma contribuição fantástica 
com uma teoria muito ori-
ginal das causas do subde-
senvolvimento dos países da 
América Latina. Ele não só 

teorizou, mas apresentou so-
luções práticas. A expressão 
maior disso foi a criação da 
Sudene, que mudou a cena 
do Nordeste em termos de 
desenvolvimento econômico 
e social”, ressaltou o profes-
sor Rômulo  Polari.

Pesquisas 
O professor Rômulo Po-

lari também mencionou as 
propostas desenvolvimen-
tistas para o Brasil, a impor-
tância de Celso Furtado para 
o governo do presidente 
Juscelino Kubitschek; e suas 
ideias para as soluções do 
atraso socioeconômico do 
Nordeste. “A riqueza do país 

se concentrava no Centro/
Sul, em desfavor do Nordes-
te, que perdeu a indústria 
têxtil e entrou em uma crise 
muito grande. A Sudene não 
transformou o Nordeste em 
uma região desenvolvida, 
mas a partir dela começou 
a solução do problema do 
aprofundamento das desi-
gualdades regionais. Sem a 
Sudene corria-se o risco da 
penúria social e política se 
desgarrar até do país”, acres-
centou Rômulo.

O reitor da UEPB, pro-
fessor Rangel Junior, tam-
bém participou da atividade 
e destacou a importância 
de se aprofundar cada vez 

mais nas obras de Celso Fur-
tado. Segundo sua análise, 
o economista está entre os 
cientistas mais destacados 
do Brasil, não somente por 
interpretar o país, mas, prin-
cipalmente, por apontar ca-
minhos que podem elevar 
a nação a outro patamar de 
construção histórica, focado 
na resolução dos conflitos 
sociais, econômicos e políti-
cos. Rangel ainda valorizou a 
proposta do PPGDR em pro-
porcionar essas discussões, 
uma vez que o programa 
tem se consolidado entre os 
que mais crescem no quesito 
pesquisa social no Brasil.

“O projeto de desenvol-

Foto: Divulgação/UEPB

Usuários do Caps

Ação do Passe Livre será julgada hoje no TJ

O Tribunal de Justiça 
da Paraíba (TJPB) deve jul-
gar nesta quarta-feira, 11, 
a Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade (ADI), impe-
trada pelo prefeito munici-
pal de João Pessoa, Luciano 
Cartaxo, que busca tornar 
inconstitucional a Lei Mu-
nicipal Nº 12.069/2011, 

que assegura aos usuários 
dos Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS), o di-
reito ao Passe Livre nos 
transportes coletivos da 
cidade de João Pessoa. A 
lei de autoria do ex-ve-
reador, Bira Pereira, que 
hoje ocupa a Secretaria de 
Transparência Pública do 
município e sancionada 
pelo então prefeito, Lucia-
no Agra, é considerada um 

marco importante na luta 
das pessoas com transtor-
nos mentais. 

O Grupo de Pesquisa e 
Extensão da Universidade 
Federal da Paraíba é uma 
das entidades que defen-
dem a manutenção do be-
nefício. “Entendemos que o 
pedido do prefeito de João 
Pessoa, ao ajuizar esta ação, 
é extremamente equivo-
cado e inconcebível. A Lei 

Nilber Lucena
Especial para A União

Municipal N° 12.069/2011 
que institui o Passe Livre no 
transporte coletivo urbano 
para pessoas com transtornos 
mentais além de constitucio-
nal é extremamente neces-
sária, tendo em vista que ela 
prevê o direito à gratuidade 
do transporte coletivo para 
essas pessoas, para que pos-
sam acessar os serviços de 
saúde disponíveis na cidade, 
visando a atenção e cuidado 
em saúde mental” ressaltou 
Ludmila Correia, professora 
da UFPB e coordenadora do 
grupo de pesquisa e extensão. 

A Defensoria Pública do 
Estado da Paraíba atua na 
ação como Amicus Curiae, ou 
seja, uma espécie de amigo 
da Corte que por ter interes-
se no processo, pediu per-
missão para participar. “Es-
távamos para agendar com 
o prefeito para reivindicar a 
regulamentação da lei quan-
do tomamos conhecimento 
da ação. Assim como temos 
atuação e acompanhamos a 
luta, requeremos a nossa par-
ticipação na ação como ami-
cus curiae, o pedido foi aceito 
e apresentamos a nossa con-
tribuição para esclarecer a 
corte da constitucionalidade 

da lei”, enfatizou a Defensora 
Pública, Dra. Maria dos Re-
médios.

A Lei 12.069 aprovada 
no ano de 2011 sofreu uma 
alteração pouco tempo de-
pois, através da Lei 12.406 de 
2012, que entre as alterações 
trouxe a obrigatoriedade 
de apresentar, entre os do-
cumentos exigidos para ter 
acesso ao benefício, um com-
provante de renda familiar.

A Defensoria Públi-
ca complementou que, “a 
questão da gratuidade do 
transporte público não diz 
respeito, especificamente, 
à organização ou forma de 
prestação do serviço públi-
co, mas se relaciona com as 
políticas públicas sociais. 
Nesse contexto, tratando-se 
de matéria atinente à políti-
ca pública social e não res-
trita à iniciativa do chefe do 
Executivo.”

A expectativa da Defen-
soria Pública do Estado, as-
sim como dos movimentos 
que atuam na defesa dos di-
reitos das pessoas com trans-
tornos mentais é que a lei 
seja declarada constitucional 
e, assim, o direito ao benefí-
cio seja mantido. 

Embora nunca tenha 
sido implementada e regu-
lamentada, a lei é um marco 
significativo para que as pes-
soas com transtornos men-
tais possam acessar os CAPS 
e os serviços de saúde dispo-
nibilizados. Além disso, João 
Pessoa não seria a única ci-
dade a conceder o benefício, 
Cuiabá, Fortaleza e Petrolina 
possuem leis que dão esse 
direito. 

O procurador geral do 
Município, Aldemar Azevedo 
Régis explicou o que levou a 
Prefeitura de João Pessoa a 
entrar com o pedido de in-
constitucionalidade da lei.  
“O que levou a Prefeitura a 
ingressar com a ação foi o ví-
cio de iniciativa, a lei foi apre-
sentada por um vereador e 
esse tipo de lei só pode ser 
apresentada pelo Poder Exe-
cutivo, uma vez que necessita 
de um estudo sobre o impac-
to orçamentário e financei-
ro. Além de desequilibrar o 
contrato de concessão com 
as empresas de transporte 
coletivo, isso poderia causar 
um aumento das tarifas que 
refletiria em todos os usuá-
rios. Por isso a prefeitura en-
trou com ação”, argumentou.Lei assegura aos usuários dos Centros de Atenção Psicossocial gratuidade nos transportes públicos
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vimento que Celso Furtado 
aponta é um projeto para a 
nação, não para uma região. 
Mas pensar a partir do chão 
que ele pisava e, a partir 
dessa realidade, estudar 
as questões gerais, é onde 
está o X da questão. Este é 
o momento de revisitar sua 
obra, no sentido de recons-
truir os caminhos e a partir 
daí trazer para a realidade 
as contribuições atualiza-
das para entender o Brasil 
e apontar novamente alter-
nativas que possam levar o 
país a um outro patamar”, 
afirmou o reitor.

No início do mês de 
fevereiro, a Universidade 
Estadual da Paraíba, atra-
vés da Portaria UEPB/
GR/0003/2020, instituiu o 
ano de 2020 como comemo-
rativo ao centenário de nas-
cimento do paraibano Celso 
Furtado. Ao longo deste ano, 
segundo a professora Ânge-
la Ramalho, coordenadora 
do PPGDR, outras palestras 
serão realizadas, para que 
os alunos do programa 
possam se aprofundar ain-
da mais sobre o conteúdo 
proposto pelo pensamento 
Furtadiano.

“Vamos debater e am-
pliar as discussões para nos-
sos alunos com o intuito de 
mostrar quem foi o grande 
pensador e gestor Celso Fur-
tado. Nos meses de abril e 
maio, vamos receber outros 
pesquisadores especializa-
dos nas obras de Furtado 
para aprofundar o conhe-
cimento teórico a partir de 
textos tão importantes para 
debatermos sobre Desen-
volvimento Regional”, con-
cluiu a professora Ângela.

A palestra sobre o tema “100 anos de Celso Furtado: desafios da pesquisa em Desenvolvimento Regional” foi ministrada pelo professor Rômulo Polari  



Literatura infantil
Flio, que acontecerá nos dias 19 e 20, terá dois lançamentos 
da Editora A União para as crianças na sua programação: ‘Zé 
Pião e Maria Carrapeta’ e ‘A História do Arco-íris‘. Página  12
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Voltando para casa, em 
Campina Grande, o jovem 
Antonio viu no letreiro que 
adornava o Cine Capitólio 
algo que lhe despertou cer-
ta curiosidade: Acordes do 
coração (1946), de Jean Ne-
gulesco (1900-1993). Mas se 
engana quem achar que ele 
se encantou pela beleza de 
Joan Crawford (1904-1977) 
estampada no cartaz do fil-
me ou pelo enredo de um 
violinista que se envolve com 
sua mecenas.

Já no aconchego do seu 
lar, o adolescente pegou o 
violão e começou a dedilhar: 
“Era, porém, o motivo / Ela 
zombava de mim / Isso não é 
natural / Viver pra sofrer tan-
to assim / Sofre o meu violão 
/ E também sofre os acordes 
do meu coração”.

Em uma época que não 
tinha rádio, ele frequentava 
os cabarés só para ouvir os 
sambas-canção de Silvio Cal-
das (1908-1998), Carlos Ga-
lhardo (1913-1985) e Nelson 
Gonçalves (1919-1998) que 
os boêmios tocavam por lá.

“Nos finais de semana, 
quando tinha feira em Quei-
madas, tocava a música para 
as pessoas e perguntava ao 
final, todo alegre: ‘Sabe quem 
fez essa música? Foi Toinho 
quem fez!’”, conta Antonio 
Barros, no alto dos seus 90 
anos, completados nesta 
quarta-feira.

Motivos para celebrar 
não faltam: com mais de 700 
músicas gravadas, e quase 
140 inéditas, ele – junto com 
sua esposa Cecéu – coleciona 
dezenas de clássicos e suces-
sos ao longo da carreira, que 
não pararam no tempo e sem-
pre são lembradas ou tocadas 
até hoje. Até Anitta canta no 
seu show ‘É proibido cochi-
lar’, por exemplo.

Da feira, Antonio foi pa-
rar na Rádio Caturité, mas 
não por suas composições. 
Ele tocava pandeiro. “Parti-
cipava dos programas de ca-
louros que existiam no bairro 
de José Pinheiro, através de 

um serviço de autofalantes. 
Eu me inscrevia para cantar 
samba-canção”, recorda.

No final dos anos 1950, 
de Campina Grande foi ao Re-
cife, sendo contratado, ainda 
como pandeirista, pela Rá-
dio Tamandaré. “Comecei a 
despertar mais meu trabalho 
como compositor. Foi na épo-
ca em que Jackson do Pandei-
ro tocava na Rádio Clube de 
Pernambuco”.

De acordo com Antonio 
Barros, outro compositor, 
Onildo Almeida, o levou para 
conhecer o Rei do Baião, seu 
ídolo. “Caboclo, eu quero 
essa música para mim!”, foi 
o que a realeza exigiu quan-
do ouviu ‘Estrela de ouro’, 
que chegou a ser o batismo 
de um LP de Gonzagão anos 
depois, quando se reencon-
traram no Rio de Janeiro: 
“Reinado, coroa / Tudo isso 
o baião me deu / Estrelas de 
ouro / No meu chapéu / Rou-
pa de couro e gibão / Como 
um milagre caído do céu / Fi-
zeram-me o rei do baião”.

Em 1959, foi a bordo 
de um cargueiro para o Rio, 
arranhando seu violão e 
cantando suas músicas no 
convés para entreter a tri-
pulação. Chegando à Cida-
de Maravilhosa, sem saber 
aonde ir, foi procurar seu 
conterrâneo Jackson na Rá-
dio Nacional. “Nego véio! O 
que que tu tá fazendo aqui?”, 
indagou o amigo, que pediu 
para Cícero, seu irmão, tra-
zer a mala para ele ficar na 
sua casa enquanto aprendia 
a andar pela metrópole.

“Comecei, então, a gra-
var com Gonzaga, Marinês, 
Jackson, Trio Nordestino, Os 
3 do Nordeste, Osvaldo Oli-
veira, Messias Holanda, todo 
esse cast de artistas da épo-
ca”, conta Antonio.

No começo da década de 
1970, foi conhecer o mundo 
em uma espécie de turnê em 
um transatlântico. “Passei 
sete anos como líder de con-
junto, tocando contrabaixo. 
Conheci a Europa e todas as 
ilhas do Caribe”, recorda.

Foi nesse período, segun-
do o paraibano, que ele fez 
canções como ‘Procurando 
tu’ e ‘Sou o estopim (Estopim 
da bomba)’, esta última grava-
da por Sônia Braga durante a 
novela Saramandaia.

Divisor de águas
Foi em 1971, durante 

uma visita aos pais em Cam-
pina Grande, que ele veio 
conhecer sua companheira 
Cecéu. Mais tarde, estavam 
fazendo dueto romântico no 
Rio à la Jane e Herondy, pro-
gramas de rádio e TV, além 
de se apresentarem em cir-
cos por aqui.

Foi vendo um episódio 
da telenovela O Bem-Amado 
(1973) que surgiu os primei-
ros versos de ‘Homem com 
H’. Anos depois, chamou a 
atenção de Antonio a perfor-
mance no palco de Ney Mato-
grosso quando era integrante 
do Secos e Molhados. “Esse 
moço cantando ‘Homem com 
H’ será um sucesso”, cogitou 
em frente do televisor.

Em São Paulo, a músi-
ca foi gravada pelo quarteto 
de curta carreira chama-
do Hydra, cujo compacto – 
produzido por Mister Sam, 
“criador” da Gretchen – ti-
nha a versão de tango de 
um lado e a de xote no ou-
tro. “Oito anos depois, Ney 
Matogrosso estava com sua 
carreira solo, quando ‘Ho-
mem com H’ foi finalmente 
apresentado a ele pelo pro-
dutor musical Mazola”.

Inicialmente, ainda se-
gundo Barros, Ney não se via 
cantando tal música. “Não 
foi porque ele não gostou da 
música. Na verdade, ele acha-
va que não iria se adaptar ao 
seu estilo”. Até que Gonzagui-
nha (1945-1991) entrou em 
cena: “É a sua cara. Se gravar, 
vai dar uma conotação total-
mente diferente”.

No ano seguinte, em 
1982, Ney Matogrosso já em-
placava outro sucesso com-
posto por Antonio Barros, 
‘Por debaixo dos panos’. Jun-
to com a regravação de Elba 

Ramalho de ‘Bate coração’, 
no ano anterior, e posterior-
mente ‘Amor com café’, foi o 
estopim da bomba para o es-
touro de Antonio Barros e Ce-
céu pelo Brasil. “Foi o nosso 
divisor de águas”, analisa.

Atualmente, aos 90 
anos, a composição nunca o 
abandonou. “Inspiração eu 
tenho do mesmo jeito como 
se tivesse começando”, ga-
rante. “Hoje você tem tudo, 
mas também não tem nada 
porque falta motivação, fal-
ta cantor, falta musicalidade, 
falta letra, falta incentivo… 
Então, não dá empolgação 
para compor”.

No seu aniversário, como 
definir o paraibano de Quei-
madas, que, aos cinco anos 
de idade, por puro instinto, 
colocava uma lata na cabeça 
para sentir a reverberação de 
sua voz entre uma batucada e 
outra? “Antonio Barros é uma 
pessoa igual a todo mundo”, 
se define. “E esse Antonio 
Barros é a popularidade da 
música brasileira”.

Audaci Junior 
audaciauniao@gmail.com
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Antonio Barros 
faz 90 anos

Celebrando aniversário nesta quarta-feira, 
cantor e compositor relembra a sua trajetória

Com mais de 700 músicas gravadas, e quase 
140 inéditas, paraibano coleciona dezenas 

de clássicos ao longo da carreira

Foto: Ortilo Antonio

Biografia está sendo feita 
por Fernando Moura

Assinada pelo presidente 
da Fundação Casa de José 
Américo (FCJA), o jornalista 
Fernando Moura, a Esditora 
da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB) lançará bre-
vemente uma microbiografia, 
cujo título deverá ser Antônio 
Barros – 90 anos.

O objetivo é comemorar 
as nove décadas de vida que o 
cantor e compositor paraibano 
completa nesta quarta-feira. 
O autor revela que, posterior-
mente, a obra será publicada 
de forma ampliada, pois tam-
bém incluirá informações sobre 
a esposa – e parceria musical 
– do artista, Cecéu.

“É um miniperfil de Antô-
nio Barros com um título mais 
específico, já que o objetivo é 
celebrar os 90 anos de vida do 
compositor. A obra vai conter, 
por exemplo, a cronologia de 
vida, as canções – são mais 
de 700 composições gravadas 
por vários artistas – e capas 
dos discos”, comenta Moura, 
acrescentando já ter entregado 
o material à editora.

A biografia completa ainda 
não tem data prevista, já que 
ainda está em andamento, pois 
depende do colhimento das 
entrevistas com os artistas. “A 
princípio, o livro deverá ter o 
nome de Um Homem com H, a 
não ser que surja algum outro 
título mais poético”, conclui 
Fernando Moura.

Foto: Antonio Barros/Arquivo Pessoal

Antonio Barros e Cecéu se apresentando em um circo na PB, no final dos anos 1970

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com



A gata Maya nasceu 
com um cromossomo extra 
e, com isso, seus olhos não 
são simétricos, as pernas são 
curtas e os pés grandes. Em 
2017, ela foi encontrada em 
um lixão quando era filhote.

Maya foi resgatada 
pela Odd Cat Sanctuary, 
uma ONG que ajuda gatos 
com algum tipo de doença 
ou problemas de compor-
tamento, quando estava em 
uma lista de eutanásia.

Depois, ao explicar a 
história da gatinha nas redes 
sociais, Laura Beader deci-
diu adotá-la. “Vimos o post 
dela e nos apaixonamos ime-
diatamente”, afirmou.

A gata Maya caiu nas 
graças dos internautas e 

ganhou um perfil só dela no 
Instagram, o Meet Maya Cat. 
“Este é o mundo de Maya e 
nós apenas vivemos nele”, 
diz a legenda da foto em que 
a gatinha aparece no sofá. A 
rede social é alimentada pe-
los tutores dela.

Agora, os tutores de 
Maya decidiram lançar o 
livro Meet Maya Cat, ou 
Conheça a Gata Maya, em 
tradução literal. Um dos 
objetivos é incentivar as 
crianças a tratar bem pes-
soas ou até os animais que 
têm alterações genéticas.

Todo o dinheiro ar-
recadado com a venda da 
obra será revertida para a 
ONG Odd Cat Sanctuary e 
para os Jogos Olímpicos Es-
peciais de Massachusetts, 
nos Estados Unidos.
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É meio estranho falar no jornal impresso sobre uma 
data que já passou, ainda mais quando esse dia é o 8 de 
março. Muito já se foi dito até esta quarta-feira, inclusive 
aqui no Jornal A União (ao longo do ano a pauta de pro-
tagonismo feminino é bem explorada por aqui). Percebo 
que, com o passar do tempo, temos falado menos dos 
clichês e mais do que é ser mulher – trans ou cis – neste 
período. Talvez seja minha bolha. E eu estou bem feliz 
nela. É essa minha bolha que me faz ter contato com 
outras mulheres que geram conteúdos maravilhosos e, 
ainda bem, diversificados. Foi no dia 8 de março que eu 
e outras 23 estreamos numa plataforma digital multimí-
dia chamada Nossa Fala. É sobre ela que quero falar hoje 
porque diversidade e representatividade falam muito a 
cultura de uma sociedade.

Na edição de domingo do jornal, a repórter Ana Flávia 
Nóbrega falou os detalhes do projeto, mas para resumir, 
somos um time formado por mulheres de diferentes áreas 
como jornalismo, direito, arquitetura e muitas outras. Ela 
foi idealizada pelas publicitárias Marcela Quirino e Érica 
de Oliveira (esta última também jornalista). Em apenas 
dois dias de estreia, já temos episódios de podcasts sobre 
o 8M e body positive, além de textos sobre futebol, em-
poderamento negro e autorreflexão. Imagina o tanto de 
riqueza de conteúdo que teremos daqui a apenas um mês, 
quando ainda os vídeos começarão a ser produzidos? 

Esse é, na verdade, um texto mais sobre abertura 
de espaços para a voz. Para falas que ainda precisam ser 
mais ouvidas. Temos em nosso time mulheres negras, 
brancas, trans, gordas; algumas que estão nos seus 20, 
outras nos 30, 40, 50 e 60 anos de idade. Pode ser que 
elas, nós, falemos sobre o que representamos, nosso 
lugar no mundo, no mercado de trabalho, preconceitos 
que sofremos, enfim, pautas necessárias. Mas isso não 

é regra. Esse é um espaço para simplesmente soltarmos 
nossa voz sobre o que mais a gente quiser. Por lá, o espa-
ço será para além do que faço aqui n’A União: aqui, ficam 
os textos culturais, de resenhas e análises, principalmen-
te; lá vou escrever crônicas, textos com cunho social e, 
bem, o que mais der na telha.

Apesar de feitas por mulheres, o conteúdo não é 
necessariamente para nós. Não é excludente. Sentimos 
a importância do diálogo aberto para todos no evento 
de abertura. Homens e mulheres juntos, ouvindo com 
atenção e sem interrupções o que cada uma tinha a dizer. 
Choramos, homens e mulheres. Rimos, homens e mulhe-
res. Aprendemos. Homens e mulheres. 

Mas vê só como esse tipo de iniciativa, o coletivo, é 
importante. Antes mesmo da nossa estreia, houve uma 
mobilização em nosso grupo de WhatsApp para ajudar 
uma moça que havia sido vítima de violência, por pou-
co um feminicídio, por parte do marido. Ela passou por 
coisas horrendas agora, com seus 23 anos de vida. Ainda 
passa. Para além do site, nossos textos e vídeos, vimos 
algo mais importante aconte-
cendo, alguém que precisava 
de ajuda, de onde quer que 
ela viesse. 

Muito ódio circula na 
Internet. Mas lá também é 
uma tela em branco para 
iniciativas de transformação 
social. A Nossa Fala é apenas 
uma num mar de centenas 
de milhares delas. Conheça a 
plataforma: www.nossafala.
com.br ou através do QR Code 
aqui ao lado!

Eu quero começar este texto com a definição de 
uma palavra que entrou no meu vocabulário após 
minha adoção do feminismo como minha forma de 
ver e pensar o mundo. A palavra é: sororidade. É 
um neologismo criado a partir do latim sóror, que 
significa “irmã”. O termo pode ser considerado a 
versão feminina da fraternidade, que se originou a 
partir do prefixo fráter, que significa “irmão”, tam-
bém em latim. Na sua acepção feminista, sororida-
de é a “união e aliança entre mulheres baseada na 
empatia e companheirismo, em busca de alcançar 
objetivos em comum. O conceito de sororidade está 
fortemente presente no feminismo, sendo definido 
como um aspecto de dimensão poética, política e 
prática deste movimento de igualdade entre os gê-
neros. Do ponto de vista do feminismo, a sororida-
de consiste no não julgamento prévio entre as pró-
prias mulheres que, na maioria das vezes, ajudam 
a fortalecer estereótipos preconceituosos criados 
por uma sociedade machista e patriarcal. A soro-
ridade é um dos principais alicerces do feminismo, 
por conter a ideia de “irmandade” entre as mulhe-
res, sem a qual o movimento não conseguiria ga-
nhar proporções significativas para impor as suas 
reivindicações. (Fonte de pesquisa: Google)

Babi Neves e Marcia Tiburi são duas autoras bra-
sileiras que se debruçam sobre esta questão. No pla-
no internacional, a leitura das autoras Alice Walker, 
(americana) Chimamanda Ngozi Adiche (nigeriana) 
é fundamental, pois acrescentam e fundamentam as 
bases do próprio feminismo.

Esta palavra me foi trazida de volta à mente 
quando da solenidade de lançamento da campanha 
“Somos Todos Paraíba”, promovida pelo Governo 
do Estado, para celebrar o mês da Mulher, que teve 
início no dia 8 de março. A partir desse evento, que 
aconteceu na Funesc, e abriu com uma apresentação 
de um grupo de musicistas do Prima, que interpre-
tou músicas icônicas para o Movimento de Mulhe-
res, ‘João e Maria’, do Mestre Sivuca e Chico Buar-
que, e ‘Maria, Maria’, do carioca Milton Nascimento, 
canção esta que, desde ao anos 1980, tornou-se uma 
espécie de hino para nós, feministas brasileiras. A 
esta altura, não posso deixar de mencionar a minei-
ra, Eleonora Menecucci de Oliveira, que viveu entre 
nós na Paraíba, foi professora da UFPB e nos intro-
duziu pelos caminhos do feminismo teórico e pela 
militância política, tendo entoado ‘Maria, Maria’ 
tantas vezes conosco. Foi uma cerimônia coroada 
por emoção e beleza, com rituais promovidos pelas 
diversas etnias presentes, principalmente a indíge-
na, que orgulhosamente ostentava suas insígnias 
como o colar e o cocar de penas e o uso de plantas 
sagradas, como a jurema, na formação de um círcu-
lo simbólico em torno de um grupo de mulheres no 
palco. Tudo muito bonito e tocante.

A tudo assistia o governador João Azevêdo, 
acompanhado de sua esposa, Ana Lins,  da vice-go-
vernadora Ligia Feliciano, de sua irmã, a professora 
Janete Lins Rodriguez, e de vários membros do seu 
secretariado, além de importantes políticos paraiba-
nos, como o senador Veneziano Vital do Rego (PSB), 
e, principalmente, da representação feminina, como 
a deputada Polyana Dutra (PSB), jovem parlamentar 
que aprendi a respeitar pela clareza de suas ideias e 
eloquência de suas palavras.

Esta campanha tornou-se pública aos olhos da 
Paraíba através da publicação de vídeos, cartazes, 
outdoors e inserções pala mídia impressa e virtual, 
que a tornaram visível para o público em geral.  

Esta mensagem “Somos Todos Paraíba” nasceu 
de uma resposta que o governo da Paraíba viu-se 
na contingência de dar quando foi discriminado, 
juntamente com outros estados do Nordeste, pelo 
Governo Federal. Oportunamente, toma agora este 
viés feminista, e não há como esconder o fato que a 
Paraíba, a partir de sua própria denominação, “é fe-
minina, (e por que não, feminista?) sim senhor!”

‘Nossa Fala’

O Dia da Mulher 
– Parte I

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

VitóriaGi Ismael
gi.ismael@gmail.comGi com Tônica
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Era para esses rabiscos terem saído na quar-
ta-feira, dia 4 deste mês, mas algumas circunstân-
cias me impediram. Temos que respeitar o crono-
grama do jornal e para evitar atropelos, sempre 
deixo uma crônica pronta para a semana seguinte. 
Quando se deu o fato eu já havia escrito a da se-
mana. Vai então, com sete dias de atraso.  E do que 
estou ocupando estas linhas?

Foi o seguinte: em 26 de fevereiro ao abrir a 
segunda página dessa histórica gazeta, me depa-
ro com a crônica “De carona para o reino do sol”, 
do nosso mestre-inspirador Gonzaga Rodrigues. É 
verdade o que você disse ali, meu caro Gonzaga, o 
nosso “gordinho-historiador-cronista” pinta com 
palavras o que poucos fazem com aquarela e ou-
tras tintas. Ele está aí, numa luta incansável pela 
preservação do nosso patrimônio. Sim, o históri-
co, o arquitetônico, o paisagístico e outros tantos 
que houver. Ler Thomas Bruno é viajar por nossa 
pequenina e heroica Paraíba em céu de brigadei-
ro. É respirar o sertão, sentir os bafejos de nossas 
praias e o calor de nossa gente. É andar por en-
tre casarios, monumentos, restaurar ruínas, nem 
que seja só nas vontades, mas restaurar. Sem ter 
eu sua prosa exuberante Gonzaga, diria que esse 
gordinho é mesmo um danado.

Mas nessa crônica, e nesse balde de loas ao 
“bambino d’oro” de Campina Grande, sobraram 
umas gotinhas de elogio à minha pessoa. Envaide-
ci-me com a gentil lisonja, mas vindo de quem veio 
essa gota é um oceano. A gentileza do mestre para 
com esse aprendiz aqui quase me faz afogar em 
vaidades. Mas quem não ficaria todo pimpão com 
essa benquerença. Eu fiquei.

Como eu, devem ter sentido o mesmo, Ana 
Adelaide, Vitoria Lima e Germano Romero, que no 
mesmo texto recebem o abraço terno do “Negui-
nho”. Até porque são muito mais merecedores do 
que eu. Nada mais justo.

Não bastasse isso, lá no caderno 2, tenho por vi-
zinha a professora e poetisa Vitória Lima e, Vitória, 
me permitam, é outra danada. O nome de pia é bem 
plural, Maria das Vitórias. Acho mais poético. Pois 
bem, quando vou ler com o quê me deparo? Com um 
texto, doce, meigo, cheio de encantamento.

Vitória resolvera falar das perdas que a vida 
nos impõe. Ah, minha amiga, seu animalzinho não 
foi a primeira e certamente não será a última das 
perdas que a vida vai lhe cobrar. Mas você é guer-
reira. Atrás desse corpo pequenino, habita a alma 
de Artemis, aquela deusa carinhosa com os bichos. 
Ai de quem um deles maltratar. Se duvidarem, per-
guntem a Agamenon, que por não ser gentil com os 
animais levou uma pisa da deusa lá naqueles tem-
pos em que Zeus governava o mundo.

Mas minha amiga, eu ando meio cansado com 
tantas perdas, só que ler você naquele dia me fez 
sentir melhor. Não era um tratado de metafísica, 
eram coisas do coração, da alma. Só isso. Mas que 
trato mimoso você deu àquelas palavras e quão 
confortantes eram.

Pode parecer algo sem importância. Um gato? 
Só? Há almas menores não saberão entender o que 
você sentiu. Há de se ter bondade no coração para 
deduzir que essas são coisas emblemáticas, peque-
nos resumos da vida.

Lembra-se da última vez que nos encontramos? 
Foi quando recebi a notícia que Paxá, o cão aqui de 
casa, tinha ido embora para sempre. Doeu.

Pois é minha amiga, passamos também pelo 
dissabor de perder filhos. Eu duas vezes. Fomos 
em frente. Nunca deixamos de ver o lado bom da 
vida. Aprendemos procurar o arco-íris depois 
do aguaceiro.

Enfim, aceitem, Gonzaga, Thomas (ele não gos-
ta de ser chamado de Tomás) e Maria das Vitórias 
meu abraço lhano. Perdoem-me por aqui citar seus 
nomes sem prévia autorização. 

Thomas, continue cuidando de nossa tradição. 
Precisamos  de seu denodo e coragem. Não esmore-
ça. Ouvi algures que “um povo sem tradição é como 
um violista no telhado”. E não é? 

Maria das Vitórias não deixe nosso arco-íris 
sem as tintas de suas palavras.

“Neguinho”, se quiser, só exista. Isso nos basta 
e inspira.

E vamos tocando a vida! Como dizem: “A rapa-
dura é doce, mas é mole não”.

Gonzaga, 
Thomas Bruno, 
das vitórias e 

um gato

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva 
guthov@gmail.com
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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. Polônia. 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 
retorna às suas terras onde uma vez funcionou um antigo engenho de açúcar da sua 
família, o Engenho Wanderley. Entre lembranças, criaturas fantásticas, contas a pagar 
e trabalhadores reivindicando seus direitos, Bethânia enfrenta a si mesma em um pre-
sente onde passado e futuro são ambos ameaçadores. Cine Bangüe: 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 (leg.): 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 (leg.): 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 (leg.): 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.): 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.): qui. (12/3) 
18h30; dom. (15/3) 18h;  qua. (18/3) 18h30.

Violência doméstica contra a mulher é um dos temas principais da releitura de ‘O Homem Invisível’

Foto: Divulgação

Da infância no interior da Polônia 
aos horrores no campo de concentra-
ção de Auschwitz, durante a Segunda 
Guerra Mundial. Excepcionalmente 
nesta quarta-feira, com sessão às 19h, 
o Cinesercla do Partage Shopping, em  
Campina Grande, exibirá o longa-me-
tragem Duas Coroas.

Misturando documentário e ficção, 
o filme mostra recortes da ação huma-
nitária do padre franciscano Maximi-
liano Maria Kolbe (1894-1941). Muitas 
passagens são recriadas por atores e, 
em paralelo, diversos entrevistados fa-
lam sobre o protagonista.

Uma das figuras religiosas mais 
conhecidas da Polônia, Kolbe deu sua 
vida para salvar um pai de família e, 
anos depois de sua morte, foi procla-
mado santo pelo Papa São João Paulo 
II. O próprio pontífice se referia a ele 
como o “santo do nosso século difícil”.

O diretor Michal Kondrat rodou a 
parte documental na Polônia, Japão e 
Itália. Um dos homens que conheceu 
Kolbe no campo de concentração nazis-
ta, Kazimierz Piechowski, participa da 
produção dando seu depoimento.

Além de Duas Coroas, o cineasta 
reconstituiu também a trajetória de ou-
tro ícone polonês do catolicismo, Santa 
Faustina Kowalska (1905-1938), em 
Faustina: amor e misericórdia (2019).

Misturando documentário e ficção, 
filme conta a vida do sacedote 

polonês Maximiliano Kolbe

Foto: Divulgação

Os direitos para o filme no Brasil 
foram trazidos pela Milícia da Imacu-
lada, movimento fundado pelo mártir. 
“Durante a exibição do filme me emo-
cionei bastante pois, pela primeira vez, 
estava assistindo cenas de sua vida, que 
muitas vezes li nos livros: a sua relação 

com a mãe, seu espírito audacioso des-
de criança, seu coração cheio de amor, e 
momentos especiais que por vezes não 
são lembrados”, contou a vice-presi-
dente Internacional da Milícia da Ima-
culada, Angela Morais, no site oficial da 
produção no país.

Cinema
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Feira literária, que acontecerá nos dias 19 e 20, em JP, trará ‘Zé Pião e Maria Carrapeta’ e ‘A História do Arco-íris‘

Obras infantis serão lançadas 
pela Editora A União na Flio

Como parte da progra-
mação da Feira Literária das 
Imprensas Oficiais (Flio), 
que será realizada gratui-
tamente nos próximos dias 
19 e 20, no Espaço Cultural 
José Lins do Rego, em João 
Pessoa, dois livros infantis 
serão lançados pela Editora 
A União. A História do Arco
-íris/La história del arcoiris, 
de Messina Palmeira, ganha 
uma edição bilíngue, e Ran-
gel Júnior apresenta o seu 
primeiro livro destinado ao 
público infantil, Zé Pião e Ma-
ria Carrapeta.

O escritor Rangel Júnior 
está estreando, na ocasião, 
com sua obra dirigida para 
as crianças. Zé Pião e Maria 
Carrapeta é uma edição iné-
dita e representa a realização 
de um projeto antigo, com 
cerca de 10 anos de seus pri-
meiros esboços. “Eu fui pai 
muito jovem. Hoje tenho dois 
filhos, um de 14 anos e um 
que está com oito. A paterni-
dade com esse intervalo me 
comprometeu com algumas 
práticas que não lembrava 
como eram. Em relação à 
contação de histórias, prefe-
ria inventá-las do que contar 
as já conhecidas de acordo 
com coisas que eu vivi. Uma 
delas surgiu através do nome 
de um projeto de construção 
civil, que fazia o trocadilho 
com o termo ‘pião’, que era 
um brinquedo que eu usava 
muito quando era criança. A 
partir do termo, veio a ideia 
de escrever uma história in-
fantil com dois personagens, 
um menino e uma menina. E 
o feminino para Zé Pião seria 
Carrapeta”, lembra. “Os piões 
e as carrapetas se moderni-
zaram e se adaptaram com o 
passar dos anos e continuam 
ativos de alguma forma”. 

Rangel adianta também 
que pretende registrar os 
nomes dos personagens para 
trilhar uma história contínua 
em futuras publicações. 

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

O autor se define como 
alguém com uma forte incli-
nação para atividades criati-
vas voltadas, principalmente, 
para as artes. Em seu último 
ano assumindo a reitoria da 
Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB), ele resolveu 
iniciar seu retorno às ativi-
dades, como o livro que está 
lançando. “A gestão nos coloca 
em um foco de atividades e de 
um padrão de tensionamento 
de ordem política e gerencial 
que deixa espaço para outras 
coisas. Foi quando resolvi co-
meçar uma transição na ges-
tão da instituição”, explica. 
“Sempre tive muito cuidado 
para não misturar a reitoria 
com tudo o que envolve o meu 
trabalho criativo. Eu exercito 
bastante a poesia, um pouco 
de ficção, a música. Quando 
me preparei para assumir a 
reitoria, fiz uma escolha de 
me afastar das atividades ar-
tísticas de modo geral”. 

Em formato de poesia 
metrificada, Zé Pião e Maria 
Carrapeta começou como 
uma ideia criativa que aca-
bou por se tornar um grande 
desafio. Para Rangel Júnior, é 
“difícil se convencer de que 
está bom. Por ter escolhido a 

poesia metrificada, com uma 
estética semelhante ao cor-
del, contar uma história em 
versos exigem outras coisas. 
É necessário encontrar a pa-
lavra correta que caiba em 
determinada frase, tem que 
ter uma sílaba ou conjun-
to que sejam metricamente 
ajustadas”. O escritor afirma 
ainda que há a preocupação 
de facilitar o entendimento 
da criança. Para isso, Rangel 
consultou professores de lite-
ratura infantil para verificar 
as reações e a recepção da 
mensagem. “Fiz muitas revi-
sões, foi a parte que me deu 
mais trabalho”. 

O livro é ilustrado por Jú-
lio César, antigo conhecido do 
autor. Júlio é ilustrador, de-
signer gráfico e já é familiari-
zado com o universo infantil 
por participar de concursos 
desenvolvendo jogos de tabu-
leiro e brinquedos, de acordo 
com Rangel Júnior. “O resul-
tado ficou completo porque 
uma boa ilustração de livro 
infantil deve contar uma his-
tória mesmo sem as palavras. 
É uma prática interessante 
para se estimular a leitura. 
As cores e a identidade visual 
ajudam demais a aproximar a 

criança ao universo do livro”, 
explica.

Desde criança Rangel 
conta ser próximo da literatu-
ra e suas referências para Zé 
Pião e Maria Carrapeta vêm 
desde sua infância. “Tinha 
muita dificuldade de acesso 
a brinquedos, não tinha tan-
tos. Mas vivia em um mundo 
alegre de coisas, atividades, e 
inventava muita coisa com a 
imaginação. Fazia brinquedo 
de outros objetos, do mes-
mo jeito que meu filho faz 
atualmente. O livro acabou 
se tornando o resultado de 
uma experiência da infância, 
como se eu estivesse trazen-
do aquela época ao momento 
presente, o que acaba sendo 
a força motriz do desenvolvi-
mento da ideia”, conclui.

Edição bilíngue
Escrito originalmente em 

1990, Messina Palmeira reali-
za o lançamento de A História 
do Arco-íris/La história del ar-
coiris em uma edição bilíngue 
português-espanhol. O livro, 
que já foi lançado também em 
francês, representa o universo 
infantil com o qual Messina 
afirma se identificar bastante. 
“Sempre gostei muito de con-

tar histórias e esse lançamen-
to tem um significado muito 
especial. Está atualizado e 
com pequenas modificações”, 
aponta. Com foco no humor, 
a escritora começou criando 
enredos para os filhos se di-
vertirem quando eram peque-
nos e pediam histórias para 
rir. Apaixonada por histórias, 
Messina também tem obras 
publicadas na área.

De acordo com a autora, 
a tradução para o espanhol 
se tornou necessária devido 
ao idioma estar se tornando 
um dos mais falados mundial-
mente. Messina adianta que 
planeja também lançar uma 
edição com tradução inédita 
para o catalão, e relançar a 
versão em francês. 

Apesar de ter publicado 
livros de História, Messina Pal-
meira revela se identificar mais 
com o público infantojuvenil. 
Para a elaboração das suas his-
tórias, ela diz ter “muito cuida-
do com o que possa repercutir 
na cabeça do pequeno leitor 
por fazer parte da formação de 
leitores e de futuros escritores 
também. Essa fase é essencial 
para que eles se sintam esti-
mulados a também escrever os 
seus próprios livros”.

A História do Arco-íris/La 
história del arcoíris foi ilustra-
do pelo artista visual Tônio Sá, 
bastante admirado por Messi-
na Palmeira. O ilustrador, que 
utiliza a tinta a óleo em suas 
telas, desenhou cada página à 
mão com a técnica de aquarela. 
Tônio prefere realizar todo o 
processo dessa forma e diz não 
ter interesse em migrar para o 
computador. Sobre o trabalho, 
ele contou gostar bastante de 
produzir ilustrações infantis 
pela liberdade de explorar as 
proporções do corpo.

De acordo com Messi-
na, o trabalho do ilustrador 
é essencial para a leitura. “O 
ilustrador passa o contexto 
do autor em imagens e dão 
todo o sentido para a his-
tória. Tônio teve total liber-
dade para criação das artes 
e enriqueceu ainda mais a 
obra”, analisa.

A História do Arco-íris/
La história del arcoiris fala 
sobre uma bruxinha que 
passa por uma transfor-
mação do mal para o bem. 
“Agradeço à Editora A União 
por estar incentivando os es-
critores e a literatura parai-
bana com a iniciativa”, finali-
za a escritora.

Em formato de poesia métrica, livro de Rangel Júnior (E) é ilustrado por Júlio César; já a obra de Messina Palmeira (D), com arte de Tônio Sá, ganhará uma edição bilíngue português-espanhol

Inspiração de ‘Zé Pião e Maria 
Carrapeta’ partiu da dificuldade 
de acesso a brinquedos quando 
o autor era criança

Imagens: Divulgação
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Medidas anticrise
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado convidou 
o ministro da Economia, Paulo Guedes, para apresentar 
medidas contra a crise do petróleo e do coronavírus. Página 14

Fo
to

: A
nt

ôn
io

 C
ru

z

Por dez votos a sete, a Câmara Municipal aprovou o pedido do TCE e prepara documentação para envio ao governador

Vereadores aprovam pedido 
de intervenção em Bayeux

Ademilson José
Ademilson2019jose@gmail.com

Em sessão bastante tumul-
tuada, com agitação nas galerias 
e em plenário, por dez votos con-
tra sete a Câmara de Vereadores 
de Bayeux aprovou ontem o pe-
dido de intervenção no municí-
pio, apresentado na semana pas-
sada pelo Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba (TCE-PB).

“Assim que a Assessoria 
Jurídica e a Secretaria da Casa 
aprontarem a documentação, 
encaminharei imediatamente 
para o governador do Estado”, 
afirmou, logo depois de encerrar 
a sessão, o presidente da Câma-
ra, vereador Jeferson Kita (PSB).

A Procuradoria do Município 
chegou a entrar com um pedido 
de adiamento do julgamento que 
foi devolvido pela presidência da 
Casa e, caso o governador acate 
a decisão do Legislativo munici-
pal (ele não tem prazo pra isso), 
anexará o nome do interventor ao 
processo para a apreciação da As-
sembleia Legislativa.

Depois de receber o processo 
do governador João Azevêdo (Cida-
dania), a presidência da Assembleia 
terá um prazo de 24 horas para se 
posicionar, cabendo ao Tribunal de 
Justiça providenciar o afastamento 

Editoração: Lênin BrazEdição: Jorge Rezende

Produção audiovisual
A Câmara Municipal de Guarabira aprovou 
requerimento de autoria do vereador Re-
nato Meireles (PSB) solicitando a criação 
de um programa de incentivo, inclusive fi-
nanceiro, à produção de material audiovi-
sual, elaborado por artistas e produtores da 
cidade de Guarabira. Em sua justificativa, o 
vereador destaca que ultimamente a cidade 
tem se destacado pela produção de audio-
visual e com o aporte financeiro do poder 
público poderá haver ainda mais iniciativas 
nesse sentido, divulgando a cultura local.

Palestra sobre lesbofobia
A Prefeitura de Cabedelo, por meio da Se-
cretaria da Assistência Social (Semas), 
promove nesta quarta-feira (11) a palestra 
‘Um diálogo sobre lesbofobia. O encontro 
acontece no Centro de Capacitação de Ca-
bedelo, das 9h às 12h, e será voltado para 
cerca de 70 funcionários das Secretarias de 
Assistência Social, Educação, Saúde e de Po-
líticas Públicas para as Mulheres. Atividade 
faz parte do plano de ação anual do Setor 
LGBTQI+ da Semas, e tem o objetivo de 
capacitar e sensibilizar os funcionários da 
prefeitura acerca da garantia de direitos da 
população LGBTQI+.

Projeto itinerante
O projeto itinerante da Defensoria Públi-
ca do Estado da Paraíba (DPE-PB) chegou 
ontem na comarca de Monteiro, no Ca-
riri do Estado. Os atendimentos seguem 
até sexta-feira (13), no Fórum Ministro 
Luiz Rafael Mayer, sempre das 8h às 14h. 
Até junho, o projeto vai passar pelas co-
marcas de Juazeirinho, Taperoá, Patos, 
São Bento, Catolé do Rocha, Itaporanga, 
Piancó, Coremas, Teixeira, Pombal, Sousa 
e Baia da Traição. Juntas, essas comarcas 
atendem a mais de 50 municípios e dis-
tritos – uma população que soma mais de 
600 mil pessoas.

Política nas escolas
Projeto da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB) incentiva interesse de estudantes 
do Ensino Médio por política. Palestras e 
seminários divulgam conhecimento cien-
tífico sobre cidadania, direito e estado. É o 
projeto de extensão ‘É preciso falar de po-
lítica’, do Centro de Ciências Jurídicas (CCJ) 
da UFPB, no campus I, em João Pessoa. A 
iniciativa é coordenada pela professora Ana 
Adelaide, ao lado das docentes Márcia Gleb-
yane e Edilane Amaral.

Marketing político
O Uniesp Centro Universitário, em João Pes-
soa, vai oferecer o Curso de Aperfeiçoamen-
to EAD em Marketing Político. O conteúdo 
terá duração de seis meses, rendendo um 
certificado de 120 horas. O curso oferece a 
formação para quem quer se capacitar para 
trabalhar no processo eleitoral. O conteúdo 
é dividido em seis módulos e mais informa-
ções podem ser obtidas no endereço www.
iesp.edu.br.

Retrocessos sociais
O Centro de Ciências Aplicadas e Educação 
(CCAE) da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), localizado nos municípios de Ma-
manguape e Rio Tinto, realiza neste mês 
de março eventos para debater temáticas 
relacionadas às mulheres. Violência, retro-
cessos sociais, direitos trabalhistas, saúde, 
cultura, política, economia, raça e etnia es-
tão entre os assuntos discutidos.

Ação Parlamentar

Pelas Prefeituras

Notas & Fatos

Justiça & Adjacências

do prefeito Berg Lima (sem parti-
do) e a posse do interventor.

O pedido de intervenção do 
TCE-PB aponta várias irregula-
ridades cometidas pelo prefeito 
Berg Lima no exercício de 2019. 
Entre essas irregularidades está 
o descumprimento da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. São 25 

páginas embasadas com fotos 
e documentos, onde constam 
também o não cumprimento dos 
15% das receitas para a área da 
saúde e de 25% para a educação.

No pedido, também alegan-
do improbidade administrativa, 
o TCE-PB ressalta ainda decisão 
tomada no dia 3 de março contra 

o prefeito Berg Lima pela Tercei-
ra Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado. Por três votos a 
zero, os desembargadores da Ter-
ceira Câmara Cível não somente 
decidiram pelo afastamento do 
prefeito, mas também pela perda 
dos direitos políticos pelo perío-
do de oito anos.

O pedido de intervenção do Tribunal de Contas aponta várias irregularidades cometidas pelo prefeito Berg Lima no exercício de 2019

Foto: Divulgação

MPPB pede à Justiça que prefeito seja afastado
O Ministério Público da 

Paraíba (MPPB) pediu à 4ª 
Vara de Bayeux o cumpri-
mento provisório da senten-
ça executada contra o pre-
feito de Bayeux, Gutemberg 
de Lima Davi. No documen-
to, a Promotoria de Justiça 
do município destaca que, 
diante da condenação do 
réu em decisão do segundo 
grau, na semana passada, 
“é imprescindível que seja 
mantido seu afastamento do 
cargo de prefeito anterior-
mente fixado por este juízo 
e ratificado pela segunda 
instância, pois o gestor não 

tem condições de lidar com 
o dinheiro público, notada-
mente porque se utiliza do 
cargo para obter vantagens 
pessoais indevidas”.

O pedido foi feito pela 
promotora de Justiça de 
Bayeux Maria Edligia Chaves 
Leite, na segunda-feira (9). 
A representante do MPPB 
ressalta, inclusive, que o 
executado teve a oportuni-
dade de voltar ao cargo e 
continuou mantendo uma 
administração irregular e 
que já “responde a outras 
investigações por improbi-
dade administrativa”. Ainda 

segundo ela, as causas do 
afastamento ficaram mais 
claras, porque, “em segunda 
instância, estão comprova-
dos judicialmente a culpa e 
o dolo do executado no co-
metimento de ato de impro-
bidade administrativa, o que 
motiva indiscutivelmente o 
afastamento concedido”.

No pedido, a promo-
tora também faz um histó-
rico da atuação do MPPB, 
iniciada com a prisão em 
flagrante de Berg Lima, por 
recebimento de propinas, 
executada pelo Grupo de 
Atuação Especial Contra o 

Crime Organizado (Gaeco), 
em julho de 2017. Essa ação 
resultou, posteriormente, 
além da denúncia, de uma 
ação de improbidade ad-
ministrativa, na qual foi 
deferido o afastamento do 
gestor do cargo de prefeito. 
Em outubro de 2018, antes 
do processo subir para a 
segunda instância, foi im-
petrada pelo réu uma ação 
cautelar que, liminarmente, 
decidiu pelo seu retorno ao 
cargo. O Ministério Público 
recorreu ao Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) contra 
essa decisão.

Oitava fase

Operação Calvário prende radialista e faz 
busca e apreensão no Tribunal de Contas

Pelo menos 55 policiais 
federais e cinco auditores da 
Controladoria Geral da União 
participaram, ontem, do cum-
primento de mandados de pri-
são e de busca e apreensão da 
oitava fase da ‘Operação Calvá-
rio’, visando possíveis desvios 
de dinheiro por meio de jogos 
de apostas da Loteria do Estado 
da Paraíba (Lotep). 

Expedidas pelo desembar-
gador Ricardo Vital, as ordens 
aconteceram nas residências 
dos investigados e também no 
Tribunal de Contas do Estado 
da Paraíba (TCE-PB). Acusado 

de atrapalhar as investigações, 
solicitando dinheiro aos inves-
tigados da ‘Calvário’, o radia-
lista Fabiano Gomes (também 
envolvido na ‘Operação Xeque
-Mate’, em Cabedelo) foi preso 
na manhã de ontem, por isso 
e também por porte ilegal de 
arma. já que na casa dele os 
agentes encontraram uma pis-
tola.

Os alvos de busca e apreen-
são dessa fase da operação 
foram quatro: Coriolano Cou-
tinho (irmão do ex-governa-
dor Ricardo Coutinho, do PSB, 
acusado de ser sócio oculto do 
Paraíba de Prêmios; Mayara 
de Fátima Martins de Souza, 
chefe de gabinete da deputada 

estadual Estela Bezerra (PSB), 
e secretária-geral da Cruz 
Vermelha Brasileira (CVB); e 
Denylson Oliveira Machado, um 
dos responsáveis pelo Paraíba 
de Prêmios; além de Fabiano 
Gomes.

A defesa do radialista ale-
gou no final da manhã de on-
tem que ainda não havia tido 
acesso à decisão do desem-
bargador Ricardo Vital, mas 
que estava acompanhando a 
busca e apreensão e a prisão 
temporária. Contra Fabiano 
pesa também a acusação de 
que ele teria utilizado canais 
da imprensa para constranger 
os investigados ou potenciais 
investigados, e que a esses 

investigados teria solicitado 
quantias em dinheiro para não 
revelar nenhum conteúdo sigi-
loso sobre eles.

A oitava fase da ‘Operação 
Calvário’ investiga a lavagem de 
recursos desviados de organi-
zações sociais da área da saúde, 
por meio de jogos de apostas 
da Lopep e, de acordo com as 
investigações, parte desses re-
cursos teria sido desviada com 
a participação do auditor do 
Tribunal de Contas do Estado, 
Richard Euler Dantas de Sou-
za que, inclusive, também teria 
recebido um valor para atrapa-
lhar a fiscalização nas organi-
zações sociais. O TCE ainda não 
se posicionou sobre o caso.

Ademilson José
Ademilson2019jose@gmail.com
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Audiência pública está prevista para a próxima semana, na Comissão de Assuntos Econômicos da Casa

Senado convida Paulo Guedes 
a apresentar medidas anticrise
Marlla Sabino
Da Agência Estado

A Comissão de Assun-
tos Econômicos (CAE) do 
Senado aprovou convite 
para que o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, apre-
sente as medidas que o go-
verno federal deve adotar 
para conter os impactos da 
crise internacional do pe-
tróleo e do coronavírus. O 
avanço da doença em vários 
países impactou diretamen-
te as economias globais e a 
brasileira. 

A audiência pública 
está prevista para a próxima 
quarta-feira (18). A princí-
pio, o senador Reguffe (Po-
demos-DF) propôs a convo-
cação do ministro. 

É prerrogativa do Legis-
lativo convocar ministros de 
Estado para prestar esclare-
cimentos, que, nesses casos, 
são obrigados a comparecer 
no Congresso. Entretanto, 
o presidente do colegiado, 
Omar Aziz (PSD-AM), suge-
riu a mudança e afirmou que 
um convite seria mais “ele-
gante”. 

O parlamentar acatou a 
sugestão, mas criticou a prá-
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tica rotineira de mudar re-
querimentos de convocação 
para convites. “A convocação 
deveria ser encarada como 
algo normal, natural. Não de-
veria ser problema um minis-
tro de Estado ser convocado, 
não é uma denúncia contra 
o ministro, apenas para que 
preste esclarecimentos. Mas 
aqui, em todas as comissões, 
se transforma convocações e 
convites”, afirmou. 

Bolsa Família 
Recentemente nomea-

do, o ministro da Cidadania, 
Onyx Lorenzoni, também foi 
convidado para prestar es-
clarecimentos sobre o Bolsa 
Família. Reportagem do Bro-
adcast, sistema de notícias 
em tempo real do Grupo Es-
tado, revelou que o Governo 
Federal priorizou Sul e Su-
deste na concessão de novos 
benefícios do programa em 
janeiro, em detrimento da 
região Nordeste. 

Na semana passada, a 
Comissão de Desenvolvi-
mento Regional e Turismo já 
havia aprovado convite para 
Onyx prestar esclarecimen-
tos sobre o aumento da fila 
para receber o benefício. 

O procurador-geral da 
República, Augusto Aras, 
dispensou do cargo o seu 
vice José Bonifácio Borges 
de Andrada na segunda-fei-
ra (9). Aras disse se tratar 
de uma “movimentação 
normal”. Para o lugar de 
Andrada, ele nomeou o vice
-procurador-geral eleitoral 
Humberto Jacques de Me-
deiros.

Em decisão publi-
cada no Diário Oficial da 
União, Aras diz que to-
mou a decisão “a pedido”. 
Andrada estava no cargo 
desde 26 de setembro de 
2019, quando o recém
-empossado PGR nomeou 
sua equipe de trabalho. 
Ele já havia ocupado a 
função de vice-procura-
dor-geral da República no 
segundo mandato de Ro-
drigo Janot. Também foi 
advogado-geral da União 
durante o último ano do 

governo Fernando Henri-
que Cardoso, em 2002.

Humberto Jacques, por 
sua vez, estava na lista da 
equipe de trabalho de Aras. 
Ele é o vice-procurador-ge-
ral eleitoral. Em novembro 
do ano passado, Jacques 
buscou uma saída alternati-
va que previa a manutenção 
dos mandatos dos deputa-
dos “infieis” de PSB e PDT 
que votaram favoravelmen-
te à Reforma da Previdência 
mesmo após seus partidos 
fecharem questão pelo voto 
contrário.

Em parecer enviado 
no mesmo mês ao Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
Jacques se manifestou con-
tra a coleta de assinaturas 
digitais para a criação de 
partidos. A medida ajudaria 
o Aliança, partido do presi-
dente Jair Bolsonaro, a sair 
do papel. À época, o vice
-procurador-geral eleitoral 
disse que todo o esforço na 
Justiça Eleitoral “é devotado 
ao tratamento dos docu-
mentos em papel”.

Augusto Aras demite o  
vice-procurador-geral 
Pedro Prata e
Rafael Moraes Moura
 Da Agência Estad
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O ministro da Economia, Paulo Guedes, terá de comparecer à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para apresentar propostas contra a crise

Foto: Antônio Cruz/ 

Nota do tribunal

TSE rebate Bolsonaro e diz que eleições 
sem fraude são conquista democrática

Um dia depois de o 
presidente Jair Bolsonaro 
afirmar que houve “frau-
de” nas eleições de 2018, o 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) divulgou na tarde de 
ontem uma nota em que re-
bate as declarações e reafir-
ma a “absoluta confiabilida-
de e segurança” do sistema 
eletrônico de votação.

Bolsonaro disse na últi-
ma segunda-feira, 9, durante 
evento nos Estados Unidos, 
que houve “fraude” nas elei-
ções presidenciais de 2018 
e afirmou ter provas de que 
venceu o pleito no primeiro 
turno. A fala do presidente 
reacendeu a estratégia de 
colocar em xeque a credibili-
dade da Justiça Eleitoral, um 
discurso utilizado pelo pró-
prio Bolsonaro na campanha 
daquele ano. O presidente 
não apresentou provas para 
embasar suas declarações.

“Embora possa ser 
aperfeiçoado sempre, cabe 
ao Tribunal zelar por sua 
credibilidade, que até hoje 
não foi abalada por nenhu-
ma impugnação consistente, 
baseada em evidências. Elei-
ções sem fraudes foram uma 
conquista da democracia no 
Brasil e o TSE garantirá que 
continue a ser assim”, afirma 
o tribunal, em nota

O então candidato do 
PSL à Presidência da Re-
pública venceu as eleições 
no segundo turno, quando 
obteve 55,13% dos votos. 
No primeiro turno, Bolso-
naro conseguiu 46,03% dos 
votos válidos, o que não foi 
suficiente para liquidar a 
disputa imediatamente.

“Pelas provas que tenho 
em minhas mãos, que vou 
mostrar brevemente, eu tinha 
sido, eu fui eleito no primeiro 
turno, mas no meu entender 
teve fraude”, afirmou Bolso-
naro na última segunda-feira, 
que chorou ao falar da facada 

que sofreu durante a campa-
nha de 2018. O presidente, 
no entanto, não apresentou 
ou citou qualquer indicativo 
oficial para justificar sua fala.

Um ministro do TSE ou-
vido reservadamente pela 
reportagem ficou surpreso 
com o teor das declarações 
do presidente da República 
e avalia que o resgate do dis-
curso é uma forma de instigar 
a militância bolsonarista às 
vésperas das manifestações 
marcadas para este final de 
semana. Para um ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), as declarações são “ab-
surdas” e não fazem “nenhum 
sentido”. Segue abaixo a ínte-
gra da nota do TSE:

 “Ante a recente notícia, 
replicada em diversas mí-
dias e plataformas digitais, 
quanto as suspeitas sobre a 
lisura das eleições 2018, em 
particular o resultado da vo-
tação no 1º turno, o Tribunal 
Superior Eleitoral reafirma a 
absoluta confiabilidade e se-

gurança do sistema eletrôni-
co de votação e, sobretudo, a 
sua auditabilidade, a permi-
tir a apuração de eventuais 
denúncias e suspeitas, sem 
que jamais tenha sido com-
provado um caso de fraude, 
ao longo de mais de 20 anos 
de sua utilização.

Naturalmente, existindo 
qualquer elemento de pro-
va que sugira algo irregular, 
o TSE agirá com presteza e 
transparência para investi-
gar o fato. Mas cabe reiterar: 
o sistema brasileiro de vota-
ção e apuração é reconhecido 
internacionalmente por sua 
eficiência e confiabilidade. 
Embora possa ser aperfeiçoa-
do sempre, cabe ao Tribunal 
zelar por sua credibilidade, 
que até hoje não foi abalada 
por nenhuma impugnação 
consistente, baseada em evi-
dências.

Eleições sem fraudes fo-
ram uma conquista da demo-
cracia no Brasil e o TSE garan-
tirá que continue a ser assim”..

Rafael Moraes Moura
Da Agência Estado

Aras disse que tomou a decisão “a pedido” de  José Bonifácio Borges 

Comissão Mista adia a votação de 
projetos sobre regras do Orçamento

A Comissão Mista de 
Orçamento (CMO) suspen-
deu a sessão e adiou para 
esta quarta-feira a votação 
dos projetos que alteram as 
regras do Orçamento e ga-
rantem ao Congresso o con-
trole sobre uma fatia do Or-
çamento em 2020, período 
de eleições municipais.

A reunião foi adiada 
após discordâncias entre os 
parlamentares. A principal 
resistência está no Senado. 
Parlamentares falam que ain-

da não ficou claro como será 
a distribuição dos recursos 
de emendas a serem negocia-
das com os senadores. 

Na reunião da CMO, 
apenas um dos três projetos 
encaminhados pelo gover-
no foi aprovado. A proposta 
garante ao Executivo auto-
nomia para ditar o ritmo 
de liberação das emendas 
parlamentares, apesar de o 
controle sobre o destino fi-
car com o Congresso.

Os valores serão discu-
tidos em outros dois proje-
tos, que devem ser votados 
na quarta. O mais polêmico 

deles garante poder para o 
Congresso definir o desti-
no de R$ 15 bilhões a 17,5 
bilhões em emendas indi-
cadas pelo relator do Orça-
mento. 

Alterações
O projeto aprovado foi 

alterado para dificultar a 
possibilidade de o governo 
mudar o destino das emen-
das parlamentares, recupe-
rando conteúdo da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO). Se o Executivo quiser 
tirar recursos de uma área 
escolhida pelos deputados e 

senadores e colocar em ou-
tra, terá de encaminhar um 
projeto por lei. A propos-
ta do governo autorizava a 
mudança por portaria.

Se o governo for blo-
quear o pagamento das 
emendas ao longo do ano, 
terá de fazer o corte na mes-
ma proporção das despesas 
sob controle dos ministé-
rios, determina a proposta 
aprovada. Isso garante que 
os recursos com a digital 
dos deputados e senadores 
tenham o mesmo tratamen-
to do orçamento sob contro-
le do governo.

Daniel Weterman
 Da Agência Estado
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Manifestantes tentam reconquistar o controle da Assembleia Nacional, tomada por parlamentares pró-governo

Venezuelanos voltam às ruas 
em marcha contra Maduro
Da Agência Estado

Opositores ao gover-
no de Nicolás Maduro, na 
Venezuela, marcharam 
nas ruas de Caracas on-
tem, em protesto para re-
conquistar o controle da 
Assembleia Nacional, to-
mado por parlamentares 
pró-governo em janeiro. 

O presidente autode-
clarado Juan Guaidó cha-
mou a população para se 
juntar ao ato como uma 
forma de reviver os pro-
testos de rua contra Madu-
ro que surgiram em 2019, 
mas perderam força. Os 
opositores desejam iniciar 
um debate para discutir 
medidas para tirar a Ve-
nezuela da crise e, princi-
palmente, articular a con-
vocação de novas eleições 
presidenciais. 

A manifestação é 
um teste da capacidade 
de Guaidó em conseguir 
apoiadores, que têm se 
cansado cada vez mais 
com a crise econômica e 
a inabilidade da oposição 
de tirar Maduro do poder, 
apesar do programa de 
sanções dos Estados Uni-
dos. “A única opção possí-
vel para os venezuelanos é 
escapar do desastre”, afir-
mou Guaidó, convocando a 
população na segunda. 

O protesto deve encon-
trar forte resistência das 
forças de segurança, que 
foram mobilizadas como 
parte dos exercícios milita-
res ordenados por Maduro. 
As tropas não devem per-
mitir que os manifestantes, 
inclusive membros do Par-
lamento, cheguem ao palá-
cio legislativo.

A mobilização dessa 
terça é a mais ambiciosa 
de Guaidó desde que re-
tornou de uma viagem por 
oito países. O líder oposi-
cionista foi recebido por 
autoridades como Donald 
Trump, Boris Johnson e 
Emmanuel Macron, bem 
como teve a oportunidade 
de discursar durante o Fó-
rum Econômico Mundial, 
em Davos, e teve encontro 
com líderes da União Eu-
ropeia.

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Carlos Vieira

O presidente em 
exercício do Afeganistão 
e seu principal desafia-
dor político assumiram 
o cargo de presidente em 
cerimônias separadas na 
segunda-feira, 9, trans-
formando em caos os pla-
nos de negociações com 
o Taleban e criando um 
dilema para os Estados 
Unidos. 

O acordo de paz en-
tre EUA e Taleban, assi-
nado há pouco mais de 
uma semana, foi apresen-
tado como um esforço de 
Washington para acabar 
com 18 anos de guerra 
no Afeganistão e visto 
por muitos afegãos como 
a melhor oportunidade 
para pôr fim a combates 
implacáveis.

Mas a disputa acir-
rada entre o presiden-
te Ashraf Ghani, que foi 
declarado vencedor das 
eleições de setembro do 
ano passado, e seu rival 
Abdullah Abdullah, que 
acusou fraude na vota-
ção, ameaça destruir os 
próximos passos e até ge-
rar mais violência.

Os rivais realizaram 
cerimônias de posse si-
multâneas, cada uma 
cheia de seus apoiadores 
- Ghani no palácio pre-
sidencial e Abdullah ao 
lado de Sapedar.

Enquanto Ghani ter-
minava seu discurso de 
agradecimento, ouviram-
se rajadas de foguetes 
perto do palácio presi-
dencial. “Vimos ataques 
maiores. Não tenha medo 
de apenas duas explo-
sões”, disse Ghani, levan-
tando as mãos e pedindo 
calma aos participantes. 
Os autores do ataque não 
foram identificados.

Em sinal de apoio in-
ternacional a Ghani, sua 
cerimônia - exibida na 
TV estatal - contou com 
a presença do enviado 
de paz de Washington, 
Zalmay Khalilzad, e do 
general Austin S. Miller, 
chefe das forças america-
nas no Afeganistão, além 
de vários dignitários es-
trangeiros, incluindo o 
encarregado de negócios 
da embaixada dos EUA 
e Tadamichi Yamamoto, 
representante pessoal do 
secretário-geral da ONU 
no Afeganistão.

Na inauguração de 
Abdullah, exibida na TV 
privada Tolo, estavam 
presentes os chamados 
“comandantes da jihadi”, 
que participaram da bru-
tal guerra civil dos anos 
90 e se aliaram à coali-
zão liderada pelos EUA 
para derrubar o Taleban 
em 2001.

Ambos os candida-
tos - mas particularmente 
Abdullah - são apoiados 
por “senhores da guerra” 
com milícias.

Afeganistão
tem dois 
presidentes 
após eleição

A manifestação foi um teste para Guaidó em conseguir apoiadores, que têm se cansado da crise e a inabilidade da oposição de tirar Maduro do poder

Deputados tentam local para realizar sessão
Os deputados buscarão um 

local diferente para realizar a 
sessão, caso não tenham permis-
são para chegar ao Congresso, 
segundo uma fonte da oposição. 
O governo convocou seus pró-
prios atos separados no centro 
de Caracas. O vice-presidente 
do Partido Socialista, Diosdado 
Cabello, disse que a marcha da 
oposição é uma tentativa de re-
cuperar sua energia. 

“Toda vez que a direita está 
encurralada, eles procuram even-

tos que podem aumentar o ânimo 
de pessoas que deixaram de estar 
empolgadas há muito tempo. Eles 
tentam criar liderança onde não 
há”, disse Cabello. 

Em janeiro, um grupo de le-
gisladores apoiados pelo Partido 
Socialista se instalou como líder 
do Congresso depois de tropas 
terem bloqueado a entrada de 
Guaidó. Depois, parlamentares 
da oposição reelegeram Guaidó 
para um segundo mandato. Mas 
eles têm sido incapazes de se re-

unir no palácio legislativo desde 
então.

Mais de 50 países reconhe-
ceram Guaidó no ano passado 
como presidente legítimo da 
Venezuela após a reeleição de 
Maduro em 2018, considerada 
fraudulenta. A Venezuela este 
ano está programada para reali-
zar eleições parlamentares, mas 
a oposição ainda não determinou 
se irá participar devido a preo-
cupações de que o governo não 
forneça condições adequadas.

Os agricultores argenti-
nos decidiram realizar uma 
greve de quatro dias, que co-
meçou na segunda-feira (9), 
em protesto contra um novo 
aumento dos impostos so-
bre a exportação da soja, que 
passou de 30% para 33%. O 
governo anunciou que não se 
reunirá com os agricultores 
até o final da paralisação.

Após assumir o cargo 
em dezembro do ano pas-
sado, o presidente Alberto 
Fernández anunciou um 
aumento da carga tributária 
para exportação de soja de 
24% para 30%; do trigo e 

do milho de 6,7% para 12%.
Estima-se que com um 

reajuste de 10% no imposto 
de exportação para a soja, o 
governo teria uma arrecada-
ção adicional de quase US$ 
500 milhões, com uma arreca-
dação total de US$ 6 bilhões.

Os representantes da 
Mesa de Negociações (Mesa 
de Enlaces, em castelhano), 
entidade responsável pela 
interlocução com o governo, 
consideram que “o aumen-
to de 10% nas retenções, de 
30% para 33%, ocorreu no 
pior cenário, com seca instala-
da, baixos preços internacio-
nais e negociação da dívida do 
país, deixando muitos produ-
tores sem rentabilidade e em 

alguns casos não recuperando 
o que foi investido para en-
frentar a próxima safra”.

A greve dos agriculto-
res foi convocada pelas Con-
federações Rurais Argenti-
nas (CRA), Sociedade Rural 
Argentina (SRA) e Confe-
deração Intercooperativa 
Agropecuária (Coninagro), 
todas integrantes da Mesa 
de Negociações.

De acordo com a im-
prensa argentina, a greve 
teve grande adesão na segun-
da-feira (9), com um baixís-
simo movimento nos portos 
do país. Mas representantes 
dos agricultores disseram 
que ainda não é hora de fazer 
um balanço da paralisação. 

Anunciaram que após as 96 
horas de paralisação, darão 
uma coletiva de imprensa e 
divulgarão os números finais.

A Federação Agrária da 
Argentina (FAA), apesar de 
também integrar a Mesa de 
Negociações, deu liberdade 
a seus afiliados para que ade-
rissem ou não à greve, uma 
vez que dentro da própria en-
tidade não houve consenso 
em relação à paralisação.

De acordo com o jornal 
argentino Clarín, Carlos Ache-
toni, presidente da FAA, disse 
que o protesto “não é contra 
o governo, mas contra o FMI, 
para que os organismos inter-
nacionais entendam que não 
devem atar as nossas mãos 

para produzir”. Achetoni dis-
se ainda que a greve é uma 
medida leve, uma vez que 
não deve provocar impactos 
nas estradas nem afetar pro-
dutos perecíveis.

Bloqueios
Antes do início da gre-

ve, os líderes das entida-
des agrícolas pediram aos 
agricultores que não blo-
queassem estradas e não 
impedissem a circulação de 
veículos. No entanto, houve 
problemas na província de 
Córdoba na segunmda-feira 
(9), onde foram registrados 
bloqueios de caminhões de 
transportadoras de grãos na 
cidade de Altos Fierro.

Agricultores paralisam na Argentina
Marieta Cazarré 
Da Agência Brasil

Da  Agência Estado

Foto: Agência Estado
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Safra recorde
Levantamento do IBGE aponta que este ano a produção de 
soja e algodão deverá bater números inéditos, chegando a um 
crescimento de 10% e 5,8%, respectivamente.  Página 19
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Esse tipo de neoplasia atinge cerca de 60 mil mulheres por ano no país, de acordo com estimativas do Inca

Hospital do Bem alerta sobre
diagnóstico precoce do câncer

O câncer de mama atin-
ge milhares de mulheres por 
ano no Brasil. Ele é o tipo 
de tumor mais temido pelas 
mulheres, já que é o mais 
incidente entre elas depois 
do câncer de pele não me-
lanoma. Segundo dados do 
Instituto Nacional de Cân-
cer - Inca, quase 60 mil no-
vos diagnósticos são feitos a 
cada ano no Brasil, o que se 
traduz em um risco estima-
do de 56 casos a cada 100 
mil mulheres.

A oncologista do Hospi-
tal do Bem, de Patos, Nayarah 
Castro, reitera a importância 
das mulheres procurarem 
ajuda ao menor sinal de alte-
ração nas mamas. “Caso seja 
tratado, ainda em fase inicial, 
as chances de cura chegam a 
99%. Com o diagnóstico pre-
coce, o tratamento fica mais 
fácil, o índice de cura aumen-
ta e o risco de sequelas dimi-
nuem”, afirma a médica.

Ainda segundo ela, ao 
menor sinal de nódulo en-
durecido ou caroço (no seio 
ou na axila), irritação ou 
aparecimento de irregulari-
dades em alguma parte da 
mama, como afundamentos 
ou franzidos que fazem a 
pele parecer com uma casca 
de laranja, inchaço na mama 
toda ou em parte dela e ver-
melhidão ou descamação da 
pele da mama ou do mamilo 
e ainda ao notar a saída de 
secreção pelo mamilo (que 
não leite), dor ou inversão 
do mamilo (quando o bico 
do seio fica para dentro), a 
mulher deve procurar um 
médico e fazer exames para 
afastar a possibilidade de 
câncer ou se diagnosticada a 
doença começar o tratamen-
to o quanto antes.

 Esse foi o caso da pa-
ciente do Hospital do Bem, 
a dona de casa Filinta Garcia 
de Assis, de 58 anos, mo-
radora da cidade de Vista 
Serrana. Ao identificar um 

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Cecília Noronha

nódulo na mama esquerda 
após a realização de exames 
de mamografia e ultrassono-
grafia, ela buscou logo aju-
da médica. “Decidi encarar 
a doença com fé e coragem. 
Não sei se tenho mais fé ou 
coragem, mas estou aqui 
buscando minha cura e agra-
deço a Deus ter o Hospital do 
Bem, onde sou muito bem 
tratada e recebo um trata-
mento adequado”, disse ela, 

enquanto participava da oi-
tava sessão de quimiotera-
pia, de um tratamento com 
16 sessões, na última quar-
ta-feira (4), na unidade que é 
referência para oncologia no 
Sertão.

 Acompanhada pela filha, 
Itamara da Silva, a pacien-
te não se deixa abalar pela 
doença. “Aqui, estou no céu, 
pois todos deste hospital nos 
passam otimismo, além de  

nos assegurar um tratamento 
muito bom”, reiterou ela. 

“Quem tem fé em Deus 
e encontra um suporte como 
esse do Hospital do Bem não 
pode esperar outra coisa que 
não a cura”, disse ela, lem-
brando que teve poucos efei-
tos colaterais do tratamento. 
“Tenho dores abdominais 
e pouco enjoo e já tive ton-
tura, mas de leve”, finalizou 
ela, que graças ao Hospital 

do Bem pode dispor de uma 
unidade de saúde próxima 
de sua casa para fazer o tra-
tamento.

 A diretora do Complexo 
Hospitalar Regional Deputa-
do Janduhy Carneiro (CHRD-
JC), Liliane Sena, reitera a 
importância do Hospital do 
Bem para a região. “Antes, os 
pacientes ou iam para Cam-
pina Grande ou João Pessoa, 
tendo que percorrer mais 

de 300km para ter acesso 
ao tratamento. Com a nos-
sa unidade, esse tratamento 
agora é feito mais próximo 
das residências dos pacien-
tes o que lhes assegura uma 
melhoria significativa na 
qualidade de vida durante o 
tratamento”, destaca Liliane. 
O Hospital do Bem integra o 
complexo e atua nos casos 
de câncer de pele, próstata, 
útero e mama.

De acordo com a oncologista Nayarah Castro, é importante que a mulher busque orientação médica a qualquer sinal de nódulo endurecido, ou caroço, irritação ou aparecimento de irregularidades em alguma parte da mama

Foto: Secom-PB

Quarta-feira, meio da 
semana. Um bom dia para ler 
com atenção o que o acadê-
mico, doutor em Literatura e 
docente da UFCG, José Mário 
da Silva (foto), escreveu 
sobre meu livro “Nós - An 

insight”, pelo que fico mil vezes grato. Vamos 
a José Mário.

nnnnnnnnnn

“Em seu extraordinário livro ‘O arco e a 
lira’, o poeta, ensaísta e pensador da lingua-
guem Octavio Paz intenta, com o brilhantis-
mo argumentativo que sempre norteou os 
seus pronunciamentos críticos, demarcar o 
indemarcável território de um fascinante e 
estranho fenômeno chamado poesia. 

“Assim, indenfinível e inconceituável, a 
poesia, transgressora e radicalmente liber-
tária, desdenha de todas as classificações e 
nomenclaturas a ela impostas pelas herme-
nêuticas humanas; e segue, nas asas de todas 
as linguagens possíveis e imagináveis, sua 
travessia rumo ao reino infinito de todos os 
sentidos e significações. Foi pensando nessa 
congênita rebeldia do misterioso ser da poe-
sia, que ao mesmo se encontra presente em 

Resenha sobre o livro “Nós - An insight”
todos os quadrantes da experiência humana 
vivenciada no palco impuro da história, que 
procurei esboçar uma tentativa de compre-
ensão da poesia que Carlos Aranha enfeixou 
no seu livro intitulado ‘Nós - An insight’.

nnnnnnnnnn

“Músico, teatrólogo, roteirista, jornalis-
ta, cronista, crítico de cinema e poeta, Carlos 
Aranha é o que se poderia chamar, conforme 
preconiza a sabedoria popular, um homem 
que toca os sete instrumentos.

“‘Nós - An insight’ nasce sob o assumido 
signo do espanto, da alogia e da deliberada 
inclassificabilidade. A esse respeito, no poe-
ma ‘Yesterday’s Apocalypse’, valendo-se do 
princípio composicional da metalinguagem 
dominante nas poéticas pós-românticas, 
afirma o poeta: ‘A poesia não se mede’. Seu 
compasso é tão descompassado como a vida 
em sua permanente coreografia de todos os 
contrários. Palimpsestuoso, ‘Nós - An insight’ 
constitui-se numa espécie de espiral semi-
ótica inflacionária onde desfilam múltiplos 
códigos estéticos: música, pintura, literatura, 
fotografia, com os quais, intertextualmen-
te, Carlos Aranha dialoga de modo febril e 
assistemático, quase roçante, da alucinação 
sígnica propriamente dita.

“Propositalmente caotizado, o insi-
ght poético instaurado por Carlos Aranha 
deixa entrever, contudo, para quem dele se 
aproxima mais efetivamente, alguns compo-
nentes temáticos que conferem certa clareza 
à estilhaçada fisionomia estética urdida pelo 
cronista de ‘Essas coisas’. Refiro-me, num 
primeiro momento, à ótica da identidade 
humana trabalhada pelo poeta no poema 
‘Pra que tant’identidade?’. Para Stuart Hall, 
notável pensador das humanidades recen-
temente falecido, a concepção de identidade 
humana passou, ao longo do tempo, por 
significativas transformações. Na tradi-
ção iluminista, eivada de cartesianismo, a 
identidade era fixa, estável, ancorada num 
sujeito individualista e que se autobastava. 
Na tradição sociológica, a identidade alargou 
as suas fronteiras e passou a ser pensada em 
função da alteridade e das relações travadas 
no tecido social. No universo pós-moderno, 
por sua vez, em cuja espacialidade Carlos 
Aranha ambienta o seu comunitário insight 
poético, a identidade é escorregadia, cam-
biante, “torna-se uma celebração móvel”, 
de acordo com a bela e sugestiva expressão 
adotada por Hall.

“É essa identidade plural e incontorná-
vel que Carlos Aranha põe nas cenas e cená-
rios do seu anárquico imaginário destino.              

na na cartografia urbana da cidade de João Pessoa, 
o que avulta? 

“É mesmo, e fortemente, o macunaímico iti-
nerário de um olhar lírico que, desterritorializado 
e reterritorializando-se, viaja e se desloca, valori-
zando mais os pontos de partida que as paradas de 
chegada.

“Os códigos da religiosidade, da crítica social, 
da solidão do ser, da aposta existencial nas fichas 
da experiência amorosa, dentre tantos outros 
diluídos no caldeirão de signos (des)construidos 
por Carlos Aranha, conferem régua e compasso aos 
múltiplos nós que o livro ‘Nós - An insight’ ter-
minou por atar e desatar na contemporaneidade 
poética paraibana”.

Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com

       “Da 
sombra 
de um ta-
marindo, 
plantado 
num 
cemitério 
em Paris, 
passando 
pelas 
paisagens 
agrestes 
da am- 
biência 
nordesti
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Parceria firmada entre governo e TJPB inclui ainda proteção dos direitos, acolhimento e promoção do empoderamento

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria da 
Mulher e da Diversidade 
Humana, assinou termo de 
Cooperação Técnica voltado 
à proteção aos direitos, aco-
lhimento e empoderamento 
às mulheres vítimas de vio-
lência doméstica, durante 
a abertura da 16ª etapa da 
Semana da Justiça pela Paz 
em Casa, em João Pessoa. A 
iniciativa é promovida pelo 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) e conta com a partici-
pação de todos os Tribunais 
de Justiça do país no julga-
mento de processos na temá-
tica da violência doméstica. 
Na Paraíba, 37 comarcas par-
ticiparão do evento e a previ-
são é que sejam realizadas 
508 audiências no Estado, 
até sexta-feira (13). 

Os Termos de Coopera-
ção foram firmados entre o 
presidente do TJPB, desem-
bargador Márcio Murilo da 
Cunha Ramos, e representan-
tes da Defensoria Pública da 
Paraíba, do Instituto Brasileiro 
de Direito de Família (IBDFAM) 
local, da Associação das Espo-
sas dos Magistrados e Magis-
tradas da Paraíba (Aemp), da 
Secretaria de Estado da Mu-
lher e da Diversidade Huma-
na, da Ordem dos Advogados 
do Brasil – Seccional Paraíba, 
do Ministério Público da Pa-
raíba e da Universidade Fe-
deral da Paraíba, esta última 
tendo o tribunal assinado 
uma Declaração de Interesse 
em Projeto de Extensão da 
Universidade. 

De acordo com a secre-
tária Lídia Moura, as mulhe-
res atendidas pelo Programa 
Integrado Patrulha Maria da 
Penha poderão ser encami-
nhadas para atendimento 
psicológico e cursos profis-
sionalizantes oferecidos pela 
Associação das Esposas dos 
Magistrados e Magistradas 
da Paraíba (Aemp). Ela enfa-
tizou a importância das par-
cerias firmadas com o Tribu-
nal de Justiça.

“Essa parceria estabele-
ceu que o Programa Integra-
do Patrulha Maria da Penha, 
que tem participação na Se-
mana da Justiça pela Paz em 
Casa, poderá encaminhar as 
mulheres para terapia con-
tínua e cursos profissionali-
zantes. Este ano, a Patrulha 
está nas atividades do Justi-
ça Pela Paz, ajudando nesse 
processo, atendendo às mu-
lheres, fazendo encaminha-
mentos. Entendemos que 
há um avanço, pois além de 
fazermos o atendimento nas 
questões da violência, vamos 
ajudar, efetivamente, essas 
mulheres a saírem do ciclo 
da violência”, salientou.

A juíza Graziela Quei-
roga, coordenadora da Mu-
lher em Situação de Violên-
cia Doméstica e Familiar do 
TJPB, disse que a expansão 
do Projeto Cuidar de Mim, 
que visa trabalhar a autoesti-
ma das mulheres vítimas de 
violência, oferecendo atendi-
mento psicológico e cursos 
profissionalizantes, significa 
um avanço no atendimento”, 
destacou, acrescentando que 
a Patrulha Maria da Penha 
fará parte do projeto e será 
responsável pelo encami-
nhamento das mulheres em 
situação de violência.  

A presidente da Aemp, 
Solange da Franca, disse que 
já existia um trabalho em 
parceria com a Coordenado-
ria da Mulher do Tribunal de 
Justiça, acolhendo as mulhe-
res vitimizadas e que, agora, 
será expandido com a Patru-
lha Maria da Penha. Ela en-
fatizou, ainda, que a mulher 
em situação de violência que 
queira participar dos serviços 
deve procurar a Patrulha ou 
a associação. “Na Aemp, nós 
orientamos como ela deve 
proceder. Elas são acolhidas 
com muita atenção, porque 
sabemos que estão violenta-
das psicologicamente e, por 
isso, temos todo o cuidado no 
atendimento. Os profissionais 
são treinados”, frisou.

Mulheres vítimas de violência 
terão atendimento psicológico

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Cecília Noronha

Ciência

Projeto Sirius se prepara para 
inaugurar estações de pesquisa

O Projeto Sirius - o 
maior acelerador de elé-
trons do mundo - deve 
inaugurar os testes das 
primeiras três estações de 
pesquisa ainda neste se-
mestre. A Agência Brasil 
visitou as instalações do 
imenso laboratório para 
compreender as atividades 
desenvolvidas com o uso 
da luz síncrotron - um es-

pectro de luz especial que 
só pode ser obtida através 
da aceleração de elétrons a 
uma velocidade que beira a 
velocidade da luz.

Engenheiros, físicos, 
matemáticos, biólogos e 
uma equipe massiva de en-
tusiastas de ciência estão 
envolvidos no comissiona-
mento do Projeto Sirius. Lo-
calizado em Campinas, no 
interior do Estado de São 
Paulo, o projeto represen-
ta um investimento de R$ 

1,8 bilhão, e pode mudar a 
forma como a comunidade 
científica encara o Brasil. 
As pesquisas são feitas nas 
áreas de saúde, combus-
tíveis, materiais, energia, 
química, física e em incon-
táveis experimentos de 
equipes altamente especia-
lizadas que criam propos-
tas de estudo com a tecno-
logia de ponta aplicada no 
laboratório.

“O Brasil tem todo o 
potencial para ocupar uma 

posição na ciência bastante 
respeitada. O país precisa 
da atividade científica, isso 
deve ser prioridade. No Si-
rius, pesquisadores, físicos 
teóricos, engenheiros e téc-
nicos desenham e projetam 
conhecimento que trans-
borda para todas as áreas 
da ciência. Estamos domi-
nando um conjunto de téc-
nicas e soluções extrema-
mente avançadas”, afirmou 
Antônio José Roque da Sil-
va, diretor do projeto Sirius.

Pedro Ivo Oliveira
Da Agência Brasil

Foto:  Roverna Rosa/ Agência Brasil

O laboratório realiza atividades desenvolvidas com o uso da luz síncrotron, que só pode ser obtida por meio da aceleração de elétrons na velocidade próxima à da luz

As cerca de 3,4 mil 
toneladas de óleo armaze-
nadas no tanque do navio 
Stellar Banner, encalhado 
a cerca de 100 quilôme-
tros da costa brasileira, 
no canal da Baía de São 
Marcos, no Maranhão, tem 
previsão de começar a ser 
retiradas da embarcação 
a partir de quinta-feira 
(12). Para isso, é feita con-
tinuamente uma reavalia-
ção das condições seguras 
do mar pelas empresas 
Ardent e OceanPact res-
ponsáveis pela operação.

O plano de remoção 
de óleo foi recebido pela 
Marinha do Brasil no do-
mingo (8) e aprovado na 
segunda-feira (9). Segun-
do a Marinha, a situação 
do Stellar Banner é está-
vel, sem qualquer vestígio 
de óleo no mar e nem mu-
danças no grau de incli-
nação. A embarcação está 

com uma carga de 275 mil 
toneladas de minério de 
ferro, que tinha como des-
tino a China.

“A princípio, bastará 
retirarmos [todo o óleo] 
e uma parte do minério 
para que o navio recupere 
a capacidade de flutuação 
e possa ser retirado [do 
banco de areia]”, disse o 
ministro do Meio Ambien-
te, Ricardo Salles, durante 
entrevista à imprensa, na 
semana passada, após so-
brevoar o local.

As empresas Ardent 
e Smit Salvage estão em 
fase de coleta de dados, 
informações e avaliações 
para elaboração do Plano 
de Salvatagem, ou seja, de 
desencalhe e recupera-
ção do navio. Com o plano 
concluído, ele será enca-
minhado para a aprova-
ção da Marinha.

O incidente ocorreu 
no dia 24 de fevereiro, 
após o navio deixar o Ter-

minal Marítimo de Ponta 
da Madeira, em São Luís, 
com destino à China. O 
problema aconteceu nas 
proximidades da boia nº 
1, no canal da Baía de São 
Marcos.

Construído em 2016, 
o Stellar Banner tem 340 
metros de comprimento 
por 55 metros de largu-
ra. E é o segundo navio da 
Polaris Shipping a apre-
sentar problemas após 
deixar o Brasil carregan-
do minério.

Em março de 2017, o 
Stellar Daisy naufragou 
após a tripulação comu-
nicar que havia água en-
trando na embarcação, 
que estava adernando a 
cerca de 2.400 quilôme-
tros da costa do Uruguai. 
Dias depois do pedido de 
ajuda, dois tripulantes fo-
ram resgatados, mas 22 
trabalhadores que esta-
vam a bordo do navio ja-
mais foram encontrados.

Óleo do Stellar Banner deve ser retirado amanhã
Da Agência Brasil

O navio está encalhado a 100 Km da costa do Maranhão e possui 3,4 mil toneladas de produto armazenado
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Na comparação anual, estimativa de aumento da produção desses dois tipos de grãos é de 10% e 1,8%, respectivamente

Safras de soja e algodão de 
2020 devem atingir recorde

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Cecília Noronha

A produção nacional da 
soja para 2020 deverá bater 
recorde de 125,2 milhões de 
toneladas. A quantidade, na 
comparação anual, corres-
ponde a uma alta de 10,4%, 
segundo estimativas do Ins-
tituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). Essa 
tendência de crescimento 
também acontece na safra 
de cereais, leguminosas e 
oleaginosas, conforme as 
previsões divulgadas ontem 
pelo órgão e com base no 
Levantamento Sistemático 
da Produção Agrícola.

Ainda na comparação 
com 2019, a área plantada 
de milho subiu 1,4%, a de 
soja cresceu 2,6% e a de ar-
roz teve declínio de 2,3%. 
Com relação à produção, a 
estimativa do IBGE na com-
paração anual é de cresci-
mento de 1% para o arroz, 
com previsão de 10,4 mi-
lhões de toneladas; e queda 
de 4,0% para o milho, com 
96,5 milhões de toneladas. 
A área de algodão herbáceo 
cresceu 5,8% e a estimati-
va é de aumento de 1,8% 
na produção, com recorde 
de 7 milhões de toneladas. 
De acordo com o IBGE, so-
mando a safra nacional de 
cereais, leguminosas e olea-
ginosas, o país deve ter al-
cançado mais um recorde 
na série histórica, chegando 
a 249 milhões de tonela-
das  em fevereiro de 2020. 
O número é 3,1% maior do 

que o registrado no mesmo 
mês de 2019, quando foram 
produzidas 241,5 milhões 
de toneladas. Em relação a 
janeiro, o crescimento foi 
de 0,9%. Em área colhida, 
os 64,4 milhões de hectares 
representam crescimento de 
1,8% na comparação anual e 

de 0,1% na mensal. Os prin-
cipais produtos são arroz, 
milho e soja, que represen-
tam 93,2% da estimativa da 
produção e somam 87,3% da 
área a ser colhida. 

Na comparação de feve-
reiro com janeiro de 2020, o 
IBGE estima um aumento na 

produção do café canephora 
(3,9% ou 33,3 mil tonela-
das), do sorgo (1,7% ou 46,0 
mil toneladas), da soja (1,5% 
ou 1,9 milhão de toneladas), 
da cana-de-açúcar (0,7% ou 
4,5 milhões de toneladas), 
do feijão 1ª safra (0,7% ou 
8,7 mil toneladas), do mi-

lho 2ª safra (0,4% ou 280,4 
mil toneladas) e do milho 
1ª safra (0,3% ou 71,1 mil 
toneladas). O café arábica 
ficou estável em 834 tone-
ladas, e apresentaram que-
da o feijão 2ª safra (-0,9% 
ou 11,1 mil toneladas) e a 
mandioca (-1,8% ou 355,2 

mil toneladas). Por estado, o 
Mato Grosso é o maior pro-
dutor nacional de grãos, com 
26,9% de participação, se-
guido pelo Paraná (15,9%), 
Rio Grande do Sul (14,1%) e 
Goiás (10,2%).

(Com informações de 
Akemi Nitahara)

De acordo com o IBGE, somando as safras de cereais, leguminosas e oleaginosas, o país deve ter alcançado mais uma pontuação inédita na série histórica, chegando a 249 milhões de toneladas em fevereiro passado

Foto: Agência Brasil
Da Agência Brasil

Reação positiva

Indústria registra leve recuperação no 
mês de janeiro em relação a dezembro

A produção industrial 
brasileira cresceu 0,9% em 
janeiro de 2020, na com-
paração com dezembro de 
2019, após dois meses se-
guidos de queda, que acu-
mularam recuo de 2,4%. Na 
comparação com janeiro de 
2019, o índice caiu 0,9%. Em 
12 meses, a atividade indus-
trial acumula perda de 1%. 
Os dados estão na Pesquisa 
Industrial Mensal (PIM), di-
vulgado ontem  pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Segundo o IBGE, janeiro 
apresentou o avanço mais 

intenso desde agosto de 
2019, quando o crescimento 
foi de 1%, com taxas positi-
vas em três das quatro gran-
des categorias econômicas e 
17 das 26 atividades.

Os bens de capital tive-
ram aumento de 12,6% na 
comparação com dezembro 
e de 3,9% em relação a ja-
neiro do ano passado. A taxa 
interrompe o ciclo negativo 
iniciado em maio de 2019 
e que acumulou queda de 
14,8% no período.

O segmento de bens in-
termediários cresceu 0,8% 
em janeiro na comparação 
com dezembro, mas apre-
senta queda de 1,6% em re-
lação a janeiro de 2019. Os 

bens de consumo duráveis 
cresceram 3,7% na com-
paração mensal e 1,7% na 
anual, após perda acumula-
da de 6,8% em novembro e 
dezembro.

Já o setor de bens de 
consumo semi e não durá-
veis recuou 0,1% em rela-
ção a dezembro e 0,5% na 
comparação com janeiro de 
2019. Este é o terceiro mês 
seguido de queda. Com isso, 
o IBGE destaca que o setor 
industrial está 17,1% abai-
xo do nível recorde do país, 
alcançado em maio de 2011.

Entre as atividades 
econômicas, as principais 
influências na comparação 
mensal foram de máquinas 

e equipamentos (11,5%), 
veículos automotores, rebo-
ques e carrocerias (4,0%), 
metalurgia (6,1%), produ-
tos alimentícios (1,6%) e co-
que, produtos derivados do 
petróleo e biocombustíveis 
(2,3%).

Também tiveram resul-
tados positivos as áreas de 
produtos farmoquímicos e 
farmacêuticos (6,2%), arte-
fatos de couro, artigos para 
viagem e calçados (6,5%), 
outros produtos químicos 
(1,7%), equipamentos de in-
formática, produtos eletrôni-
cos e ópticos (3,0%), celulo-
se, papel e produtos de papel 
(1,6%) e produtos de mine-
rais não metálicos (1,8%).

Foto: Agência Brasil

A melhora da produção foi constatada após dois meses consecutivos de queda, que terminaram acumulando um recuo equivalente a 2,4%

Akemi Nitahara
Agência Brasil

A diretoria da Agên-
cia Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) apro-
vou ontem a abertura 
de consulta pública da 
proposta de redução no 
valor das bandeiras ta-
rifárias para 2020. Pela 
proposta, a maior redu-
ção seria na bandeira 
vermelha patamar 1, de 
22%. O texto ficará aber-
to a contribuições de 12 
de março a 27 de abril.

A proposta em con-
sulta pública aprovada 
altera os valores a partir 
de 1º de junho: a ban-
deira amarela passa de 
1,343 para R$ 1,306 a 
cada 100kWh (redução 
de 3%); a vermelha pata-
mar 1, de R$ 4,169 para 
R$ 3,240 a cada 100kWh 
consumidos (redução de 
22%); e a vermelha pa-
tamar, de R$ 6,243 para  
R$ 5,264 a cada 100 kWh 
(redução de 16%).

Os valores, pagos 
por todos os consumido-
res via taxa adicional na 
conta de luz, são atuali-
zados anualmente pelo 
órgão regulador Criado 
em 2015, as bandeiras 

são acionadas de acordo 
com as condições para 
geração de energia elé-
trica.

Os reajustes levam 
em conta a estimativa de 
mercado, custos do setor 
elétrico e valores da co-
mercialização da ener-
gia, por exemplo.

Segundo a agência, 
a redução deve-se a in-
corporação dos valores 
da repactuação do risco 
hidrológico como receita 
fixa da Conta Bandeiras.

Conforme o diretor 
Rodrigo Limp, relator do 
processo, o repasse per-
mitirá, no curto prazo, o 
alívio dos custos vincu-
lados ao risco hidroló-
gico - quando as usinas 
hidrelétricas produzem 
menos que o contratado.

Aneel abre consulta
pública sobre tarifa
Marlla Sabino
Agência Brasil

Pela proposta, a 
maior redução seria 

na bandeira vermelha 
patamar 1, de 22%. O 
texto ficará aberto a 

contribuições de 12 de 
março a 27 de abril.
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Ministério da Saúde anuncia que contratará profissionais com o objetivo de reforçar a capacidade de assistência no país

Edital convoca cinco mil médicos 
para o combate ao coronavírus
Agência Brasil 
Brasília - DF

Foto: Agência Brasil

Letycia Bond
Repórter da Agência Brasil

O Ministério da Saúde 
vai lançar um edital de cha-
mamento para cerca de 5 mil 
profissionais pelo Programa 
Mais Médicos. De acordo com 
a pasta, o edital será publicado 
ainda nesta semana e a ideia 
é reforçar a capacidade de as-
sistência em saúde durante a 
emergência do coronavírus.

Capitais e grandes cen-
tros urbanos voltam a parti-
cipar do programa, que até 
então vinha priorizando so-
mente municípios de maior 
vulnerabilidade. A medida é 
em razão de serem locais com 
maior concentração de pes-
soas, o que ajuda a ampliar a 
circulação do coronavírus.

As inscrições estão pre-
vistas para a próxima semana 
e a expectativa é que os profis-
sionais comecem a atuar em 
cerca de três semanas. Com 
a medida, o governo espera 
fortalecer o atendimento nos 
postos de saúde e evitar bus-
cas desnecessárias aos hos-
pitais.

“Os profissionais que 
aderirem ao programa, pelo 
novo edital, farão atendimen-
to geral à população junto às 
equipes de Saúde da Família, 
principal porta de entrada do 
SUS”, informou o secretário
-executivo do Ministério da 
Saúde, João Gabbardo, des-
tacando que estão incluídos 
todos os atendimentos que 
fazem parte da Atenção Pri-
mária à Saúde, desde as con-
sultas de rotina até os casos 
de pacientes com sintomas 
respiratórios.   O novo edital 
não altera o cronograma esta-
belecido anteriormente para o 
Programa Médicos pelo Bra-
sil, sancionado em dezembro 
de 2019. Neste momento, o 
ministério utiliza a estrutura 
do Programa Mais Médicos 
para ampliar o atendimento 
à população em uma situação 
emergencial pela circulação 
do coronavírus no país.

De acordo com o gover-
no, o ministério trabalha na 
organização e estrutura neces-
sárias para a criação da Agên-
cia para o Desenvolvimento 
da Atenção Primária à Saúde 
(Adaps), que será responsável 
pela seleção e contratação dos 
profissionais que atuarão no 
Programa Médicos pelo Brasil.

Casos confirmados no Brasil já chegam a 34

O número de casos confirma-
dos do novo coronavírus (Covid-19) 
subiu para 34 no país, com nove 
novos pacientes infectados em rela-
ção a segunda-feira (9). O boletim 
foi divulgado pelo Ministério da 
Saúde ontem (10), em Brasília. A 
contaminação voltou a subir após 
ter ficado estável entre domingo e 
segunda.

Além dos pacientes confir-
mados, foram registrados ainda 
893 casos suspeitos, uma redução 
em relação a ontem, quando o 
Ministério da Saúde contabilizou 
930 pessoas nessa situação. Já os 
pacientes com infecção descartada 
pelas autoridades de saúde ficaram 
em 780.

São Paulo segue liderando, 
com 19 casos. Além dos episódios 
no Estado, foram identificados oito 
no Rio de Janeiro, dois na Bahia, 
um no Espírito Santo, um no Distrito 
Federal, um em Minas Gerais, um 
em Alagoas e um no Rio Grande 
do Sul.

Já no tocante aos casos sus-
peitos, São Paulo também está 

à frente (302), seguido de Minas 
Gerais (122) e do Rio de Janeiro 
(119), Rio Grande do Sul (70) e 
Distrito Federal (59). No recorte 
por região, o Sudeste concentra o 
maior número de pacientes com 
suspeitas (544), seguido do Sul 
(145) e Nordeste (111).

Apenas três estados não pos-
suem casos confirmados ou suspei-
tos: Roraima, Amapá e Tocantins. 
O Maranhão, que estava nesta 
condição até ontem, registrou dois 
casos suspeitos e dois pacientes 
com a infecção descartada.

Distrito Federal
No Distrito Federal, a paciente 

infectada após uma viagem para o 
Reino Unido está internada no Hos-
pital Regional da Asa Norte (HRAN). 
Segundo a Secretaria de Saúde da 
capital, ela apresenta quadro grave 
e instável e teve piora desde ontem, 
com febre e síndrome respiratória 
aguda severa.

Além disso, o marido foi obriga-
do - após decisão judicial - a realizar 
teste para a doença e se manter 
isolado, o que conforme a Secretaria 
do DF foi cumprido. Ainda não há 
resposta sobre o resultado do exame.

Coronavírus no mundo
Avanço do coronavírus faz Bar-

celona decidir realizar com portões 
fechados o jogo contra o Napoli 
pela Liga dos Campeões

Avanço do coronavírus faz 
Barcelona decidir realizar com 
portões fechados o jogo contra o 
Napoli pela Liga dos Campeões 
- REUTERS/Nacho Doce/Direitos 
reservados

O Ministério da Saúde tam-
bém divulgou a atualização 
dos casos em todo o mundo, 
considerando informações até 
ontem no fim da tarde. No total, 
foram mapeados 105,57 mil 
casos, além de 3,8 mil mortes. 
A taxa de letalidade, que estava 
em 3,39%, subiu para 3,48% 
em comparação com o balanço 
anterior, com contabilizações de 
domingo.

A China concentra o maior nú-
mero de casos (80,9 mil), seguida 
da Coreia do Sul (7,38 mil), Itália 
(7,37 mil), Irã (6,5 mil) e França 
(1,1 mil). Já no tocante às taxas 
de letalidade, os Estados Unidos 
lideram (5,16%), seguidos da Itá-
lia (4,96%), China (3,86%) e Irã 
(2,95%).

Jonas Valente
Agência Brasil 

Os interessados já podem se inscrever na próxima semana. A expectativa é de que esses profissionais comecem a atuar em aproximadamente três semanas

Saúde da 

Família 

reduz evasão 

escolar

A Estratégia Saúde da 
Família (ESF) tem contribu-
ído significativamente para 
a redução da mortalidade 
infantil e da evasão esco-
lar no Brasil. A conclusão 
consta do estudo Impac-
tos da Estratégia Saúde da 
Família e Desafios para o 
Desenvolvimento Infantil, 
lançado ontem,  pelo Núcleo 
Ciência pela Infância, que 
é integrado pela Fundação 
Bernard van Leer, Fundação 
Maria Cecilia Souto Vidigal, 
Insper, Faculdade de Medi-
cina da Universidade de São 
Paulo (USP) e Universidade 
Harvard.

Organizada pelo eco-
nomista Naercio Menezes 
Filho, vinculado à USP e ao 
Insper, a pesquisa identifi-
cou que a presença de uma 
equipe de ESF nos muni-
cípios é capaz de produzir 
uma queda gradual na taxa 
de mortalidade infantil. Os 
resultados já podem ser 
observados a partir do se-
gundo ano de atuação dos 
profissionais, variando de 
3% a 9%. 

No terceiro ano de 
atendimento, a diminui-
ção fica entre 6,7% e 14%, 
sendo ampliada para uma 
média que varia entre 20% 
e 34% no oitavo ano. Con-
forme cita o pesquisador, 
pode-se dimensionar o de-
créscimo ao se considerar 
a redução de 49,2% na taxa 
de mortalidade, atingida ao 
longo de 25 anos, no mun-
do. A estratégia foi imple-
mentada no Brasil há três 
décadas.

Ainda de acordo com a 
pesquisa, o sucesso na que-
da da mortalidade infantil 
é proporcional à cobertura 
da ESF e é mais evidente nas 
regiões Norte e Nordeste do 
país. Ao todo, para redigir o 
estudo, Menezes Filho apre-
ciou aproximadamente 50 
artigos científicos, todos 
publicados em periódicos 
de excelência.

O economista afirmou 
que o documento foi feito 
para sinalizar aos governan-
tes que a prioridade deve ser 
propiciar as mesmas oportu-
nidades a todas as crianças. 
“Senão, elas não conseguem 
realizar seus projetos”, disse, 
acrescentando que a atual 
geração “nem-nem” (que 
não trabalham nem estu-
dam) é fruto da negligência 
do Estado no passado. Ao 
todo, de acordo com os pes-
quisadores, 61% das 18,4 
milhões de crianças de 0 a 
6 anos de idade vivem sob 
alguma situação de pobreza 
ou de saneamento e moradia 
precários.

O estudo também abor-
da o impacto da ESF no re-
freamento da evasão e de 
atraso escolares. Em locais 
onde as ações chegam, a 
permanência na sala de aula 
melhorou, principalmente 
entre crianças com idade 
entre 7 e 9 anos e com 12. 

Maternidade Frei Damião

Evento debate gravidez na adolescência
“ Gravidez na Adolescên-

cia: Práticas e Saberes”. Este 
foi o tema de uma exposição 
dialogada que aconteceu na 
tarde de ontem na Materni-
dade Frei Damião, dentro da 
programação alusiva ao Dia 
Internacional da mulher. 

O tema foi abordado  por 
Márcia Maria Máximo, psicó-
loga especialista em Análise 
Bioenergética e Psicotera-
peuta de Adolescentes e Jo-
vens e teve com público alvo 
a equipe multidisciplinar da 
maternidade. A programação 
tem continuidade no dia 17, 
às 15h,  quando acontecerá a 
Exposição dialogada “A Saúde 
da mulher em pauta: Endome-

triose -Sintomas e Tratamento.
“Em datas comemorati-

vas, a Maternidade Frei Da-
mião sempre tem procurado 
oferecer momentos de alegria 
aos seus pacientes e como o 
hospital é amigo da criança 
e da mulher não poderíamos 
deixar de homenagear as nos-
sas pacientes nessa data tão 
importante para elas”, desta-
cou a diretora geral da Frei 
Damião, Selda Gomes.

A programação ao Dia 
Internacional da Mulher foi 
iniciada na última segunda-
feira (9).  Durante as visitas 
com músicas alusivas à data 
nas enfermarias e em outros 
setores da maternidade, mui-

tas pacientes se emociona-
ram com a surpresa.  Aline 
de Moura Silva, que mora na 
cidade de Itabaiana e veio 
para uma consulta de pré-na-
tal disse que ficou surpresa 
com o café da manhã. Eu não 
esperava por isso, mas fiquei 
muito feliz em ser lembra-
da”, destacou.  Quem também 
participou do café da manhã 
foi Jéssica Wendy Sousa, que 
mora em Jaguaribe e que veio 
em busca de uma autorização 
para fazer uma laqueadura. 
“A maternidade está de pa-
rabéns por nos proporcionar 
esse momento de alegria em 
homenagem ao nosso dia”, 
afirmou. Debate foi realizado ontem, dentro da programação do Dia da Mulher

Foto: Divulgação
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Esportes
Libertadores
Brasileiros entram em campo hoje pela Taça 
Libertadores com destaque para o jogo entre 
Flamengo e Barcelona, no Maracanã. Página 24 
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Jogador se aposenta após jogo da Perilima contra o CSP; ele fará parte da comissão técnica da equipe sub-20

Marcelinho Paraíba anuncia 
que vai pendurar chuteiras

No próximo final de 
semana, um dos maiores 
craques da história do fu-
tebol paraibano vai pen-
durar as chuteiras, depois 
de uma das mais longas 
carreiras de jogador do 
país. O meia Marcelinho 
Paraíba anunciou na tarde 
dessa segunda-feira que 
entrará em campo como 
jogador pela última vez 
na partida entre Perilima 
x CSP, programada para o 
próximo domingo, às 16 
horas, no Estádio Ami-
gão, pela oitava rodada do 
Campeonato Paraibano.

Paralelamente ao anún-
cio da aposentadoria, veio o 
do início de uma nova car-
reira na vida de Marcelinho 
Paraíba, a de técnico de fu-
tebol. Ele já foi anunciado 
pela diretoria da Perilima 
como o novo integrante da 
comissão técnica da equipe 
sub-20. Ele já está dividindo 
o tempo nesta nova função 
com a de jogador de futebol, 
se preparando para seu jogo 
de despedida.

Aos 44 anos, iniciou 
sua carreira no Campinen-
se Clube, onde conquistou 
dois títulos do Campeona-
to Paraibano. Entre 1994 
e 1995, esteve no Santos, 
quando teve uma passa-
gem despercebida pelo 
clube. Dois anos mais tar-
de, porém, estouraria no 
São Paulo, onde ganhou 
dois Paulistões, antes de 
ser vendido para o Olym-
pique de Marseille, da 
França.

O auge de sua carrei-
ra no Brasil foi no Grêmio, 
em 2001. Lá, ele foi cam-
peão e ídolo da torcida. 
Depois de conquistar títu-
los pelo Tricolor Gaúcho, 
Marcelinho voltou para a 
Europa, desta vez para o 
Hertha Berlin, da Alema-
nha. Lá ele ajudou o mo-
desto time alemão a ser 
campeão da Copa da Liga 
Alemã em 2001 e acabou 
sendo convocado para a 
Seleção Brasileira.

Ele ficou no Hertha 
Berlim até 2006 e se tor-
nou um ídolo da torcida. 
De lá, ele seguiu para o 
Trabzonspor da Turquia 
e um ano depois retornou 
à Alemanha para jogar no 
Wolfsburg.

A volta ao futebol bra-
sileiro foi em 2008 para o 
Flamengo, seu clube do co-
ração, desde criança, e que 
já tinha sido aprovado em 
um teste para os juniores 
em 1991, mas resolveu vol-
tar para casa, em Campina 
Grande. Em 2009 deixou o 
clube após muita polêmicas 
com atraso de salários, se 
transferindo para o Coriti-
ba. No mesmo ano ainda, foi 
para o São Paulo, onde aca-
bou amargando a reserva.

Do São Paulo, Marce-

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

linho já com a idade bas-
tante avançada foi para 
o Sport de Recife. Lá ele 
contribuiu para levar o 
time da Série B para a 

elite do futebol nacional, 
a Série A. Ele marcou 12 
gols pelo Leão da Ilha em 
2011 na Série B. A partir 
daí, o jogador começou a 

andar por vários clubes 
pelo Brasil como Grêmio 
Barueri, Fortaleza, Inter 
de Lages, Joinville, Ypi-
ranga de Erechim e em se-

guida retornou a Paraíba 
para defender o Treze, em 
2017. De Campina ainda 
seguiu para a Portuguesa 
em São Paulo e retornou 

para o Treze. O atleta pre-
feriu encerrar a carreira 
na modesta Perilima, onde 
também está começando 
na função de técnico.

Christiano e Mineiro

Belo reforça elenco pensando na Série C

Mesmo com uma boa 
campanha na Copa do 
Nordeste e no Paraibano, 
o Botafogo continua refor-
çando o elenco já pensan-
do também nas disputas 
do Campeonato Brasileiro 
da Série C. Nesta segunda-
feira, o clube apresentou o 
lateral esquerdo Chistia-
no, que veio do América 
do Rio, e também anun-
ciou a contratação do vo-
lante Mineiro, que veio 
do Toledo do Paraná. Este 

último chegou no início da 
tarde dessa terça-feira a 
João Pessoa.

Enquanto isto, o time 
segue treinando para o 
jogo contra o Santa Cruz, 
quinta-feira, no Arrudão, 
em Recife. Com 13 pon-
tos e na liderança do gru-
po A, o Belo precisa ape-
nas de um empate nesta 
partida para garantir a 
classificação antecipada 
à segunda fase da Copa 
do Nordeste.

Apenas o atacante 
Kelvin, se recuperando 
de uma cirurgia no bra-

ço, e o volante Rogério, 
que vai fazer uma cirur-
gia nos ligamentos cru-
zados, estão vetados pelo 
departamento médico. 
O técnico Evaristo Piza 
poderá escalar sua força 
máxima para enfrentar a 
Cobra Coral. 

Ontem, Evaristo co-
mandou um treino secreto 
no Almeidão, quando de-
finiu o time titular para a 
partida e ensaiou algumas 
jogadas baseadas nos pon-
tos fracos do Santa Cruz. 
Nesta quarta-feira, a equi-
pe deve seguir para Recife.

Foto: Divulgação

O volante Mineiro estava no Toledo-PR e é o novo reforço do Belo

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Pedro Nunes

Marcelinho Paraíba já jogou 
por vários clubes do Brasil e do 
exterior e hoje veste a camisa da 
Perilima, de Campina Grande
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Procurador do TJDF, Fábio Trindade, reconhece que o atleta não sabia da condenação referente ao ano passado

Clubes discordam em relação
ao parecer no caso de Jó Boy

O Campeonato Parai-
bano está entrando na reta 
final da fase de classificação 
e alguns clubes já estão en-
caminhando a vaga para as 
semifinais. Mas fora de cam-
po, cresce a cada dia a ex-
pectativa do tapetão entrar 
em cena e mudar totalmen-
te a posição das equipes, 
que poderão perder pontos, 
por supostamente terem 
utilizados jogadores de for-
ma irregular.

Nesta quinta-feira, o 
Pleno do TJD-PB se reúne e 
dentre as pautas em análise, 
está o julgamento de um pe-
dido de revisão de acórdão, 
interposto por Jó Boy, que 
alega que não teve amplo 
direito à defesa no julga-
mento em que foi condena-
do a um jogo de suspensão.

Jó Boy foi expulso na de-
cisão da segunda divisão do 
ano passado, quando joga-
va pelo São Paulo. E mesmo 
tendo sido julgado e punido 
com suspensão, foi escalado 
pelo Sousa no atual Campeo-
nato Paraibano, sem cum-
prir a suspensão. O Nacional 
de Patos entrou com uma 
notícia de infração e pede a 
punição do Sousa com perda 
de pontos, conforme prevê o 
Código Brasileiro de Justiça 
Disciplinar.

Para surpresa de todos, 
o procurador do TJDF-PB, 
Fábio Trindade, deu um pa-
recer favorável ao atleta. Ele 
defende a tese de que o ata-

cante Jó Boy não sabia que 
havia sido condenado pela 
TJDF-PB. De acordo com o 
parecer, o próprio tribunal 
comprometeu a ampla de-
fesa do jogador, já que não 
informou com eficiência ao 
réu sobre os atos proces-

suais, incluindo a decisão 
que condenou o atleta ao 
gancho de um jogo.

 Antes mesmo do julga-
mento, que será nesta quin-
ta-feira, o Nacional já reba-
teu o argumento utilizado 
pelo procurador, através do 
seu assessor jurídico, o ad-
vogado, Mikon Minervino. 
Para ele, o parecer é contra-
ditório e o jogador jogou de 
forma irregular.

“Ele (o procurador) fala 
apenas da citação do atleta. 
O atacante Jó Boy, quando 
foi suspenso, ele teria que 
cumprir o jogo. O equívoco 
principal dele (procurador) 
é baseado no artigo 46 e 47. 
O São Paulo Crystal era o 
clube que ele jogava, e de-

fendeu o atleta. No site da 
Federação tem o resultado 
do julgamento, então eles já 
eram conscientes. Não tem 
como o tribunal dizer que 
ele não tinha consciência 
dessa punição. É uma tese 
levantada pela procurado-
ria que não deveria pros-
perar”, afirmou Mikon em 
entrevista ao site globoes-
porte.com da Paraíba. 

O julgamento que pu-
niu Jó Boy foi realizado em 
9 de dezembro. A essa altu-
ra, o atacante já estava sem 
contrato com o Tricolor. 
Tanto a linha de defesa do 
Sousa, quanto o parecer do 
procurador do TJDF-PB en-
tendem que o atleta não foi 
intimado para a defesa.

No entanto, o atleta foi 
defendido pelo São Paulo 
Crystal. De acordo com o 
Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva (CBJD), realiza-
da a citação, o processo tem 
seguimento independente 
da presença ou não do réu.

Até o momento, a pro-
curadoria ainda não ofere-
ceu denúncias quanto ao 
mérito dos casos de notí-
cias de infração ingressadas 
pelos clubes, referentes a 
denúncias de supostas es-
calações irregulares no Pa-
raibano deste ano. 

Ainda existe o caso 
do atleta do CSP, Negueba, 
que também teria sido es-
calado de forma irregular, 
porque estava suspenso. 

Há também uma notícia de 
infração contra o Atlético de 
Cajazeiras, se referindo ao 
zagueiro Egon, que também 
teria sido escalado de forma 
irregular pelo mesmo mo-
tivo e contra o Campinense 
pela escalação do goleiro 
Pantera. 

Segundo o diretor exe-
cutivo da FPF, Otamar Al-
meida, estes imbróglios ju-
rídicos não deverão afetar o 
andamento do Campeonato 
Paraibano, porque tudo de-
verá ser julgado nos próxi-
mos dias, antes portanto da 
rodada final da fase de clas-
sificação.

O São Paulo, que entrou 
com notícia de infração con-
tra o Campinense, por ter 
escalado irregularmente o 
goleiro Pantera, também fi-
cou surpreso com o parecer 
do procurador do TJD-PB, 
Fábio Trindade. Segundo o 
diretor executivo do clube, 
o advogado Eduardo Araú-
jo, o parecer é uma afronta 
a lei.

“O parecer do procu-
rador afronta diretamente 
o Art. 49 e art 66, parágra-
fo 2º, ambos do Regimen-
to Geral de Competição e 
o Art. 13, parágrafo 7, do 
RNRTAF, posto que clari-
ficam, com veemência, a 
responsabilidade única e 
exclusiva dos clubes par-
ticipantes de competição 
de verificar a condição de 
jogo dos seus atletas, ine-
xistindo qualquer exclu-
dente de tal responsabili-
dade”, afirmou.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Jó Boy segue sendo o centro das atenções fora e dentro de campo no Campeonato Paraibano e será julgado amanhã pelo Tribunal da Federação

Foto: Reprodução

Circuito Redepharma RUN

Inscrições para corrida de rua serão
feitas até amanhã em João Pessoa

 Nesta quinta-feira 
(12), se encerra as inscri-
ções do circuito Redephar-
ma RUN, que acontecerá no 
próximo domingo (15), no 
Largo da Gameleira, orla de 
Manaíra. A partir das 5h15 
da manhã será iniciada as 
atividades de aquecimen-
to e concentração para os 
mais de 2.800 participan-
tes da Redepharma RUN, 
que irão correr os 5km, 
10km ou 15 km. “Prepara-
mos uma super estrutura 
para que todos os corre-
dores possam desfrutar de 
uma pré-prova repleta de 
ações que visam o bem-es-
tar antes do início da pro-
va. Afinal, este é nosso se-
gundo ano em João Pessoa, 
mas já nos tornamos uma 
das corridas mais consoli-
dadas da Paraíba.”, destaca 
Higo Guimarães, coordena-
dor-geral da Redepharma 
RUN.

A largada será dividida 
por categoria, às 5h45 será 
para os Portadores de Ne-
cessidade Especiais (PNE), 
às 5h55 largam os corre-
dores dos 15km e 10km. Já 
os participantes dos 5km 

vão largar às 6h. “Após rea-
lizarmos, de forma inédita 
na Paraíba, o encontro téc-
nico com os grupos e asses-
sorias de corrida de João 
Pessoa, acatamos essa su-
gestão de termos largadas 
específicas. Assim, pode-
mos dar mais comodidade 
aos corredores, para que 
todos larguem com segu-
rança e conforto!”, explica 
Higo Guimarães.

Os kits atletas pode-
rão retirados pelos par-

ticipantes a partir desta 
quinta-feira (12), das 8h às 
18h, na Redepharma Drive 
Thru, que fica localizada na 
esquina da Rua Professora 
Maria Sales com a Avenida 
Nego, em Tambaú. Na en-
trega dos kits, serão ofe-
recidos brindes extras e 
serviços de beleza até o sá-
bado (14), último dia para 
retirada do kit.

Este ano o kit da Rede-
pharma RUN será composto 
pela camisa, uma squeeze, 

uma toalha de rosto e uma 
sacola esportiva. Além de 
diversos produtos e brindes 
dos parceiros que apoiam a 
corrida.

Todo os participantes 
que ficarem 1o, 2o e 3o lugar, 
nas categorias masculino e 
feminino-geral, como tam-
bém os PNEs cadeirantes e 
não cadeirantes, nos 5km 
receberão troféus. Os ga-
nhadores dos 10km e 15km 
receberão premiação em 
dinheiro.

Os atletas vão participar das provas de 5km, 10km e 15km com a largada no Largo da Gameleira

Foto: Divulgaçãoi

Numa acertada parceria 
com o Espaço Arte Yoga, o  
Uniesp Centro Universitário, 
vai oferecer práticas de Yoga 
para o público adulto em ge-
ral. As aulas acontecerão às 
terças e quintas, das 15h às 
16h, na Sala de Práticas Cor-
porais, no Bloco F da institui-
ção. A atividade é gratuita e 
não exige inscrição. Maiores 
informações pelo 2106 3800

Segundo os organizado-
res, cada participante leve 
seu próprio tapete e que use 
roupas confortáveis que se 
adequem à prática. Os en-
contros serão ministrados 
por profissionais da área e 
por estagiários em formação.

 O Yoga, entre suas diver-
sas modalidades, é uma prá-
tica que mistura conceitos 
de meditação com exercício 
físico, buscando benefícios 
tanto para o corpo quanto à 
mente do praticante.

Noutra parceria com o 
Uniesp e com o Programa 
de Pós-Graduação em Ciên-
cias das Religiões da UFPB, 
o Espaço Arte Yoga promo-
ve o curso de Formação e 
Aprofundamento em Yoga. A 
qualificação é voltada tanto 
para interessados em serem 
instrutores da prática, quan-
do para quem quer adquirir 
mais conhecimentos para 
desenvolvimento pessoal. As 
inscrições estão abertas até 
o dia 28 deste mês através do 
telefone: (83) 99969-3822.

Uniesp abre espaço
para prática da yoga
Kubitschek Pinheiro
Especial para A União

 O Yoga é uma prática que mistura conceitos de meditação com exercício físico

Foto: Divulgação

 Ele fala apenas da 
citação do atleta. O 

atacante Jó Boy, quando 
foi suspenso, ele teria 
que cumprir o jogo. O 
equívoco principal dele 
(procurador) é baseado 
no artigo 46 e 47 
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Técnico e auxiliar Juninho Paulista observam os locais 
de treinamento da seleção para jogo contra a Bolívia

Tite aposta
na força da
torcida em 
Pernambuco

O técnico Tite e o coor-
denador Juninho Paulista 
estiveram na segunda-feira 
passada no Recife para visi-
tar os locais de treinamento 
da seleção brasileira para o 
jogo diante da Bolívia, dia 27 
de março, na Arena Pernam-
buco. A partida é o início da 
caminhada do Brasil nas Eli-
minatórias para a Copa do 
Mundo do Catar, em 2022.

O treinador escolheu a 
cidade porque "traz uma re-
lação com a seleção e com os 
seus atletas, uma atmosfera 
que mobiliza muito", explicou 
Tite, relembrando momentos 
de jogador pela Portuguesa e 
depois como técnico contra 
os times pernambucanos.

"Já enfrentei o Santa 
Cruz aqui pela Portuguesa 
quando ainda era jogador, 
depois joguei várias vezes 
contra o Náutico e o Sport 
como técnico e sei da força 
que o torcedor pernambuca-
no tem. O estádio chega a tre-
mer. Ficarei feliz em ter esse 
apoio ao nosso favor desta 
vez", afirmou Tite.

A estreia da seleção bra-
sileira na Arena de Pernam-
buco, segundo Tite, é fruto de 

uma escolha por "equidade". 
Para ele, seria diferente se o 
primeiro jogo das Eliminató-
rias ocorresse no Rio Grande 
do Sul, onde os torcedores 
"são mais reticentes."

Será a segunda vez que 
a seleção brasileira enfrenta 
a Bolívia no Recife. Em 1993, 
o estádio do Arruda foi pal-
co das Eliminatórias para a 
Copa do Mundo dos Estados 
Unidos, quando o Brasil atro-
pelou os bolivianos por 6 a 0.

Há três anos no coman-
do da seleção, Tite demons-
trou frustração em relação 
aos últimos resultados nos 
amistosos. "O desempenho 
nos jogos preparatórios não 
foi aquilo que eu gostaria que 
fosse Os resultados também 
não foram aquilo que eu gos-
taria que fosse Mas os jogos 
preparatórios servem para 
isso, até para consolidar al-
gum atleta", justificou.

Coronavírus 
Juninho Paulista tam-

bém comentou sobre o que 
tem sido feito para prote-
ger os jogadores do corona-
vírus, que já assola vários 
países da América Latina. 
"Acredito que, obviamente, 
passando esses dois jogos e 

continuando o problema do 
coronavírus, nós vamos dar 
sequência a todos esses cui-
dados para a Copa América, 
em junho."

Jogadores, diretores e co-
missão técnica devem chegar 
a Recife no dia 22 de março. 
O local de treinamento será 
a Ilha do Retiro, do Sport, em 
23 e 24 de março, e a Arena de 
Pernambuco, nos dias 25 e 26. 
O treino do dia 24, marcado 
para às 16h30, será aberto ao 
público em estádio com limi-
tação para 10 mil pessoas.

A venda de ingressos 
para o jogo contra a Bolívia 
será realizada pelo site ofi-
cial a partir de das 10h desta 
quarta-feira. O anúncio dos 
pontos de venda física dos 
bilhetes será feito em 13 de 
março, sendo permitida a 
compra de até seis ingressos 
por CPF

O valor dos passaportes 
para o jogo contra a Bolívia 
varia de R$ 40 (meia-entra-
da para o setor superior) a 
R$ 400 (inteira para o cama-
rote com serviço). Depois da 
primeira partida das Elimi-
natórias, a seleção brasileira 
enfrenta o Peru, no estádio 
Nacional de Lima, no dia 31 
de março.

Agência Estado

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O técnico Tite orientando o 
atacante Gabriel Jesus em jogo 
do Brasil pelas Eliminatórias 
da Copa do Mundo de 2018

Esportes estão suspensos na Itália

Coronavírus adia competições da Fifa

Wellington vê o
Flu competitivo

Vasco tem o reforço de Guarín amanhã contra o Goiás

O temor com o surto global do Covid-19 
teve mais um capítulo nesta segun-
da-feira na Itália. Após uma reunião 
com todos as federações esportivas, 
em Roma, o Comitê Olímpico Italiano 
(CONI, na sigla em italiano) decidiu sus-
pender todos os eventos esportivos no 
país até o dia 3 de abril. A entidade vai 
pedir um decreto para o governo para 
que essa medida seja validada.
De acordo com um comunicado oficial 

divulgado pelo CONI, essa decisão vale 
também para partidas do Campeonato 
Italiano de futebol. A competição já teve 
rodadas adiadas por causa da doença 
e jogos sem público no último final de 
semana, como os duelos entre Juventus 
e Inter de Milão, em Turim, e Milan x 
Genoa, em Milão. "Confirmando que 
em todas as ações e circunstâncias a 
proteção da saúde é a principal priori-
dade de todos", informou.

O coronavírus voltou a atrapalhar jogos 
de futebol em diversas competições. 
Nesta segunda-feira, a Fifa anunciou 
que foram adiadas partidas das Elimi-
natórias Asiáticas da Copa de 2022. 
Pouco depois, a Uefa decidiu que o due-
lo entre PSG e Borussia será disputado 
sem público em Paris. Nas Eliminatórias 
Asiáticas foram adiados os marcados 
para os períodos de 23 a 31 e março 
e de 1º a 9 de junho. A Fifa destaca 

que partidas poderão ser realizadas 
caso seja seguro. Para isso, porém, 
será preciso o seu aval e também o da 
Confederação Asiática. “No entanto, a 
fim de apoiar as associações, e desde 
que a segurança de todos os indivíduos 
envolvidos atenda aos padrões exigidos 
e que as associações que se enfrentam 
mutuamente concordem, os jogos ain-
da podem ser disputados nas janelas 
internacionais de março ou junho”.

O Fluminense marcou 15 gols nos úl-
timos quatro jogos. E para o atacante 
Wellington Silva o excelente desem-
penho ofensivo é reflexo das opções 
que o técnico Odair Hellmann dispõe 
no elenco. A competitividade interna, 
segundo ele, impede possíveis acomo-
dações. No domingo, na goleada sobre 
o Resende por 4 a 0, pela segunda 
rodada da Taça Rio, o segundo turno 
do Campeonato Carioca, Wellington 
Silva atuou ao lado de Marcos Paulo 
e Fernando Pacheco. Evanilson estava 
sendo o titular, mas ficou fora desta úl-
tima partida por causa de um desgas-
te físico. Nenê também vive um bom 
momento. "O Papito está com muitas 
opções para o ataque. É bom para nin-
guém ficar se sentindo muito cômodo. 
Todos têm de trabalhar e buscar evo-
luir. Temos de estar bem preparados 
para quando surgir uma oportunidade 
entrar pensando em ajudar", afirmou.

O Vasco deve ter o retorno de Fredy Guarín para enfrentar o Goiás, amanhã, em São Januário, pela partida de ida da terceira fase da Copa 
do Brasil. O colombiano está recuperado de dores musculares na perna direita e fica à disposição do técnico Abel Braga. O colombiano foi 
poupado pelo treinador na partida do último domingo, o empate com o Volta Redonda por 0 a 0, fora de casa, pela segunda rodada da 
Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Guarín apresentou desgaste físico, mas se apresentou normalmente nesta segunda-
feira e vai treinar nesta terça. Após uma novela para renovar o contrato com o Vasco, o meio-campista se apresentou apenas no começo 
de fevereiro e fez uma espécie de pré-temporada para tentar se igualar fisicamente ao restante do grupo, que já trabalhava desde janeiro.

Curtas
Foto: Dikran Júnior/Vasco

Marta: “Sem trabalho, o talento não leva a nenhum lugar”

Os comentários de Marta 
após a derrota do Brasil nas oi-
tavas de final da Copa do Mundo 
Feminina da FIFA França 2019 ™ 
se tornaram um discurso motiva-
cional que ganhou força global 

e ainda hoje ressoa. O histórico 
do jogador e sua posição no jogo 
fazem dele uma das vozes mais 
autorizadas do futebol. Seis ve-
zes a FIFA nomeou sua jogadora 
mundial do ano e, se isso não foi 
impressionante o suficiente, ela 
também é a artilheira de todos 

os tempos na Copa do Mundo 
Feminina, com 17 gols em cinco 
edições.

Sempre genuíno, expressivo 
e espontâneo, pedimos à lenda 
brasileira que nos falasse mais 
sobre suas palavras daquela 
tarde em Le Havre. “Com essa 

mensagem, eu estava pensando 
no futuro, e com isso quero dizer 
não apenas o futuro da seleção 
brasileira, mas também o futebol 
feminino em geral. Assim como 
qualquer outro esporte, exige 
muita disciplina e dedicação. 
Marta diz, incapaz de conter as 

lágrimas ao ouvir suas palavras 
novamente. O ponto principal 
de sua mensagem é algo que 
ela nunca se cansa de repetir: 
“As gerações futuras precisam 
entender quanta disciplina é 
necessária. O talento por si 
só não o levará muito longe”. 

Fifa.com
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Rafinha, Rodrigo Caio e Arrascaeta estão à disposição do técnico Jorge Jesus para o confronto contra os equatorianos

Flamengo terá a força máxima
contra Barcelona no Maracanã

O técnico Jorge Jesus 
terá o retorno de dois jo-
gadores importantes no 
Flamengo para enfrentar 
o Barcelona de Guaya-
quil, nesta quarta-feira, às 
21h30, no Maracanã, pela 
segunda rodada do Grupo 
A da Copa Libertadores. 
Rafinha e Rodrigo Caio trei-
naram normalmente neste 
início de semana e ficam à 
disposição para o confron-
to, assim como De Arras-
caeta.

O lateral-direito foi 
desfalque nos últimos três 
jogos, contra Cabofriense, 
Júnior Barranquilla (es-
treia na Libertadores) e 
Botafogo. Rafinha já havia 
retornado aos treinos na 
última semana após se re-
cuperar de uma lesão no 
músculo posterior da coxa 
esquerda, mas só agora fica 
à disposição.

O retorno do titular 
coincide com o afastamen-
to do reserva imediato. 
João Lucas sofreu uma le-
são na parte posterior da 
coxa esquerda no clássico 
com o Botafogo, no sábado, 
quando foi substituído por 
Berrío, ainda no primeiro 
tempo da partida pela Taça 
Rio, o segundo turno do 
Campeonato Carioca.

Já Rodrigo Caio não 
atua desde o dia 19 de fe-
vereiro, quando sentiu uma 
lesão no músculo adutor da 
coxa esquerda contra o In-
dependiente Del Valle, do 
Equador, no primeiro jogo 
da final da Recopa Sul-A-
mericana. Assim como Ra-
finha, o zagueiro ficou três 
jogos afastado da equipe.

Outro que tem presen-
ça confirmada para o jogo 
de quarta-feira é Arrascae-
ta. O uruguaio foi poupado 
do clássico com o Botafogo 
por causa do desgaste físi-
co, mas não será problema 
para enfrentar o Barcelona 
de Guayaquil.

Por outro lado, Jorge 
Jesus não terá novamen-
te Willian Arão. Após ficar 
fora da estreia contra o Jú-
nior Barranquilla, o volante 

cumpre o segundo jogo de 
suspensão pela expulsão 
na final da Recopa contra 
o Independiente Del Valle. 
Thiago Maia ganha mais 
uma chance como titular.

Campanha em 2020
Tendo disputado os 

primeiros jogos do ano 
com a equipe de aspirantes, 
o Flamengo só teve dez jo-
gos com a equipe principal, 
que estava férias depois de 
ter disputado o Mundial de 
Clubes no final de dezem-
bro. Desde então, foram dez 
jogos, com nove vitórias, 
um empate e nenhuma der-
rota, além de uma média de 
gols de 2,7 por partida.

No Brasil, além do Fla-
mengo, somente Fluminen-
se e Atlético-GO tem média 
superior a dois gols por 
partida, e somente oitos 
times das cinco maiores li-
gas da Europa tem o ataque 
melhor do que o do clube 
carioca - Bayern, Atalanta, 
PSG, Borussia Dortmund, 
Liverpool, Manchester City, 
Barcelona e Lazio.

Além do melhor ataque 
do Brasil, o Rubro-Negro 
tem também um aprovei-
tamento superior a 90%. 
Mesmo com atuações fracas 
em relação ao ano passado, 
a equipe tem números me-
lhores do que nos dez pri-
meiros jogos de Jorge Jesus 
no comando flamenguista 
- foram cinco vitórias, três 
empates e duas derrotas.

A última vez que o Fla-
mengo teve estes mesmo 
números nos primeiros jo-
gos do ano foi justamente 
no ano da campanha do tí-
tulo da Taça Guanabara de 
2011. 

Agência Estado

Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Com todos os jogadores 
à disposição - exceção de 
Arão, suspenso - Jorge 
Jesus tem várias opções

O técnico Fernando Diniz 
conversa com jogadores 
mostrando a importância 
de vencer a LDU hoje

No Brasil, além do 
Flamengo, somente 

Fluminense e Atlético-
GO têm média superior 
a dois gols por partida 
na atual temporada do 

futebol brasileiro

Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Com a derrota na es-
treia para o Binacional 
por 2 a 1, fora de seus 
domínios, o São Paulo 
entra em campo hoje, às 
21h30, no Morumbi, con-
tra a LDU na obrigação de 
vencer.  A derrota para o 
Botafogo de Ribeirão Pre-
to faz parte do passado e 
o  discurso no momento é 
um só: foco total no due-
lo desta quarta-feira (11), 
pela Copa Libertadores.

“Sem dúvidas, a parti-
da contra a LDU será uma 
decisão para nós. A Liber-
tadores não te permite 
vacilar. A gente espera o 
Morumbi lotado para con-
seguir a vitória e embolar 
o nosso grupo”, disse o go-
leiro Tiago Volpi.

“O São Paulo vive de 
decisões. Quando você 
está em um time des-
se tamanho, encaramos 

o próximo jogo sempre 
como uma grande deci-
são. Perdemos pontos no 
Peru, contra o Binacional, 
e agora precisamos muito 
da vitória em casa”, decla-
rou o técnico Fernando 
Diniz.

A partida com a LDU 
marcará o início de uma 
série de quatro jogos con-
secutivos no Estádio Cí-
cero Pompeu de Toledo, 
algo que não ocorre desde 
2007. Após o duelo com os 
equatorianos, o São Paulo 
enfrentará Santos (dia 14, 
Campeonato Paulista), 
River Plate-ARG (dia 17, 
Copa Libertadores) e Red 
Bull Bragantino (dia 21, 
Campeonato Paulista).

 
Multa no Paulista
O São Paulo foi julga-

do pelo Tribunal de Jus-
tiça Desportiva (TJD-SP) 
nesta segunda-feira e foi 
punido com uma multa 

de R$ 30 mil pelos gritos 
homofóbicos da torcida 
no clássico com o Corin-
thians, dia 15 de feve-
reiro, no Estádio do Mo-
rumbi, pelo Campeonato 
Paulista.

Logo no começo da 
partida, os são-paulinos 
gritaram “bicha” quando 
o goleiro Cássio bateu um 
tiro de meta e o árbitro 
Douglas Marques das Flo-
res paralisou o jogo. O São 
Paulo exibiu uma mensa-
gem no telão para alertar 
os torcedores e nada mais 
aconteceu.

O clube respondeu 
por infração no artigo 
243-G do Código Brasilei-
ro de Justiça Desportiva, 
que fala de “ato discrimi-
natório, desdenhoso ou 
ultrajante, relacionado ao 
preconceito em razão de 
origem étnica, raça, sexo, 
cor, idade, condição de 
pessoa idosa ou portado-

ra de deficiência” e corria 
o risco de perder até três 
pontos.

Colo-Colo x Athletico
O outro clube brasi-

leiro a entrar em campo 
hoje pela Libertadores é 
o Athletico Paranaense 
que venceu o Peñarol na 
estreia por 1 a 0 na Are-
na da Baixada. O Furacão 
vai entrar em campo mais 
uma vez pela Libertado-
res 2020 para enfrentar 
o Colo-Colo, em Santiago, 
no Chile, às 19h15.  

O último trabalho an-
tes da partida no Estádio 
Monumental David Arel-
lano foi realizado ontem, 
no Complexo da Univer-
sidad Católica. Com os 
três pontos somados na 
estreia, o Athletico é o se-
gundo colocado do Grupo 
C. O Jorge Wilstermann, 
que venceu o Colo-Colo 
por 2 a 0, lidera.

São Paulo pega a LDU no Morumbi
Agência Estado
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Breves & Curtas

# Corpo infectado – As agências funerárias não 
sabem o que fazer caso surja a primeira morte 
por Covid-19 (coronavírus) em Portugal. A 
Associação Nacional de Empresas Lutuosas já 
questionou o Ministério da Saúde do país sobre os 
procedimentos a serem adotados no caso de um 
enterro de uma pessoa que morreu infectada, mas 
ainda não obteve resposta. Até agora não se sabe 
se o falecido pode ou não ter exéquias fúnebres, se 
pode ou não estar num local de velório; e de como 
deve ser transportado e manuseado o corpo.

# Pena de morte – A Corte Penal do Cairo, 
no Egito, condenou 37 pessoas à morte por 
associação ao grupo terrorista Estado Islâmico. A 
sentença, ditada no último dia 2, foi criticada por 
entidades internacionais de defesa dos direitos 
humanos, em especial a Anistia Internacional, 
que questionam a ética da adoção da pena capital. 
“Eles foram condenados por crimes graves, 
incluindo ataques mortais. No entanto, a pena 
de morte nunca pode fazer justiça”, disse Philip 
Luther, diretor legal da Anistia Internacional no 
Oriente Médio e no Norte da África.

# Feminicídios dobraram – Os casos de 
feminicídio, assassinatos de mulheres, quase 
dobraram em um ano no Paraná. Segundo 
dados da Coordenadoria das Delegacias da 
Mulher do Paraná (Codem), em 2018 foram 
registrados 62 ocorrências em todo o estado. 
Já o ano passado fechou com 113 casos. Se 
comparados a 2017, a alta é ainda maior. 
Naquele ano foram 40. O aumento dos casos 
de feminicídio é um fenômeno nacional, que se 
intensificou em 2019, primeiro ano do governo 
Bolsonaro (sem partido).

Jeanne Heintz foi a mais de 300 shows do cantor e músico Bruce Springsteen, seguindo suas turnês pelos Estados Unidos

Fã que dançou três vezes com 
o seu ídolo morre aos 95 anos

Missas, homenagens e notas de falecimento
Atendimento comercial: das 8h às 15h30 | Contatos: (83) 3218-6526 e 99988-2080

Conteúdo - contatos: (83) 98854-1491

Envio do anúncio ocorre por meio do site www.doepb.com.br

Muitos já devem ter ouvido fa-
lar no nome da incrível Jeanne Heintz, 
uma superfã do cantor norte-ameri-
cano Bruce Springsteen que, em toda 
sua vida, foi a mais de 300 shows do 
músico. Mais importante que isso, ela 
conseguiu dançar três vezes com o cara 
no palco e chamou a atenção do mundo 
inteiro, pois o fez já em uma idade bas-
tante avançada. A má notícia, porém, é 
que Heintz morreu no último dia 28 de 
fevereiro, aos 95 anos de idade.

Jeanne ficou famosa por ter acom-
panhado “O Chefe” (apelido de Bruce) 
na turnê de 1999 com a E-Street Band. 
Foi só em 2009 (já com mais de 80 
anos), no entanto, que ela chamou a 
atenção do músico com um cartaz na 
plateia e conseguiu realizar seu sonho: 
uma dança em cima do palco!

A mulher chegou a desenvolver 
uma amizade com membros da banda 
de Springsteen, como o saxofonista Cla-
rence Clemons (que também já morreu 
em 2011 e teve Jeanne presente em seu 
funeral). Em 2016, aos 91 anos, ela teve 
sua última dança com Bruce. O momen-
to pode ser relembrado logo abaixo no 
QR Code. E pelo jeito, ela ainda queria 
uma quarta vez!

De acordo com o Reverb – regis-
trado por Felipe Ernani no site ‘Tenho 
Mais Discos Que Amigos’ –, Jeanne des-
cobriu Bruce Springsteen quando tinha 
cerca de 50 anos. Ela se apaixonou pelo 
disco ‘Darkness on the Edge of Town’ 
e, dali pra frente, sua “segunda vida” 
passou a ser totalmente dedicada ao 
cantor, como citou sua filha Jackie He-
intz: “Além da família e dos netos, sua 
segunda vida era viajar pelo país indo 
aos shows de Bruce Springsteen”.

A caçula de quatro filhos relem-
brou ainda em entrevista ao Twin Ci-
ties que a mãe se empolgava com o 
cantor mesmo quando estava em casa: 
“Meu pai gritava comigo, pensando que 
era eu quem tocava a música. Eu dizia: 
‘Não, pai, não sou eu. É a mãe’. E lá esta-
va ela dançando e cantando”.

Com certeza Jeanne deixou muitas 
memórias queridas para seus familia-
res e até para “O Chefe”. Ela morreu no 
dia 28 de fevereiro, vítima de uma ba-
talha de mais de dois anos com o Mal 
de Alzheimer – doença que também 
acometeu Adele Ann, mãe de Bruce, 
que chegou a conhecer a superfã e dar 
demonstrações de carinho a ela.

Aforismo
“Hoje, não é a morte que 

estou revivendo, é a dor da 
despedida que parece ter voltado 

intensamente e mal suporto 
carregá-la. Por isso choro, por isso 

escrevo, por isso dói tanto.”

(Cristiane T. Pomeranz)

1955 — Alexander Fleming, cientista
britânico
1962 — Zé Dantas, compositor, poeta e 
folclorista brasileiro
1971 — Anísio Teixeira, educador e
escritor brasileiro
2006 — Slobodan Milosevic, político
sérvio
2013 — Wilson Fittipaldi, piloto de
automóveis e empresário brasileiro
2017 — Alberto Ferreira, fotógrafo
(Paraíba)
2017 — João da Mata de Sousa, político, 
advogado e industrial (Paraíba)
2019 — Coutinho, treinador e futebolista 
brasileiro

Mortes na História

Obituário

Feminicídio

Morte Animal

José Florêncio de
Lima (Zé Lima)
7/3/2020 – Em Borborema 
(PB). Ex-prefeito da cidade 
de Borborema, na Região 
do Brejo paraibano. Gover-
nou o município de 1977 
a 1983. Em 1988, disputou a prefeitura contra 
Silva Maria e foi derrotado por apenas 45 votos. 
Era pai do vereador Massário e do ex-vereador 
Mazureik; e sogro do ex-prefeito de Pilões, Félix 
Cunha, o Coca.

Vanessa Machado Ferreira
1º/3/2020 (corpo encon-
trado em 4/3/2020). Aos 
27 anos, em Barbosa Ferraz 
(PR). Marido confessou o 
crime. O casal estava em mo-
mento de separação. Houve 
uma discussão e ele a matou estrangulada. Para 
tentar apagar as marcas do crime, o marido fez 
uma cova e enterrou a esposa.

Marnie The Dog
5/3/2020 – A simpática 
cachorrinha que se tornou 
celebridade no Instagram 
morreu aos 18 anos. Com 
quase 2 milhões de seguido-
res, Marnie ganhou atenção 
quando foi adotada aos 11 anos por uma família 
que não se importou com a sua idade avançada 
nem com os problemas de saúde. Desde então, 
compartilhando fotos, vídeos, histórias e lutan-
do para que as pessoas apoiassem animais em 
necessidade, Marnie conseguiu gerar movimen-
tos cada vez mais interessantes de conhecimen-
to de causas animais e como apoiá-los. A cachor-
rinha era da raça Shih Tzu.

Wilton de Souza
8/3/2020 – Aos 87 anos, em 
Recife (PE), em decorrência 
de um quadro de isquemia 
cerebral. Pintor, gravador, es-
cultor, tapeceiro, cenógrafo e 
cronista de arte pernambuca-
no. Nascido em Recife, deixou um legado de mais 
de mil obras espalhadas não só por Pernambuco 
como também por países como França, Itália, Es-
tados Unidos, Argentina e Holanda. Foi criador de 
espaços como o Ateliê Coletivo, além de ter diri-
gido a Galeria Metropolitana de Arte Aloísio Ma-
galhães e o Museu Murilo LaGreca. Foi, ainda, vi-
ce-presidente da Escolinha de Arte de Recife, era 
membro da Academia de Artes e Letras no Recife, 
da Academia de Letras e Artes do Nordeste Bra-
sileiro e da Academia de Música de Pernambuco.

Foto:  Polêmica-Paraíba

Foto:  Ric Recoird TV

Foto:  Divulgação

Foto:  Divulgação

Foto: Maira Gamarra

Cícero Tavares
8/3/2020 – Aos 56 anos, 
em Alta Floresta (MT). Ra-
dialista estava internado 
após apresentar alteração na 
pressão. Natural do Paraná, 
começou a trabalhar como 
radialista na Rádio Celeste, em Sinop (MT), em 
1983. Em 1984, passou a integrar o quadro de 
funcionários da Rádio Progresso. Era locutor do 
‘Programa da Manhã’.

Foto: Arquivo Pessoal

Taís Michelle Figueiredo
8/3/2020 – Aos 34 anos, 
em Campinas (SP). En-
contrada morta dentro 
da própria casa. Ela foi 
estrangulada pelo namo-
rado. Estava caída no chão 
do quarto sem marcas de agressão ou vio-
lência. Sobre a cama do quarto foi encontra-
da uma toalha com manchas de sangue. Au-
tor do crime teria confessado o assassinato.

Foto: Redes Sociais

Lucidalva Rodrigues Gomes
3/3/2020 – Aos 31 anos, em 
São José do Ribamar (MA). 
José Roberto Frazão Ribeiro, 
de 50 anos, matou a namo-
rada. O casal estava em um 
relacionamento há aproxima-
damente dois meses. Roberto teria desconfiado 
de que a namorada estaria o traindo e isso teria 
provocado uma briga. Ele assassinou a compa-
nheira a tiros e depois cometeu suicídio.

Maritza Guimarães 
de Souza
4/3/2020 – Aos 41 anos, em 
Curitiba (PR). Assassinada 
pelo marido, o delegado Erik 
Busetti, de 45 anos. Eles vi-
viam na mesma casa, mas já 
não eram um casal há pelo menos um ano. O de-
legado matou a esposa e a enteada, Ana Carolina 
de Souza, de 16 anos, com cerca de nove tiros. As 
vítimas foram encontradas mortas e abraçadas 
atrás do sofá da residência. Maritza era escrivã 
da Polícia Civil. No momento do crime, ainda es-
tava na casa uma filha do casal de oito anos.

Lidiane Maria da Silva
5/3/2020 – Aos 20 anos, em 
Recife (PE). Espancada e es-
faqueada pelo ex-namorado 
no dia 11 de fevereiro em 
Santa Maria do Cambucá, 
no Agreste pernambucano. 
Estava internada na capital pernambucana. O 
relacionamento havia acabado há quase cin-
co meses quando ela começou um novo rela-
cionamento e o antigo namorado começou a 
ameaçá-la.

Ipirelo
5/3/2020 – Um dos símbo-
los da cidade de Rio Grande 
(RS), o leão-marinho Ipire-
lo viveu os últimos 27 anos 
no Museu Oceanográfico 
Professor Eliézer Rios, da 
Universidade Federal do Rio Grande (Furg). 
Ainda jovem, Ipirelo chegou ao museu em 
agosto de 1993, após ser resgatado no interior 
da Lagoa dos Patos. Chegou a ser devolvido ao 
mar, mas retornou ao não se adaptar mais ao 
habitat natural e não ter mais a agilidade para 
capturar peixes. Aos poucos, se tornou masco-
te do museu e figura amada pelos habitantes 
de Rio Grande.

Foto: Reprodução

Foto: Ric-Mais

Foto: TV Jornal

Max Von Sydow
9/3/2020 – Aos 90 anos. Ator 
sueco. Nascido a 10 de abril 
de 1929 como Carl Adolf von 
Sydow, no seio de uma famí-
lia de classe média-alta, estu-
dou na Escola Real de Drama, 
em Estocolmo (onde encontrou nomes como 

Foto: Divulgação

Carlos César
9/3/2020 – Em Campina 
Grande (PB). Considerado 
como um dos maiores cra-
ques do futebol paraibano. 
Iniciou sua carreira no Cristó-
vão de Pombal e atuou em di-
versos clubes, como Treze, Campinense, Náutico 
(PE), Atlético (Cajazeiras), América (Esperança), 
São Thomé (Sumé) e Nacional (Patos). Foi sepul-
tado em Esperança (PB).

Foto: Divulgação

Maria Layla
6/3/2020 – Aos 16 anos, 
em Lago da Pedra (MA). 
Assassinada com 17 golpes 
de faca pelo ex-companhei-
ro. A polícia caracterizou o 
crime como feminicídio. O 
autor do crime se encontra foragido.

Foto: O Imparcial

Jorge Rezende
jorgerezende.imprensa@gmail.com

Lars Ekborg, Margaretha Krook e Ingrid Thulin) 
e trabalhou nos primeiros anos em teatro, apesar 
de ter obtido o primeiro papel no cinema, ainda 
durante o curso, no filme ‘Bara en mor’, de Alf 
Sjöberg. Atuou em filmes como ‘A Maior História 
de Todos os Tempos’, ‘Flash Gordon’, ‘O Sétimo 
Selo’ (1957), ‘Morangos Selvagens1 (1957), ‘Os 
Emigrantes’, ‘O Exorcista’ (era o Padre Lankester 
Merrin e é provavelmente o mais mítico entre 
os seus trabalhos americanos), ‘Os Três Dias do 
Condor’, ‘Fuga Para a Vitória’, ‘Conan e os Bárba-
ros’, ‘Nunca Mais Digas Nunca’ e ‘A Fonte da Vir-
gem’ (1960).

Aponte a câmara 
do seu smartphone 
para o QR Code 
e assista à última 
dança de Jeanne 
com Bruce

Foto: YouTube
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 06ao Contrato N° 00160/2018, referente a TOMADA DE 
PREÇOS 00002/2018, PARTES: Prefeitura MunicipaldeAreia EMeloConstruções EIRELLI, CNPJ. 
n° 26.542655/0001-85; OBJETO: Prorrogaçãode. Prazo. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 57.I. 
§§ 1º E 2º DA LEI 8.665/93 –Pavimentaçãoem Paralelepípedosde Diversas Ruas – REPASSE Nº 
1033.554-93/2016 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.SIGNATÁRIOS: João FranciscoBatista de 
Albuquerquee MeloConstruçõesEIRELLI. ASSINATURA DO CONTRATO:10/03/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00029/2020, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada em tecnologia da informação para prestação de serviço de implantação do prontuário 
eletrônico cidadão e-SUS AB PEC, CDS, e-SUS AB Território como forma de suprir as necessidades 
de um prontuário eletrônico, oferecendo treinamento/reciclagem dos profissionais para este software, 
e locação de software web sincronizado/integrado ao e-SUS de gestão de saúde pública e incluindo 
comodato para todos equipamentos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI - R$ 162.900,00.

Areia - PB, 10 de Março de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de coberturas manipuladas para atender as necessidades do Programa 
Melhor em Casa - Secretaria Municipal de Saúde do Município - Areia/PB. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00032/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00139/2020 - 10.03.20 - 

TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 46.780,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00033/2020, que objetiva: Aquisição de material 
de construção destinados as demandas do município de Areia/Pb; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 221.815,84; 
SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP - EPP - R$ 351.352,23; 
ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - R$ 382.371,45.

Areia - PB, 10 de Março de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2020, que objetiva: Aquisição de material 
elétrico destinado a atender as demandas do município de Areia/PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 9.217,00; 
GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME - R$ 7.252,00; J P MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRU-
CAO EIRELI - R$ 20.461,15; JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 17.957,75; MASTER LED 
MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO - EIRELI - R$ 119.674,75; THOMAS JOSE BELTRAO 
DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME - R$ 683,00; ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - R$ 23.529,30.

Areia - PB, 10 de Março de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaira - PB, às 14:00 horas do dia 23 de Março de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO DE 
HORTIFUTIGRANGEIROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3555/00; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 991242633. E-
-mail: adjcomissao2017@gmail.com. Edital: algodaodejandaira.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Algodão de Jandaira - PB, 10 de Março de 2020
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaira - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Março de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO DE 
GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CARDAPIO DO PNAE 2020. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3555/00; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 991242633. E-mail: adjcomissao2017@gmail.
com. Edital: algodaodejandaira.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Algodão de Jandaira - PB, 10 de Março de 2020
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020 
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 13h00min do dia 25 de Março de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de Pessoa Jurídica 
do ramo pertinente, para execução dos serviços de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA 
ENTRADA DA CIDADE DE CURRAL DE CIMA, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 
1058711-33/2018 COM O MINISTÉRIO DO TURISMO. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 
das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Curral de Cima - PB, 09 de Março de 2020
WANDERSON CLAYTON DA SILVA FEITOSA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 24 de Março 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição de equipamentos de informática 
para atender os diversos Setores da SEMAPA - AMPLA PARTICIPAÇÃO. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. 
E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 14 de Fevereiro de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Março 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E ACESSÓRIOS 
DESTINADOS AOS AGENTES DA GUARDA METROPOLITANA DE CABEDELO. Recursos: pre-
vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal 
nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3250-3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Edital: 
www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 28 de Fevereiro de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 25 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: Aquisição de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis para 
programas e serviços da SEMAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.
com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 22 de Janeiro de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10016/2019

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10016/2019, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: COMERCIAL 
SANT’ANA VEICULOS E PECAS LTDA - R$ 132.900,00.

Caraúbas - PB, 10 de Março de 2020
LEONARDO ENEAS ALMEIDA
Secretário Municipal de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua: 
Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Março 
de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES 
DE ANIMAIS, CONFORME CONTRATO CR 1056613-30 (SICONV 872374). 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) 3307-
1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 10 de Março de 2020
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRAS
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 200211PP00006 

PREGÃO PRESENCIALNº 00006/2020
Marineidia da Silva Pereira, Prefeita Municipal de Carrapateira – PB, nos termos do Art. 49 “caput” 

da Lei 8.666/93, resolve revogar o PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 200211PP00006– PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00006/2020, o qual tem como objeto Registro de preços para contratação de 
empresa especializada para o fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel), para 
abastecimento direto dos veículos oficiais e locados, da Prefeitura municipal de Carrapateira - PB, 
em postos ou rede de postos de combustíveis da contratada, credenciados pela Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, de acordo com o estabelecido neste edital e 
seus módulos, tendo em vista a necessidade de correção e ajuste no termo de referencia do Edital, 
devidamente justificados e anexados ao processo licitatório.

Carrapateira – PB, 04 de Março de 2020.
Marineidia da Silva Pereira 

Prefeita Municipal de Carrapateira – PB

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

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: : Contratação de empresa(s) para fornecimento de forma parcelada conforme a 

necessidade e solicitação, de material de expediente e utensílios para atender as necessidades 
da STTP - Superintendia de Transito e Transportes Públicos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00003/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 
05.010 - Superintendencia de Transito e Transportes Publicos 451.1025.2091 - Ações de melhoria 
no Sistema de Transito 122.2001.2092 - Ações Administrativas da STTP 3390.30.99 - Material de 
Consumo 1001 - Recurso Ordinario. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES 
CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina Grande e: CT 
Nº 0036/2020 - 03.03.20 - ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - R$ 24.148,00; CT Nº 00037/2020 
- 03.03.20 - Suprimais Comercio e Serviços de Informatica - R$ 1.013,70; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS-PROCON

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01.006/2020
Fundo Municipal de Defesa de Direitos Difusos-PROCON - Campina Grande-PB, torna público 

que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Prefeito Ernani 
Lauritzen, 226 – Centro - 58.400-123 Campina Grande, PB. Às14:00 horas do dia 24 de março de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial. Tipo menor preço, para:Contratação de empresa 
especializada no fornecimento de serviços de comunicação de dados com a internet nas modali-
dades terrestre (02 links de 500 megafull dedicado), para atender ao Fundo Municipal de Defesa 
dos Direitos Difusos – Procon de Campina Grande-Pb,conforme termo de referência. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e Lei nº 13.726 de 8 de setembro de 2018, Decreto Municipal 3.057/2003 (Pregão), suas 
alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(83) 3342-9197 e 3310-6024, 99946-0355. E-mail: proconcg.licita@gmail.com

Campina Grande - PB,10 de março de 2020
Jose Afonso Pereira da Silva

Pregoeiro Oficial.
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

 AVISO DE LICITAÇÃO
UASG 927662

PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 2.05.001/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.05.040/2020

Torna Público para conhecimento dos interessados,que realizará ás 14:00 horas do dia 26 de 
Março de 2020, através do Portal de compras do Governo Federal;  www.comprasgovernamentais.
gov.br- Comprasnet ,Licitação Pregão Eletrônica Nº 2.05.001/2020, do tipo Menor Preço , visando 
formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE CESTAS 
BÁSICAS DESTINADAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO 
SOCIAL EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº8.742/93 E AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 
Nº 6.923/2018, NO EXERCÍCIO DE 2020. 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 
11:00 horas - 14:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço Rua Santa Clara- Antigo Museu 
de Artes Assis Chateubriand, S/N. E-mail: licitacao.semascg@gmail.com  Edital Portal TCE/PB : 
www.tce.pb.gov.br. 

Campina Grande - PB, 10 de Março de 2020
JOÃO ALFREDO AGRA DE MEDEIROS NAPOLES

Pregoeiro Oficial

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N. º 002/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 

interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço na forma de Execução Indireta, 
tipo Menor Preço GLOBAL, no dia 26 de Março de 2020 as 10:00 horas, objetivo: Contratação de 
empresa de engenharia, para executar obra civil publica de Construção de Quadra Poliesportiva 
Coberta no município de Caldas Brandão-PB, conforme Convenio 0449/2019 (Secretaria de Estado 
da Educação e da Ciência e Tecnologia da Paraíba);  A reunião ocorrerá na sala da CPL prédio da 
P.M. de Caldas Brandão, Informações na Rua José Alípio de Santana, 371, Centro, CEP: 58.350.000. 

Caldas Brandão, 10 de Março de 2020.
JOSEILSON FREITAS DA SILVA 

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 003/2020.
O Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de Capim e e para quem interessar possa que o resultado da 
análise dos envelopes de habilitação das empresas participantes, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ESTIVAS, CEREAIS E PROTEÍNAS DESTINADOS À ALIMEN-
TAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLA, ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ocorrida em 10 de Março 
de 2020 as 09:00 hs, foi o seguinte as empresas ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM - CNPJ: 
26.601.495/0001-06; COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME - CNPJ: 24.059.658/0001-
37; COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - CNPJ: 02.775.367/0001-02; MAC-COMERCIO ATACADISTA 
DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 32.653.386/0001-27; MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI - CNPJ: 
26.739.555/0001-43; XAND’S COMEECIAL DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 04.949.494/0001-06 
foram consideradas HABILITADAS. As empresas tem até o dia 13 de Março do corrente ano até as 
12:00 para apresentar as amostras dos itens vencidos.Maiores informações na COPELI no endereço 
acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Capim, 10 de Março de 2020.
Antônio José da Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO – PB
EXTRATO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONGO, com fundamento na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores e conforme o que consta no Processo Licitatório nº. 00044/2019, resolve 
HOMOLOGAR o referido certame, na modalidade Tomada de Preços nº. 00004/2019, destinado a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CONGO – PB, ato 
contínuo, ADJUDICAR o objeto licitado em favor da empresa vencedora CONTEMAX - CON-
SULTORIA TECNICA E PLANEJAMENTO LTDA - CNPJ 06.949.023/0001-23, no valor global de 
R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais). Dê ciência aos interessados e determino 
que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de 
despesas pelo setor competente. 

Congo – PB, 02/03/20. 
JOAQUIM QUIRINO DA SILVA JÚNIOR

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO – PB
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo Nº. TP. 02401/2019. Contratante: Prefeitura Municipal de Congo – 
PB/ Joaquim Quirino da Silva Júnior. Contratado: CONTEMAX - CONSULTORIA TECNICA E 
PLANEJAMENTO LTDA - CNPJ 06.949.023/0001-23. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA 
CARGOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CONGO – PB. Valor Global: R$ 52.500,00 (cinquenta e 
dois mil e quinhentos reais). Recursos Financeiros: RECURSOS PRÓPRIOS. Tomada de Preços 
nº 00004/2019. Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: Até 
02 de março de 2021. Data da Assinatura: 02/03/2020.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de serviços técnicos e especializados [complexidade comum a área de 

atuação] em assessoria e consultiva na Área de Projetos para captação de Recursos e acompa-
nhamento do Plano de Trabalho deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos de 2020: 02.00-04.122.2001.2005 - 0010000.01 - 3.3.90.39.01. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Duas Estradas e: CT Nº 00032/2020 - 03.03.20 - EPC - EMPRESA PARAIBANA 
PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A - R$ 15.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 11:30 horas do dia 25 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviço espe-
cializado (complexidade comum a área de educação) na Área de Educação, para prestar serviços 
ao município, durante o exercício de 2020. 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. Telefo-
ne: (083) 3265-1030. E-mail: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com. Edital: www.duasestradas.
pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Duas Estradas - PB, 10 de Março de 2020
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 11:30 horas do dia 26 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de blocos 
intertravados, destinados à Secretaria de Infra-Estrutura para construção do Parque da Estação, 
mediante requisição diária e/ou periódica, devendo a entrega ocorrer nos locais determinados pelo 
setor competente. 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: (083) 3265-1030. E-mail: 
prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com. Edital: www.duasestradas.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Duas Estradas - PB, 10 de Março de 2020
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua do 
Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Março de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execuções de serviços de transportes 
diversos de estudantes e universitários, com rotas diversas, conforme itinerário correspondente no 
instrumento convocatório, serviços custeados pela Secretaria de Educação e pela Secretaria de 
Administração, durante o exercício financeiro de 2020. 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: (083) 3265-1030. E-mail: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com. Edital: 
www.duasestradas.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Duas Estradas - PB, 10 de Março de 2020
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE ADITIVOS
OBJETO: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTORES PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2018. 
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado - . PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00035/2018 - Romerio Rodrigues Cabral - 2º Aditivo 
-. CT Nº 00036/2018 - Arthur Araujo Diniz - 2º Aditivo -. CT Nº 00039/2018 - Ronaldo Pedro Aciole 
78921236449 - 2º Aditivo -. CT Nº 00040/2018 - Jose Antonio dos Santos - 2º Aditivo -. CT Nº 
00042/2018 - Jorge de Andrade - 2º Aditivo -. CT Nº 00043/2018 - Claudenir Galdino de Medeiros 
- 2º Aditivo -. CT Nº 00044/2018 - Jonas Ribeiro da Silva - 2º Aditivo -. CT Nº 00045/2018 - Adao 
Alexandre Feitosa Filho - 2º Aditivo -. CT Nº 00046/2018 - Rodrigo Dias do Nascimento - 2º Aditivo 
-. CT Nº 00047/2018 - Rafael Gomes Leal Neto - 2º Aditivo -. CT Nº 00049/2018 - Adriano Taveira 
dos Santos - 2º Aditivo -. CT Nº 00050/2018 - Jose Cicero de Oliveira Neto - 2º Aditivo -. CT Nº 
00051/2018 - Luan de Oliveira Freitas - 2º Aditivo -. CT Nº 00052/2018 - Hernesto Freire Pinto - 2º 
Aditivo -. CT Nº 00053/2018 - Carlos Antonio do Nascimento - 2º Aditivo -. CT Nº 00054/2018 - 
Welligton Arruda Camara - 2º Aditivo -. CT Nº 00055/2018 - Jose Valdemir Alfredo Victor - 2º Aditivo 
-. ASSINATURA: 28.02.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Especial de Licitação, sediada na Rua Antenor 
Navarro, nº 837, Centro Administrativo, Esperança - PB, às 11h do dia 30 de março de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ANTÔNIO ANÍSIO DA COSTA, 
MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB. Recursos Próprios, previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal 8.666, de 1993 e suas alterações. Informações no horário das 08h às 12h dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361-3801.Edital: www.esperanca.pb.gov.br.

Esperança - PB, 10 de março de 2020.
Emerson David Alves da Costa
PRESIDENTE DA COMISSÃO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Especial de Licitação, sediada na Rua Antenor 
Navarro, nº 837, Centro Administrativo, Esperança - PB, às 11h do dia 16 de abril de 2020, licitação 
modalidade Concorrência, do tipo menor preço global, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE AVENIDA NA VILA OLÍMPICA DE ESPERAN-
ÇA/PB. Recursos Próprios, previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 8.666, 
de 1993 e suas alterações. Informações no horário das 08h às 12h dos dias úteis, no endereço 
supracitado.Telefone: (83) 3361-3801. Edital: www.esperanca.pb.gov.br.

Esperança - PB, 10 de março de 2020.
Emerson David Alves da Costa
PRESIDENTE DA COMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
fará realizar no dia 30.03.2020 às 08h30min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada à Rua Antonio André, 39, 1° andar, Centro – Guarabira/PB, Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS DE N.° 02.2020, destinada a Contratação de empresa no ramo pertinente 
para construção de ginásio no Sítio Escrivão, Guarabira/PB, conforme Termo de Referência. Recursos 
Próprios / Outros. Dotação consignada no orçamento vigente. Demais esclarecimentos e Cópia do 
Edital de Licitação, poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, nos dias úteis, no horário 
compreendido entre 14h00min e 18h00min.

Guarabira - PB, 10 de março de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RETOMADA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30.2020

Em relação ao Pregão Presencial de nº 30/2020, retoma os trabalhos para continuidade do 
processo, ficando ainda lacrados os envelopes de documentação das empresas participantes, fica 
retomada à data de 13/03/2020 as 08h30min para prosseguimento do processo. Maiores informações 
na sala da Comissão de Licitação ou pelo site www.guarabira.pb.gov.br.

Guarabira, 10 de março de 2020.
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Botijão de Gás GLP c/13 e 45 kg (só conteúdo), destinados a 
atender as necessidades do Gabinete do Prefeito e as Secretarias Municipais até o fim do exercício 
de 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00021/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2020 Elemento 
de despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00145/2020 - 28.02.20 
- REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA - R$ 222.800,00.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00002/2020, que objetiva: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 22100001/2019, DO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2019, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 
DO CAMPESTRE, COM O INTUITO DE REGISTRAR PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA BASICA PARA 
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO MUNICIPIO; RATIFICO o correspondente procedimento em favor 
de: DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME - R$ 94.427,50.

Gado Bravo - PB, 10 de Março de 2020
PAULO ALVES MONTEIRO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 22100001/2019, DO PREGÃO 

PRESENCIAL Nº. 030/2019, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO 
CAMPESTRE, COM O INTUITO DE REGISTRAR PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA BASICA PARA 
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de 
Preços nº AD00002/2020 - Ata de Registro de Preços nº 22100001/2019, decorrente do processo 
licitatório modalidade Pregão Presencial nº 030/2019, realizado pela Prefeitura Municipal de São 
José do Campestre - RN. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 02.006 SEC. 
DE EDUCAÇÃO 13 392 1006 2016 Promover Eventos Turísticos e Culturais 3390.39 99 Outros 
Serv. de Terc. Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 00051/2020 - 10.03.20 - DENISE 
MOURA DO NASCIMENTO - ME - R$ 94.427,50.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 
Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 09:00 horas do dia 23 de março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
o fornecimento parcelado e diário de refeições prontas, em atendimento as demandas operacionais 
de todas as secretarias e departamentos do Município de Gado Bravo, conforme especificações 
Anexo I do Edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº. 0325/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3347-1820. E-mail: licitacaogadobravo@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Gado Bravo - PB, 10 de março de 2020
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2020
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que no aviso na Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 005/2020, do tipo Menor Preço, objetivando o Aquisição de Gêneros Alimentício, publicado 
no Diário Oficial do Estado e no Jornal de Circulação A União na data do dia 10/03/2020,  ONDE 
SE LÊ: fica marcada a sessão em outro horário para a mesma a data de Abertura: 18/03/2019 às 
13:00h (horário Local). LEIA-SE: fica marcada a sessão em outro horário para a mesma a data de 
Abertura: 18/03/2020 às 13:00h. Os demais atos permanecem inalterados.  Copia do O Edital e 
maiores informaçoes pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua Vicente Borges 
Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba. Maiores informações através do e-mail: cplgurjaopb@gmail.
com, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 10 de março de 2020.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Serviços de Dedetização nas secretárias de Educação, Saúde, Ação Social e outros ór-

gãos do Município de Igaracy - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00004/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy: 03.000 SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO 
E PLANEJAMENTO, 04 122 1002 2006 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLA-
NEJAMENTO, 032 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 301 1011 2017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE 
ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO, 101 3390.39 00 214 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA; 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 212 3390.39 00 001 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, 09.000 SECRETARIA DE EDUCA-
ÇÃO, ESPORTE E TURISMO, 12 368 1016 2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 
323 3390.39 00 111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy 
e: CT Nº 00015/2020 - 10.03.20 - ORLANDO DE SOUSA LEMOS 54942195420 - R$ 16.187,34.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00005/2020. OBJETO: LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL 

COM MOTORISTA PARA FUNCIONAR A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
IGARACY EM APOIO NA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO 
DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: 
Prefeito Constitucional, em 10/03/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00005/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00005/2020, 
que objetiva: LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL COM MOTORISTA PARA FUNCIONAR A SERVIÇO 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARACY EM APOIO NA LOCOMOÇÃO DE PACIEN-
TES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: GILVAN FELISMINO DA 
SILVA JUNIOR - R$ 16.000,00.

Igaracy - PB, 10 de Março de 2020
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2019
A Prefeitura Municipal de Igaracy, através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados, a interposição de recursos administrativo por parte da 
empresa CONSTRUTORA DAKI EIRELI - ME, contra o resultado de Proposta da Tomada de Preços 
nº 00008/2019, para conhecimento dos interessados, querendo, apresentar impugnação no prazo 
legal. Demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço Rua Pedro 
Lopes Brasileiro, s/nº, Centro – Igaracy - PB, no horário das 07:00 às 12:00 horas.  

Igaracy - PB, 10 de Março de 2020.
Maria Sueli Lopes de Souza 

Presidente da CPL 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 RESULTADO FASE DE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

OBJETO: Contratação de empresa de construção civil para, execução dos serviços de construção 
de uma Praça localizada no Bairro Zuza Martins, junto ao Município de Itatuba-PB, LICITANTE 
CLASSIFICAÇÃO: 1º LUGAR:SANTA CECILIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇSO LTDA – CNPJ: 
26.979.660/0001-50 - R$ 195.315,66 –  2° LUGAR:COPEME  ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
EIRELI – CNPJ: 24.414.236/0001-32 - R$ 200.461,44 – 3º LUGAR: JRP CONSTRUÇÕES E 
COMERCIO LTDA – CNPJ: 05.157.468/0001-08 – R$ 228.199,80. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - 
Itatuba - PB, no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3398-1020. E-mail: 
licitacao@itatuba.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 10 de Marçode2020.
JOSÉ LUKAS PEREIRA DE SOUZA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 24 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de MATERIAL 
ELETRICO para o Município, mediante solicitação e entrega parcelada, em atendimento as deman-
das operacionais deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 
14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398-1020. E-mail: licitacao@
itatuba.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 09 de Março de 2020
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 13:00 horas do dia 24 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de blocos de concreto 
intertravado (paver block) para aplicação de diversas areas no município de de Itatuba. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº. 004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (083) 3398-1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 09 de Março de 2020
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.005/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018/115507
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/105197

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria nº 891, datada de 03 de maio de 2019, torna público para o conhecimento 
dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS da Concorrência 
Pública Nº 07.005/2019, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada para Executar 
Serviços de Manutenção Corretiva, Reparação, Adaptação e Modernização de instalações, estruturas 
e ambientes em 20 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF), na Cidade de João Pessoa, 
PB. Da análise das propostas de preços oferecida pelas partes interessadas e na forma de toda 
fundamentação exposta em Ata, a Comissão Setorial de Licitação decidiu e julgou CLASSIFICADAS 
as empresas: LOTE 01 -  1ª) Construções, Comércio e Empreendimentos QUEIROGA Ltda..-  CNPJ  
Nº 08.938.468/0001-33, com o valor global ofertado de R$ 5.625.637,23.  2ª) A3T CONSTRUÇÃO 
E INCORPORAÇÃO  LTDA.-  CNPJ  Nº 09.047.935/0001-06 com o valor global ofertado de R$ 
5.842.112,62. 3ª) AP Engenharia Ltda., CNPJ  Nº 01.664.506/0001-68 com o valor global ofertado de 
R$ 6.707.233,89, 4ª) PLINIO CAVALCANTI & Cia Ltda., CNPJ  Nº 10.978.682/0001-65 com o valor 
global ofertado de R$ 6.908.749,60, 5ª) LRM Construções e Empreendimentos Ltda. – ME, CNPJ  
Nº 07.750.950/0001-82 com o valor global ofertado de R$ 7.247.569,81 e declarou DESCLASSIFI-
CADA as empresas RSN Incorporação e Engenharia Ltda. - EPP.-  CNPJ  Nº 08.172.556/0001-77, 
SFX Construções e Serviços Eireli – EPP -  CNPJ  Nº 28.561.917/0001-84, ARKO Construções 
Ltda.  -  CNPJ  Nº 10.715.077/0001-00, Construtora ITAY Eireli.  -  CNPJ  Nº 03.175.712/0001-30. 
LOTE 02 -  1ª) SFX Construções e Serviços Eireli - EPP.-  CNPJ  Nº 28.561.917/0001-84, com o 
valor global ofertado de R$ 4.132.917,78.  2ª) Construções, Comércio e Empreendimentos QUEI-
ROGA Ltda.-  CNPJ  Nº 08.938.468/0001-33 com o valor global ofertado de R$ 4.327.321,28. 
3ª) S&F Engenharia Ltda.., CNPJ  Nº 13.968.480/0001-20 com o valor global ofertado de R$ 
4.574.139,47, 4ª) F A  Construções e Comércio Ltda., CNPJ  Nº 10.872.280/0001-81 com o valor 
global ofertado de R$ 4.680.102,98, 5ª) AP Engenharia Ltda.. – ME, CNPJ  Nº 01.664.506/0001-
68 com o valor global ofertado de R$ 5.138.120,39, 6ª) PLINIO CAVALCANTI & Cia Ltda., CNPJ  
Nº 10.978.682/0001-65 com o valor global ofertado de R$ 5.292.158,34, 7ª) LRM Construções e 
Empreendimentos Ltda. – ME.. – ME, CNPJ  Nº 07.750.950/0001-82 com o valor global ofertado 
de R$ 5.472.918,19 e declarou DESCLASSIFICADA a empresa ARKO Construções Ltda.-  CNPJ  
Nº 10.715.077/0001-00. LOTE 03 -  1ª) SFX Construções e Serviços Eireli - EPP.-  CNPJ  Nº 
28.561.917/0001-84, com o valor global ofertado de R$ 5.894.144,47.  2ª) Construções, Comércio 
e Empreendimentos QUEIROGA Ltda.-  CNPJ  Nº 08.938.468/0001-33 com o valor global ofertado 
de R$ 6.165.217,58. 3ª) Construtora TORREÃO VILLARIM Ltda.., CNPJ  Nº 41.203.514/0001-21 
com o valor global ofertado de R$ 6.754.227,08, 4ª) LINK Engenharia, Indústria e Comércio Ltda.., 
CNPJ  Nº 00.976.179/0001-17 com o valor global ofertado de R$ 7.248.672,24, 5ª) AP Engenharia 
Ltda.. – ME, CNPJ  Nº 01.664.506/0001-68 com o valor global ofertado de R$ 7.332.374,09, 6ª) 
PLINIO CAVALCANTI & Cia Ltda., CNPJ  Nº 10.978.682/0001-65 com o valor global ofertado de 
R$ 7.547.243,08, e declarou DESCLASSIFICADA as empresas:  RSN Incorporação e Engenha-
ria Ltda. - EPP.-  CNPJ  Nº 08.172.556/0001-77, L&L Construções e Serviços Eireli -  CNPJ  Nº 
18.833.963/0001-31, ARKO Construções Ltda.  -  CNPJ  Nº 10.715.077/0001-00, Construtora ITAY 
Eireli.  -  CNPJ  Nº 03.175.712/0001-30. LOTE 04 -  1ª) SFX Construções e Serviços Eireli - EPP.-  
CNPJ  Nº 28.561.917/0001-84, com o valor global ofertado de R$ 4.029.323,13.  2ª) Gilcimara Avila 
Batiston.-  CNPJ  Nº 34.515.983/0001-10 com o valor global ofertado de R$ 4.257.917,65. 3ª) A3T 
Construção e Incorporação Ltda.., CNPJ  Nº 09.047.935/0001-06 com o valor global ofertado de R$ 
4.347.935,31, 4ª) S&F Engenharia Ltda.., CNPJ  Nº 13.968.480/0001-20 com o valor global ofertado 
de R$ 4.459.324,06, 5ª) AP Engenharia Ltda.. – ME, CNPJ  Nº 01.664.506/0001-68 com o valor global 
ofertado de R$ 5.010.613,15, 6ª) PLINIO CAVALCANTI & Cia Ltda., CNPJ  Nº 10.978.682/0001-65 
com o valor global ofertado de R$ 5.156.797,08, e declarou DESCLASSIFICADA as empresas:  
Construções, Comércio e Empreendimentos QUEIROGA Ltda.-  CNPJ  Nº 08.938.468/0001-33, RSN 
Incorporação e Engenharia Ltda. - EPP.-  CNPJ  Nº 08.172.556/0001-77, L&L Construções e Serviços 
Eireli -  CNPJ  Nº 18.833.963/0001-31, ARKO Construções Ltda.  -  CNPJ  Nº 10.715.077/0001-
00. Considerando as observações e justificativas lançadas na análise das propostas de preços; 
considerando a aplicação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório (arts. 3º, 44 e 
45 da Lei nº 8.666/93); considerando a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos 
no item 10 do edital, a Comissão Setorial de Licitação promoveu a desclassificação das propostas 
desconformes ou incompatíveis. Em cumprimento aos princípios constitucionais e legais, ficam as 
interessadas intimadas para, querendo, interpor recurso contra a decisão da Comissão Setorial de 
Licitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser processado na forma disposta no Art. 109, I, alínea 
“a” e § 4º da Lei 8.666/93, estando os autos do Processo nº 2018/115507/SEINFRA e Processo nº 
2019/105197, disponibilizados a partir da data de divulgação deste julgamento. Esta decisão pode 
ser encontrada no sitio http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 10 de março de 2020.
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. º 09001/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2019/131670
CHAVE Nº 807484
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, 

DESTINADOS A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO 
DE JOÃO PESSOA.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 
torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do site www.
licitacoes-e.com.br, a partir do dia 12/03/2020, às 10h00. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
24/03/2020, às 09h30. A cópia do Edital pode ser adquirida pelos seguintes sites: www.licitacoes-
-e.com.br e http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 11 de março de 2019.

João Pessoa, 10 de março de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. º 09023/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2019/087111
CHAVE Nº 807490
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DES-

TINADOS ÀS TURMAS DE BERÇÁRIO, MATERNAL E PRÉ-ESCOLAR DOS CREIS E ESCOLAS 
COM EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 
torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do site www.
licitacoes-e.com.br, a partir do dia 12/03/2020, às 10h00. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
24/03/2020, às 13h00. A cópia do Edital pode ser adquirida pelos seguintes sites: www.licitacoes-
-e.com.br e http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 11 de março de 2019.

João Pessoa, 10 de março de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO CONCESSÃO DE PRAZO 
(art. 48, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93)

CONCORRÊNCIA N° 33018/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REFORMA DA PRAÇA 

LAURO LEÃO SANTA ROSA EM JOÃO PESSOA.
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, 

comunica que a secretária de Planejamento a luz do art. 48, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93 e do 
princípio da efetividade administrativa, DECIDE. CONCEDER prazo de 08 (oito) dias úteis, PARA 
AS EMPRESAS LICITANTES DESCLASSIFICADAS NO CERTAME, REAPRESENTAREM SUAS 
PROPOSTAS COMERCIAIS escoimadas das razões que ensejaram a desclassificação das mesmas, 
ficando desde já determinada para o dia 23/03/2020, às 09:00h, a reunião para  recebimento das 
propostas comerciais, no mesmo local indicado o preâmbulo do Edital. 

João Pessoa, 10 de março de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO

NO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 90.004/2019/SEDURB – CONTRA-
TAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JARDIM OCEANIA 
– FASE II, EM JOÃO PESSOA – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33.010/2019/SEPLAN, publicado 
no Diário Oficial do Estado do dia 29 de fevereiro de 2020, página 32 e no Jornal a União do dia 
29 de fevereiro de 2020, página 27

Onde se lê:             
Data da Assinatura: 14/01/2020

João Pessoa, 14 de janeiro de 2020.
Leia-se:
Data da Assinatura: 14/02/2020

João Pessoa, 14 de fevereiro de 2020.
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infraestrutura
Zennedy Bezerra

Secretário de Desenvolvimento Urbano

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 MARÇO DE 2020/B-I  EM  10/03/2020/GEAN/CFM

Nº DO AUTO 
DE INFRAÇÃO

DATA 
DO AUTO PROPRIETÁRIO Nº DE INSCRIÇÃO

DO TERRENO

022130/20 03/01/2020 REINVESTO EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA-ME 263342-6

022131/20 03/01/2020 EDNALVA DA SILVA 211997-8

022134/20 03/01/2020 ROBERTO GOMES DA SILVA 162426-1

022136/20 03/01/2020 MARINALVA GALVÃO DA SILVA 206602-5

022137/20 03/01/2020 MARIA CONCEIÇÃO VELOSO CHAVES 205508-2

022151/20 22/01/2020 VANILDO PESSOA CABRAL DE 
VASCONCELOS 015774-1

022169/20 23/01/2020 GEORGIANA NOBREGA FARIAS 098236-9

022170/20 23/01/2020 JOSÉ CARLOS EZAQUIEL 014907-1

022171/20 23/01/2020 JOSÉ CARLOS EZAQUIEL 014906-3

022176/20 23/01/2020 ARMANDO GOMES DE VASCONCELOS 020227-4

022189/20 24/01/2020 SOCORRO MARIA DE ARAÚJO 299957-9

022190/20 24/01/2020 IVANI OLIVEIRA DA SILVA 195222-6

022191/20 27/01/2020 GUILHERME VASCONCELOS DA
 NOBREGA 283647-5

022192/20 27/01/2020 GUILHERME VASCONCELOS DA 
NOBREGA 283657-2

022194/20 27/01/2020 IMOBILIÁRIA NOBRE E CONSTRUTORA 
EIRELI 014011-2

022195/20 27/01/2020 GUILHERME VASCONCELOS DA 
NOBREGA 283649-1

022196/20 27/01/2020 GUILHERME VASCONCELOS DA 
NOBREGA 283651-3

022197/20 27/01/2020 SAMCA CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA 025193-3

022198/20 27/01/2020 WALTER CAROLINO DE SOUZA 112034-4

022199/20 27/01/2020 PORTUS CALLE HOTELARIA LTDA 118709-1

022201/20 28/01/2020 IMOBILIÁRIA NOBRE E CONSTRUTORA 
EIRELI 089549-1

022202/20 28/01/2020 RUY ELOY 092831-3

022203/20 28/01/2020 LUIZ MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI 088791-9

022204/20 28/01/2020 WALTER CAROLINO DE SOUZA 095985-5

022205/20 28/01/2020 SAMCA CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA 025200-0

022206/20 28/01/2020 SAMCA CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA 025193-3

022207/20 28/01/2020 LUIZ MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI 088792-7

022208/20 28/01/2020 FABIO FELIX DE OLIVEIRA JÚNIOR 300203-9

022209/20 28/01/2020 FABIO FELIX DE OLIVEIRA JÚNIOR 300204-7

022210/20 28/01/2020 NBC-COMÉRCIO CONST.E INCORP. 
IMOBILIÁRIAS LTDA 166270-8

022211/20 28/01/2020 J. CORREIA CONSTRUÇÃO E 
INVESTIMENTOS LTDA 114233-0

022214/20 29/01/2020 MARIA APARECIDA CARDOSO 265364-8

022215/20 29/01/2020 ARMANDO GOMES DE VASCONCELOS 020228-2

022216/20 29/01/2020 VENANCIO JOSÉ DE SANTOS 014756-7

022217/20 29/01/2020 VENANCIO JOSÉ DE SANTANA 014755-9

022218/20 29/01/2020 IMOBILIÁRIA NOBRE E CONSTRUTORA 
EIRELI 014025-2

022219/20 30/01/2020 SOCORRO MARIA DE ARAÚJO 297921-7

022220/20 30/01/2020 SOCORRO MARIA DE ARAÚJO 297927-6

022221/20 30/01/2020 SOCORRO MARIA DE ARAÚJO 297924-1

022222/20 30/01/2020 SOCORRO MARIA DE ARAÚJO 297912-8

022223/20 30/01/2020 SOCORRO MARIA DE ARAÚJO 297914-4

022225/20 30/01/2020 SOCORRO MARIA DE ARAÚJO 297919-5

022226/20 30/01/2020 SOCORRO MARIA DE ARAÚJO 297918-7

022227/20 30/01/2020 CLAUDIO BAPTISTA DE SOUZA 243947-6

022229/20 30/01/2020 JMT CONSTRUÇÃO, INCORP. E 
IMOBILIÁRIA EIRELI-ME 233992-7

022231/20 30/01/2020 URZE CONSTRUÇÃO, INCORP., 
SERVIÇOS CIVIL E NAVAL LT 233994-3

022232/20 30/01/2020 J. CORREIA CONSTRUÇÃO E 
INVESTIMENTOS LTDA 114233-0

022233/20 30/01/2020 CLAUDIO BAPTISTA DE SOUZA 243945-0

 AUTOS DE INFRALÇÃO  – 10 DE MARÇO  DE  2020/CFM.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO

NO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 90.010/2018/SEDURB – REFORMA 
DA PRAÇA DO CARRO ANTIGO EM MANAÍRA, JOÃO PESSOA – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
33.024/2018/SEPLAN, publicado no Diário Oficial do Estado do dia 29 de fevereiro de 2020, página 
32 e no Jornal a União do dia 29 de fevereiro de 2020, página 27

Onde se lê:             
Data da Assinatura: 14/01/2020

João Pessoa, 14 de janeiro de 2020.
Leia-se:
Data da Assinatura: 14/02/2020

João Pessoa, 14 de fevereiro de 2020.
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infraestrutura
Zennedy Bezerra

Secretário de Desenvolvimento Urbano

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO

NO EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 90.003/2018/SEDURB – CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO JARDIM 
OCEANIA – 1ª FASE, EM JOÃO PESSOA – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33.014/2018/SEPLAN, 
publicado no Diário Oficial do Estado do dia 29 de fevereiro de 2020, página 31 e no Jornal a União 
do dia 29 de fevereiro de 2020, página 27

Onde se lê:             
Data da Assinatura: 14/01/2020

João Pessoa, 14 de janeiro de 2020.
Leia-se:
Data da Assinatura: 14/02/2020

João Pessoa, 14 de fevereiro de 2020.
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infraestrutura
Zennedy Bezerra

Secretário de Desenvolvimento Urbano

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO

NO EXTRATO DO 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 90.003/2019/SEDURB – CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ECO PRAÇA JARDIM OCEANIA EM 
JOÃO PESSOA – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33.001/2019/SEPLAN, publicado no Diário Oficial 
do Estado do dia 29 de fevereiro de 2020, página 31 e no Jornal a União do dia 29 de fevereiro 
de 2020, página 27

Onde se lê:             
Data da Assinatura: 14/01/2020

João Pessoa, 14 de janeiro de 2020.
Leia-se:
Data da Assinatura: 14/02/2020

João Pessoa, 14 de fevereiro de 2020.
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infraestrutura
Zennedy Bezerra

Secretário de Desenvolvimento Urbano

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO

NO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 90.011/2018/SEDURB – REFORMA 
DA PRAÇA ERNANI SÁTIRO EM JOÃO PESSOA – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33.034/2018/
SEPLAN, publicado no Diário Oficial do Estado do dia 29 de fevereiro de 2020, página 32 e no 
Jornal a União do dia 29 de fevereiro de 2020, página 27

Onde se lê:             
Data da Assinatura: 14/01/2020

João Pessoa, 14 de janeiro de 2020.
Leia-se:
Data da Assinatura: 14/02/2020

João Pessoa, 14 de fevereiro de 2020.
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infraestrutura
Zennedy Bezerra

Secretário de Desenvolvimento Urbano

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO

NO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 90.013/2018/SEDURB – REFORMA 
NILTON PAZ EM JOÃO PESSOA.  – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33.032/2018/SEPLAN, publi-
cado no Diário Oficial do Estado do dia 29 de fevereiro de 2020, página 32 e no Jornal a União do 
dia 29 de fevereiro de 2020, página 27

Onde se lê:             
Data da Assinatura: 14/01/2020

João Pessoa, 14 de janeiro de 2020.
Leia-se:
Data da Assinatura: 14/02/2020

João Pessoa, 14 de fevereiro de 2020.
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infraestrutura
Zennedy Bezerra

Secretário de Desenvolvimento Urbano

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO

NO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 90.012/2018/SEDURB – REFORMA 
DA PRAÇA ANAYDE BEIRIZ NO BAIRRO DO VALENTINA EM JOÃO PESSOA – CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 33.029/2018/SEPLAN, publicado no Diário Oficial do Estado do dia 29 de fevereiro de 
2020, página 32 e no Jornal a União do dia 29 de fevereiro de 2020, página 27

Onde se lê:             
Data da Assinatura: 14/01/2020

João Pessoa, 14 de janeiro de 2020.
Leia-se:
Data da Assinatura: 14/02/2020

João Pessoa, 14 de fevereiro de 2020.
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infraestrutura
Zennedy Bezerra

Secretário de Desenvolvimento Urbano

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
AVISO DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33002/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RESTAURAÇÃO DA ESCOLA 

DE GASTRONOMIA - PARTE I EM JOÃO PESSOA.
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, 

comunica aos interessados que, após exame da documentação da referida Concorrência Pública, 
foram HABILITADAS: NENHUMA. INABILITADA: NV CONSTRUÇÕES EIRELI - A licitante não 
atendeu os itens 7.6.2.1, “a” e 7.6.3.1, “a” do edital; ALX CONSTRUÇÕES LTDA EPP - A licitante 
não atendeu os itens 7.6.2.1, “a” e 7.6.3.1, “a” do edital e VRR CONSTRUTORA LTDA - A licitante 
não atendeu os itens 7.5.3.1, 7.6.2.1, “a”, 7.6.3.1, “a” e 7.9 do edital Ficam franqueadas vistas ao 
processo, abrindo-se o prazo recursal na forma da Lei. 

João Pessoa, 09 de março de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação – SEPLAN/PMJP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
AVISO DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33007/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO CORRE-

TIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E 
AMBIENTES DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA E ARTES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Comissão Especial de Licitação da SE-
PLAN, comunica aos interessados que, após exame da documentação da referida Concorrência 
Pública, foram HABILITADAS: CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. 
INABILITADA: NV CONSTRUÇÕES EIRELI - A licitante não atendeu os itens 7.6.2.1, “a” e 7.6.3.1, 
“a” do edital. Ficam franqueadas vistas ao processo, abrindo-se o prazo recursal na forma da Lei. 

João Pessoa, 09 de março de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação – SEPLAN/PMJP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
FICAM NOTIFICADOS OS PROPRIETÁRIOS DOS TERRENOS PARA PROMOVEREM A 

LIMPEZA DOS IMÓVEIS DENTRO DO PRAZO DE 15 (QUINZE) A PARTIR DESTA PUBLICAÇÃO, 
CONFORME LEI Nº6811/91, DISPOSTO NO ARTIGO 70, PARÁGRAFO 2º,   DO REGULAMENTO 
DE LIMPEZA URBANA (EDITADO PELO DECRETO Nº 5.771/06), O NÃO ATENDIMENTO IMPLI-
CARÁ EM SANÇÕES PREVISTAS NO DECRETO Nº 6.149/08 E NO ARTIGO 274,  INCISO VIII 
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 07/95.

NOTIFICAÇÕES MÊS  MARÇO/2020 – AI - EM 10/03/2020/GEAN/CFM

Nº. DAS 
NOTIFICACÕES. 

DATA DA 
NOTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO Nº DE INSCRIÇÃO

DO TERRENO
0081/19 10/08/2019 FLAVIO PAIVA E ESPOSA 015682-5

0083/19 14/08/2019 SUELY FERREIRA DE AGUIAR 052270-8

0098/19 11/07/2019 RHUAN FRANCISCO ANTUNES 
DE VASCONCELOS 106691-9

0113/19 26/08/2019 JOÃO SANTINO FILHO 158905-9

0114/19 26/08/2019 WALBERIO SERGIO D PEREIRA 158861-3

0115/19 26/09/2019 YVONETTE ALVES CHACON 029092-1

0121/19 01/08/2019 JOSÉ ROBERTO DE LUNA FREIRE 122729-7

0130/19 01/08/2019 PEDRO NETO MARQUES 164535-8

0211/19 27/08/2019 DAYSY VON SOHSTEN DE LIMA 202183-8

0236/19 19/08/2019 VANESSA SOUTO MAIOR PORTO 025591-2

0237/19 21/08/2019 MARIO ROBERTO DOS SANTOS 088463-4

0250/19 08/07/2019 EDMILSON DE ALMEIDA SILVA 120515-3

0267/19 23/07/2019 WELLYMA WILMA CAVALCANTE 
DO AMARANTE 024240-3

0271/19 30/07/2019 MARINETE PONTES DE A. LIMA 120039-9

0275/19 22/08/2019 ISABEL NOGUEIRA FORMIGA 119458-5

0281/19 08/08/2019 MANOEL DOS SANTOS  LIMA 094047-0

0286/19 26/07/2019 CARLOS EDUARDO BATISTA DOS 
SANTOS 167836-1

0326/19 01/08/2019 JONAS PEREIRA DE ANDRADE 212612-5

0329/19 01/08/2019 GILBERTO STROPP 099483-0

0331/19 01/08/2019 ANGELA MARIA DE SOUZA RO-
DRIGUES DA SILVA 119441-1

0332/19 01/08/2019 LEONILIA GONÇALVES ABRAN-
TES NOGUEIRA 119940-4

0339/19 29/08/2019 JOSÉ PAULO NETO 297926-8

0368/19 09/09/2019 ARTEMIS IMPERIANO ASENSIO 165852-2

0378/19 15/10/2019 CIAVE EMPREENDIMENTOS 
EIRELI 207215-7

0379/19 15/10/2019 ROBERTA SALVIANO ESCARIÃO 154109-9

0390/19 16/08/2019 MARIA ALICE DA FRANCA 
CRISPIM HOLANDA 090818-5

0403/19 09/09/2019 JAMACI ROCHA LUCENA 007789-5

0404/19 09/09/2019 ANTONIO ANGELA DE 
FIGUEIREDO 009102-2

0405/19 09/09/2019 MANOEL ANTONIO SANTANA 007392-0

0448/19 22/08/2019 GABRIEL S RODRIGUES 023102-9

0453/19 26/08/2019 EDIFIQUE CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA-EPP 092623-0

0460/19 18/09/2019 JOSEFA ANA DA SILVA 032643-7

0479/19 28/08/2019 GUILLERMO CAMPOS FERRAZ 283642-4

0500/19 26/08/2019 ASSOC DE MOR DO CONJ H 
ALT CB 306809-9

0502/19 20/08/2019 SINDOLFO LUIZ DE MIRANDA 
FREIRE 108459-3

0511/19 16/10/2019 ELZA HELENA OLIVEIRA DE 
ASSIS 118390-7

0523/19 01/10/2019 ROMMELDANTAS MAIA 209480-1

0528/19 29/08/2019 MILLENA NOBREGA DANTAS DE 
FREITAS 155147-7

0536/19 16/09/2019 ALDEMARO RODRIGUES DE S 
CAMPOS 074867-6

0548/19 03/09/2019 JOSÉ DAMASIO DE SOUSA NETO 074292-9

0598/19 03/09/2019 MARIA CECINHA NOBREGA 001059-6

0601/19 27/09/2019 JOSÉ LUIZ SOBRINHO 206893-1

0616/19 19/09/2019 IVANILDO MARTINS DINOA 100417-4

0638/19 10/10/2019 MARIA DO SOCORRO B DE 
MEDEIROS 099159-7

0651/19 01/10/2019 ISAAC LUIZ NOBRE 061621-4

0658/19 04/10/2019 JOSÉ FRANCISCO VIEGAS 014864-4

0670/19 02/10/2019 JOSÉ HILTON VELOSO CHAVES 204896-5

0672/19 02/10/2019 ALEXANDRA MAIA AGUIAR 
RIBEIRO COUTINHO 310470-2

0678/19 16/10/2019 MATHEUS ERECIANO COSTA 
CASTRO SANTOS 330751-1

0980/19 22/04/2019 NILDEBERTO PEDRO DE 
ALMEIDA 367724-9

0992/19 04/07/2019 JOSÉ ANATOLIO CARNEIRO DE 
ALCANTARA 066578-9

2028/19 29/04/2019 MIGUEL MARQUES FERREIRA 
PONTES 052546-4

2033/19 06/05/2019 JOSÉ BARBOSA DA SILVA 019994-0

2041/19 13/05/2019 JAIR GUEDES FERREIRA 240285-8

2130/19 06/06/2019 VALDELITO ANDRADE DA SILVA 081270-6

2135/20 16/01/2020 INSTITUTO DOS CEGOS DA 
PARAIBA ADALGISA CUNHA 074733-5

2273/19 04/10/2019 ROSANGELA DA SILVA 
HENRIQUE NASCIMENTO 144457-3

2335/19 01/08/2019 VANIA SANTIAGO RIBEIRO 054860-0

2825/19 18/04/2019 ARIMATEIA IMÓVEIS E 
CONSTRUÇÕES LTDA 207892-9

2830/19 18/04/2019 MARIA LUCIA SOARES DOS 
SANTOS 235972-3

2897/19 28/06/2019 FRANCISCO RAMOS DE SOUZA 072425-4

042125/19 03/09/2019 NEWTON LUIZ GONÇALVES 
DA SILVA 053187-1

048647/19 04/07/2019 OTAVIO SOARES DA SILVA FILHO 028151-4

048649/19 04/07/2019 MARIA DE LOURDES SILVA 040401-2

DATA: 10/03/2020/CFM

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA 

SECA - PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 884309/2019. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00005/2020. DOTAÇÃO: Recursos Federal (CONVÊNIO Nº 884309/2019) e Próprio do Município 
de Lagoa Seca: Gestão/Unidade: Gestão/Unidade: 01.006 – Secretaria de Agric. E Abastecimento 
- Fonte: 01.006 – Secretaria de Agric. E Abastecimento - Programa de Trabalho: 20 609 1007 1016 
– Aquisição de Máquinas e Equipamentos - Elemento de Despesa: 44.90.52 99 Equipamentos e 
Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00046/2020 - 09.03.20 – EXOS - EMPRE-
ENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.225.863/0001-13 - R$ 19.500,00, e o CT Nº 
00047/2020 - 09.03.20 – GALLOTTI TRUCKS PE COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA, CNPJ/
CPF: 31.724.745/0001-27 – R$ 255.415,00.
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Ex-policiais Ronnie Lessa e Elcio Queiroz, presos desde março, responderão por homicídio triplamente qualificado 

Os dois homens acusa-
dos pelas mortes da verea-
dora Marielle Franco e do 
motorista Anderson Gomes 
vão a júri popular. A decisão, 
do juiz Gustavo Gomes Kalil, 
da 4ª Vara Criminal da Capi-
tal, foi proferida ontem.

Os ex-policiais militares 
Ronnie Lessa e Elcio Queiroz 
estão presos na Penitenciá-
ria Federal de Porto Velho 
(RO) desde março do ano 
passado. Eles negam partici-
pação nos dois assassinatos, 
ocorridos no dia 14 de mar-
ço de 2018, quando o carro 
em que Marielle e Anderson 
estavam foi atingido por di-
versos disparos, sendo que 
quatro tiros acertaram a ve-
readora e três atingiram o 
motorista.

Na decisão, o juiz ex-
plicou que a qualificação 
do homicídio doloso, quan-
do existe a intenção de ma-
tar, foi dada porque os réus 
agiram por motivo torpe, 
armaram uma emboscada e 
dificultaram a defesa das ví-
timas. Ambos estão respon-
dendo por homicídio tripla-
mente qualificado.

Kalil também manteve 
a prisão preventiva dos réus 
durante o processo. As defe-
sas de Ronnie Lessa e Elcio 
Queiroz pediram a impro-
núncia do caso e absolvição 
sumária, alegando não ha-
ver indícios suficientes para 
apontá-los como autores do 
crime. Cabe recurso da sen-
tença.

Vladimir Platonow 
Agência Brasil

Acusados de matar Marielle 
e Anderson vão a júri popular

Dois alunos do se-
gundo ano do ensino 
médio foram esfaquea-
dos por um colega na 
manhã de ontem, na 
zona norte do Rio. O 
caso aconteceu na esco-
la particular CELC, que 
fica dentro do Centro 
Universitário Augusto 
Motta (Unisuam), no 
bairro de Bonsucesso. 
O estudante que esfa-
queou as duas vítimas 
seria alvo de bullying. A 
ocorrência foi registra-
da na 21ª DP (Bonsu-
cesso).

Os bombeiros fo-
ram acionados por volta 
das 10h40 e prestaram 
atendimento às vítimas. 
Em nota, a Polícia Mili-
tar informou que o 22º 
Batalhão (Maré) foi cha-
mado para verificar o 
incidente; o adolescente 
responsável pelas faca-
das foi detido.

“No local, policiais 
militares apreenderam 
um adolescente e uma 
faca. Dois adolescentes 
com ferimentos provo-
cados por arma branca 
deram entrada em uni-
dades de saúde da re-
gião”, diz o texto.

A Unisuam também 
se manifestou sobre o 
ocorrido. A universida-
de ressaltou que o CELC 
aluga o espaço e “fun-
ciona de maneira total-
mente independente”. 
Segundo a Unisuam, o 
caso “já está sendo tra-
tado e conduzido pela 
escola. Segundo o CELC, 
todas as medidas já fo-
ram tomadas. Lamenta-
mos o acontecimento.”

Aluno alvo 
de bullying 
esfaqueia 
dois colegas

Agência Estado

Agência Estado

Gratificações antigas podem ser alteradas

Brasília - O governo 
quer mais flexibilidade para 
transformar algumas grati-
ficações antigas e hoje sem 
ocupação em outros tipos 
de cargos ou funções para, 
assim, conseguir nomear 
servidores, segundo apurou 
o Estadão/Broadcast, sis-
tema de notícias em tempo 
real do Grupo Estado.

Diversos órgãos têm 
procurado a equipe econô-
mica pedindo pela mudança 
nas chamadas gratificações 
comissionadas, geralmente 
distribuídas como uma es-
pécie de “premiação” para 
seus funcionários. Algumas 
delas foram criadas na déca-
da de 1950 e hoje são pouco 
operacionais, ou seja, ficam 
esvaziadas porque o gestor 
não consegue atender à re-
gra e nomear alguém para a 
vaga.

A demanda vem num 

momento de congelamento 
de salários do funcionalis-
mo e também de freio na 
realização dos concursos 
públicos. Se forem atendi-
dos, os órgãos terão mais 
liberdade para contemplar 
servidores com um recurso 
que já é previsto anualmen-
te no Orçamento, mas não 
tem sido utilizado.

Um dispositivo que 
abre caminho para essa mu-
dança foi incluído nos pro-
jetos que alteram as diretri-
zes do Orçamento de 2020. 
A concretização da mudan-
ça, porém, dependerá de 
lei específica e já enfrenta 
resistências no Congresso 
Nacional.

Dos 110 mil cargos, 
funções e gratificações exis-
tentes hoje na administra-
ção pública, 21,8 mil estão 
sem ocupação. Ainda não 
há definição de quais gra-
tificações teriam as vagas 
reduzidas e quais cargos ou 

funções seriam ampliados. 
Segundo uma fonte do go-
verno, não há intenção no 
momento de fazer um novo 
corte, como o anunciado no 
início da gestão de Jair Bol-
sonaro.

Conversão
Em 2016, o governo 

Michel Temer editou uma 
medida provisória que per-
mitiu a conversão de até 
10,4 mil cargos de livre no-
meação (os chamados DAS) 
em Funções Comissionadas 
do Poder Executivo (FCPE), 
que só podem ser ocupadas 
por servidores de carrei-
ra. A medida foi anunciada 
como uma forma de reduzir 
indicações políticas na ad-
ministração pública.

Segundo apurou o Esta-
dão/Broadcast, a conversão 
foi feita nos últimos anos 
e já está chegando ao limi-
te estipulado. Assim, uma 
nova MP ou lei precisaria 

ser editada para permitir 
novas transformações.

As gratificações que es-
tão na mira do governo são, 
por exemplo, gratificações 
de representação pagas por 
órgãos militares ou até pela 
Presidência, ou ainda gra-
tificações temporárias de 
segmentos específicos. As 
remunerações pagas pelo 
desempenho do servidor 
estão fora do alcance da 
medida.

A mudança também 
abre caminho para o governo 
criar novas nomenclaturas 
de cargos para simplificar a 
estrutura de pessoal. Hoje 
existem 33 tipos de cargos, 
funções e gratificações.

Sem gastos
Na quarta-feira, 4, o se-

cretário de Orçamento Fede-
ral, George Soares, explicou 
que o projeto de alteração 
nas regras orçamentárias 
permite a criação de novos 

cargos e funções em subs-
tituição às existentes, mas 
sem aumento de gastos.

No dia em que o texto 
foi apresentado, o líder da 
Rede no Senado, Randolfe 
Rodrigues (AP), criticou a 
proposta e disse que a le-
genda vai trabalhar para 
excluir o dispositivo. Ele vê 
risco de que a autorização 
sirva para que o Executi-
vo crie cargos sem o aval 
do Congresso. “É um jabuti 
porque nada tem a ver com 
a regulamentação do Orça-
mento impositivo”, disse.

Contrato Verde Amarelo

Programa não garante geração de 
empregos no país, diz relator de MP

Brasília - O relator da 
Medida Provisória (MP) que 
cria o Contrato Verde Amare-
lo, deputado Christino Áureo 
(PP-RJ), considera que a pro-
posta não garante a geração 
de empregos no país, apenas 
dá condições para eventuais 
contratações. A emprega-
bilidade, na visão dele, está 
atrelada ao desenvolvimento 
econômico. O texto é con-
siderado uma segunda fase 
da reforma trabalhista e tem 
sido criticado pela oposição.

“Nenhuma dessas medi-
das têm como objetivo gerar 

o emprego, o que acontece 
é que quem de fato propor-
ciona as condições para que 
aquela vaga surja é verdadei-
ramente o desenvolvimento 
econômico”, afirmou Áureo. 
“Quando você tem uma le-
gislação que não retribui 
mesmo com a retomada da 
economia, é muito complica-
do você atuar nesses grupa-
mentos específicos, ou seja, 
faixa etária de jovens e de 
pessoas mais maduras, que 
desejam retornar ao merca-
do de trabalho”, declarou o 
relator.

A votação da Medida 
Provisória que flexibiliza a 
contratação de jovens e pes-

soas acima de 55 anos na 
comissão mista, formada por 
deputados e senadores, foi 
adiada mais uma vez ontem. 
O adiamento ocorreu após 
ajustes técnicos feitos pelo 
relator na véspera da vota-
ção serem questionados por 
oposicionistas, que pediram 
mais tempo para análise. 
Sem consenso, a sessão para 
votar a proposta no colegia-
do foi suspensa novamente e 
deverá ser retomada hoje, às 
10h.

Segundo o relator, o tex-
to tramita dentro de um pra-
zo “razoável” e está pronto 
para ir a votação. Depois do 
colegiado, ainda terá que ser 

apreciado nos plenários da 
Câmara e do Senado, respec-
tivamente. A tramitação tem 
que ser finalizada até o dia 
20 de abril para não perder a 
validade.

Até o início da sessão 
de ontem, no início da tar-
de, ainda não havia entendi-
mento entre oposicionistas e 
governistas sobre a votação 
dos destaques (modificações 
propostas por parlamen-
tares) Ao final da reunião, 
no entanto, o presidente do 
colegiado, Sérgio Petecão, 
garantiu que o acordo para 
votar até seis destaques em 
separado na sessão desta 
quarta está mantido.

Julia Lindner
Agência Estado

Governo quer 
transformar essas 

gratificações em cargos 
ou funções para, assim, 

conseguir nomear 
servidores

O ator Corey Feld-
man, de Os Goonies, 
reafirmou sua alegação 
de que seu colega Corey 
Haim foi estuprado por 
Charlie Sheen. A acusa-
ção foi feita no documen-
tário (My) Truth: The 
Rape of Two Coreys, que 
estreou em um evento 
em Los Angeles. O crime 
teria ocorrido durante 
as gravações do filme ‘A 
Inocência do Primeiro 
Amor’, de 1986. Na épo-
ca, Sheen tinha 19 anos 
e Haim apenas 13.

Segundo a Enter-
tainment Weekly, no 
documentário Feldman 
conta chorando que 
Haim descreveu com de-
talhes o acontecimento. 
“Ele me contou, ‘Charlie 
me curvou entre dois 
trailers, passou óleo de 
cozinha em minhas ná-
degas e me estuprou em 
plena luz do dia. Qual-
quer um podia ter pas-
sado, qualquer um podia 
ter visto’”.

“Ele compartilhou 
comigo que foi estupra-
do no set de A Inocência 
do Primeiro Amor. Ele 
me contou que foi Char-
lie Sheen que fez isso”, 
reforça Susannah Spra-
gue, ex-esposa de Feld-
man, sobre a denúncia 
de Haim.

Ator acusa 
astro Charlie
Sheen de 
estupro
Agência Estado

O crime ocorrido em 14 de março de 2018 gerou manifestações no Brasil e em várias partes do mundo pedindo justiça e ressaltando o legado de Marielle

Foto: Fotos Públicas

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Nara Valusca 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO DA HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PUBLICA 00001/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017/00656
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADAS NA ÁREA 

DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA A EXECUÇÃO 
DE LIMPEZA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB.

A EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana do Município de João Pessoa 
através da Comissão Especial de Licitação comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA 
PUBLICA 00001/2019, que após análise detalhada dos recursos administrativos interpostos contra 
a decisão desta comissão, das contrarrazões e da documentação da habilitação, respaldada na 
legislação vigente e Edital da licitação em epígrafe, chegou-se ao seguinte resultado: SISTEMMA 
ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 37.831.567/0001-10, HABILITADO para apenas 
um lote (II ou III); BETA AMBIENTAL LTDA, CNPJ: 37.831.567/0001-10, HABILITADO para os três 
lotes; VALOR AMBIENTAL LTDA, CNPJ:24.303.231/0001-32, HABILITADO para os três lotes; 
LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 10.557.524/0001-31, HABILITADO 
para apenas um lote (II ou III); SANEAPE - SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI – EPP, CNPJ: 
07.147.056/0001-12, INABILITADO para os três lotes; MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS 
S/A CNPJ: 21.635.363/0001-73, HABILITADO para os três lotes; QUEBEC CONSTRUÇÕES E 
TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A, CNPJ: 26.921.551/0001-81, HABILITADO para o lote 01; EMS 
SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 18.299.126/0001-74, encontra-se INABILITADA para o lote 
01; LIMPEBRAS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA, CNPJ: 00.609.820/0001-85, HABILITADO 
para os três lotes; NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME, 
CNPJ: 13.347.399/0001-23, INABILITADO para os três lotes; EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E 
OBRAS LTDA, CNPJ: 01.059.631/0001-49, HABILITADO para os três lotes; LIGHT ENGENHARIA E 
COMÉRCIO EIRELI, CNPJ: 24.222.762/0001-09, HABILITADO para o lote 01 e 03. De forma que o 
único recurso julgado procedente foi interposto pela empresa EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E 
OBRAS LTDA, CNPJ: 01.059.631/0001-49, foram conhecidos e julgados improcedentes os recursos 
interpostos pela: SANEAPE - SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI – EPP, CNPJ: 07.147.056/0001-12; 
MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A CNPJ: 21.635.363/0001-73; e LIMPMAX CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 10.557.524/0001-31. Todas as documentações de habilitação das 
empresas participantes deste processo, as duas atas de exame de julgamento de documentos de 
habilitação, os recursos administrativos, as contrarrazões e a ata da comissão especial de licitação 
que promoveu o julgamento dos recursos, estão disponibilizadas no portal da transparência deste 
município, https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes. A comissão especial de licitação 
informa que a reunião para dar continuidade ao processo licitatório – abertura de Propostas, fica 
marcada para o próximo dia 16/03/2020, às 09:30horas, LOCAL: ESTAÇÃO CABO BRANCO – 
CIÊNCIA, CULTURA E ARTES, ANEXO I - ESTAÇÃO DAS ARTES, MINI AUDITÓRIO II, AVENIDA 
JOÃO CIRILO DA SILVA, S/N, CEP: 58046-010. Quando da sessão para abertura das propostas 
os licitantes considerados habilitados deverão apresentar nova documentação de habilitação, no 
tocante à regularidade fiscal e trabalhista, constante do Art. 29, da Lei 8.666/93, tendo em vista a 
sessão inicial ter ocorrido em 24/01/2020. 

João Pessoa, 10 de Março de 2020
Artur Hermógenes da Silva Dantas

Presidente da Comissão Especial de Licitação da EMLUR/PMJP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Março de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PÃES, 
MASSAS EMBUTIDOS, REFRIGERANTES E LATICÍNIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA 
MUNICIPALIDADE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 005/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.
tce.pb.gov.br. 

Lagoa Seca - PB, 10 de Março de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

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 
PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS 
PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: AERLISON CABRAL DE LIMA - R$ 246.104,52; IDEAL PNEUS PECAS E 
SERVICOS LTDA - ME - R$ 23.450,00.

Lagoa Seca - PB, 20 de Fevereiro de 2020.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 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 
PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS 
PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: AERLISON CABRAL DE LIMA - R$ 246.104,52; IDEAL PNEUS PECAS E 
SERVICOS LTDA - ME - R$ 23.450,00.

Lagoa Seca - PB, 20 de Fevereiro de 2020.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA 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 empreendedor 
familiar rural para atender aos alunos matriculados nas Escolas Municipais de Ensino que ofertem 
a Educação Infantil (creche e pré-escola), Ensino Fundamental, EJA e a APAE, da Rede Pública 
Municipal de Monte Horebe - PB. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a do-
cumentação e respectiva propositura até as 09:00 horas do dia 27 de março de 2020, na sala da 
referida comissão, sediada na Rua Pedro Gondim, 220 - Centro - Monte Horebe - PB. Neste mesmo 
local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recur-
sos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, legislação e normas pertinentes. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3492-1032. E-mail: montehorebecpl@gmail.com. 

Monte Horebe - PB, 11 de março de 2020
DELIALDO JOSÉ SILVA DE MARIZ

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Ananias dos Anjos, 41 - Centro - Olivedos - PB, às 08:00 horas do dia 24 de Março de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: EMPRESA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO E PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES, ATIVIDADES E PROGRAMAS DE TODAS 
AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS - PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 7892. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 991052133. E-mail: molivedos@gmail.com. Edital: www.olivedos.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Olivedos - PB, 10 de Março de 2020
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO:  Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº  00083/2019, em 23.12.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa COMPASSO EMPREENDIMEN-

TOS LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Execução dos serviços para manutenção do matadouro público, ma-

nutenção da sede do centro de referencia e assistência social-CRAS e do serviço de convivência 
e fortalecimento de vínculos - SCFV, manutenção do cemitério público municipal, manutenção da 
UBS Ana Teotônio de Sousa, manutenção da UBS Antonio de Sousa Sobrinho, reforma do prédio 
da Secretaria de Saúde.

OBJETO DO ADITIVO: Alteração de Valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB,  05 de Março de 2020
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito   

Prefeitura Municipal de Pedra Branca 
EXTRATO DE CONTRATO

Tomada de Preços 00001/2020
Contratante: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Contratada: DEL ENGENHARIA EIRELI – ME CNPJ 17.415.942/0001-33.
Objeto: Reforma e climatização das escolas e quadra poliesportiva municipais: Sebastiao Ro-

drigues da Silva e Antônia Jacome de Moura de Pedra Branca-PB, atendendo ao recurso Estadual 
Termo de Convenio nº 437/2019.

Valor Global de R$ 225.505,45 (duzentos e vinte e cinco mil, quintetos e cinco reais e quarenta 
e cinco centavos)

                Pedra Branca-PB, 10 de Março de 2020
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito 

Prefeitura Municipal de Pedra Branca 
EXTRATO DE CONTRATO

Tomada de Preços 00001/2020
Contratante: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Contratada: P.A.S SANTANA LTDA – O REI DOS VENTILADORES - CNPJ 13.045.626/0001-66
Objeto: Reforma e climatização das escolas e quadra poliesportiva municipais: Sebastiao Ro-

drigues da Silva e Antônia Jacome de Moura de Pedra Branca-PB, atendendo ao recurso Estadual 
Termo de Convenio nº 437/2019.

Valor Global de R$ 62.500,12 (sessenta e dois mil, quinhentos reais e doze centavos)
                Pedra Branca-PB, 10 de Março de 2020

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito 

Prefeitura municipal de Pedra Branca 
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 00012/2020
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: RONALDO PAIVA NUNES- ME - CNPJ Nº 35.588.417/0001-00
Objeto: Aquisição de material de expediente
Valor global: R$ 259.425,50(duzentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e vinte e cinco reais 

e cinquenta centavos)
Pedra Branca –PB, 04 de Março de 2020

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito                        

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação 
nº 00009/2020. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: DUO IMAGEM PROJETO E PLANEJAMENTO ME – CNPJ nº 36.413.506/0001-70
OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de Atualização Cadastral Imobiliária 

e Cadastro Técnico Multifinalitário do Município de Pedra Branca-PB.
VALOR R$ 17.150,00 (dezessete mil e cento e cinquenta reais).
VIGÊNCIA:  31.12.2020.

Pedra Branca -  PB, em 10 de Março de 2020
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 30 de 
Março de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA GRANÍTICA (PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO) DO LOTE 08 DE VIAS PÚBLICAS DA CI-
DADE DE PICUÍ-PB, CONFORME PROJETO BÁSICO. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371-2126. E-mail: 
pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 10 de Março de 2020
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 24 de 
Março de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FAR-
MÁCIA ESPECIALIZADA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, MEDIANTE REQUISIÇÃO, CONFORME DISPOSIÇÕES 
DO TERMO DE REFERÊNCIA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 005/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371-2126. E-mail: pmp.cpl@picui.
pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 10 de Março de 2020
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00012/2020.
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó.
CONTRATADO: CILMARA MPL MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - ME; CNPJ nº 

05.960.310/0001-71.
OBJETIVO: Contratação de empresa para serviços de manutenção da frota de ônibus escolar 

do Município de Piancó-PB.
Valor Global Estimado:R$ 16.350,00 (dezesseis mil e trezentos e cinquenta reais).

Piancó-PB, 10 de março de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

Paço Municipal Vereador Antonio Azevedo Brasilino
Praça Salviano Leite, nº 10A - 1º Andar - Centro

Gabinete do Prefeito
CONCURSO PÚBLICO 001/2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 

Orgânica do Município de Piancó – Estado da Paraíba, considerando a homologação do Resultado 
do Concurso Público objeto do Edital 001/2019 e homologado pelo Decreto Municipal nº 33/2019 
de 16 de dezembro de 2019, TORNA PÚBLICA A CONVOCAÇÃO PARA A POSSE DA CANDIDATA 
CLASSIFICADA NO CONCURSO PÚBLICO OBJETO DO EDITAL Nº 001/2019 PARA O CARGO 
DE FONOAUDIÓLOGOSARA BEZERRA CASSIMIRO DE LIMA, em razão da necessidade de 
preenchimento do cargo mencionado.

A candidata CLASSIFICADA para o cargo acima mencionado deverá comparecer ao Setor de 
Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública, na Sede da Prefeitura 
Municipal de Piancó, situada na Rua Valdemar Costa Filho, Centro, CEP 58765000 – Piancó PB, no 
prazo de 30 (trinta) dias, iniciando a partir de 11 de março de 2020, no horário compreendido entre 
7:00 às 13:00 horas, para apresentação, entrega de documentos e exames de saúde pré-admis-
sionais. Em relação à apresentação dos exames de saúde pré-admissionais, antes de protocolar 
toda a documentação exigida, os candidatos convocados deverão comparecer à sede da Policlínica 
Antonio Araújo Quinho, onde serão atendidos por profissionais que compõem a Comissão Especial 
de Saúde, para avaliação dos exames médicos, no dia designado pela Administração.

Piancó, 09 de março de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A SEREM APRESENTADOS PELOS CANDI-
DATOS HABILITADOS E CONVOCADOS NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL N° 001/2019

CÓPIAS DA DOCUMENTAÇÃO DESCRITA NO EDITAL NORMATIVO DO CONCURSO PÚBLICO 
N° 001/2019, NO ITEM XIII, 6.

OUTROS DOCUMENTOS ORIGINAIS
•Formulário de Não Acumulação de Cargos e Empregos Públicos;
•Comprovante de Quitação Eleitoral;
•Certidão Conjunta Negativa da Dívida Pública e Negativa da Receita Federal (disponível do site 

da Procuradoria da Fazenda Nacional);
•Certidão Negativa da Justiça Federal – Cível e Criminal (disponível no site da Justiça Federal);
•Certidão Negativa da Justiça Estadual – Cível e Criminal (disponível no site www.tjpb.jus.br);
•Certidão de Antecedentes Criminais – Secretaria de Segurança pública/Casa da Cidadania;
•Declaração de não beneficiário do Seguro Desemprego;
•Declaração de desimpedimento em assumir o cargo;
•Documento individual no qual constem agência e conta bancária para depósito para remuneração;
•Exame Admissional – Entrevista psicológica e os seguintes exames: hemograma Completo, 

plaquetas VDRL, Creatina, Glicemia em jejum. O 
candidato convocado deverá submeter-se e apresentar os mencionados exames para avaliação 

médica pré-admissional e/ou realizar exame médico específico (portadores de deficiência), a serem 
analisados por médicos designados que compõem a Comissão Especial de Saúde;

•Apresentar outros documentos e declarações que se fizerem necessários, à época da posse, 
de acordo com o Edital de Convocação do candidato;

Prefeitura municipal de Piancó
Aviso de Ratificação 

Ratifico, a Dispensa nº 00012/2020, em favor da empresaCILMARA MPL MEDEIROS SERVIÇOS 
AUTOMOTIVOS - ME; CNPJ nº 05.960.310/0001-71,tendo como objeto a Contratação de empresa 
para serviços de manutenção da frota de ônibus escolar do Município de Piancó-PB.Como valor 
global estimado de R$ 16.350,00 (dezesseis mil e trezentos e cinquenta reais), em consequência 
fica a mesmo convocado a assinar o termo contratual, conforme art. 64, caput, da lei nº 8.666/93. 

Piancó-PB, 10 de março de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, às 08:30 horas do dia 24 de Março 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE 
VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE. 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 004/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3390-1110. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 10 de Março de 2020
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - 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: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL. 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 004/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3390-1110. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 10 de Março de 2020
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO

 Aviso     
PREGÃO PRESENCIAL N 14/2020

Objeto: Aquisições parceladas de esquadrias [em madeiras] e madeiramentos aparelhados, 
destinados a Secretaria de Infra-Estrutura e demais secretarias, mediante requisição diária e/ou 
periódica, devendo a entrega ocorrer nos locais determinados pelo Setor Competente

Torna-se público que,
Através da Pregoeira Oficial,a sessão pública na Modalidade acima mencionada não acudiram 

interessados, por isso a Sessão foi DESERTA.
Telefone: (083) 3685-1073.
Email: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com

Sertãozinho- PB, 09de marçode 2020.
CAMILA DA SILVA NASCIMENTO–Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO

 Avisode Nova Reunião
PREGÃO PRESENCIAL N 11/2020

Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios diversos - perecíveis e não perecíveis -, 
destinados à Merenda Escolar, mediante requisição diária e periódica, para a Secretaria de Edu-
cação deste Município.

Torna-se público que,
Através da Pregoeira Oficial, marca  a  nova  reunião  referente a sessão pública acima mencio-

nada , com o objetivo de dá continuidade aos trabalhos, será dia 23/03/2020 as 16h30m, na sala de 
reuniões da CPL, localizada na Rua Dirson Andrade, 103, Centro, Sertãozinho-PB.

Telefone: (083) 3685-1073.
Email: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com
Sertãozinho- PB, 10de marçode 2020.

CAMILA DA SILVA NASCIMENTO
Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO

 Avisode Nova Reunião
PREGÃO PRESENCIAL N 09/2020

Objeto: Aquisições parceladas de Materiais de Limpeza, Conservação, Higienização e descartáveis 
diversos, para atender as necessidades das diversas Secretarias deste Município

Torna-se público que,
Através da Pregoeira Oficial, marca  a  nova  reunião  referente a sessão pública acima mencio-

nada , com o objetivo de dá continuidade aos trabalhos, será dia 24/03/2020 as 11h30m, na sala de 
reuniões da CPL, localizada na Rua Dirson Andrade, 103, Centro, Sertãozinho-PB.

Telefone: (083) 3685-1073.
Email: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com

Sertãozinho- PB, 10de marçode 2020.
CAMILA DA SILVA NASCIMENTO–Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para dar 

continuidade à empreitada: Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do 
município de Sertãozinho-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos de 2020 : 02.10.08.244.2012.1.023.4.4.90.51.00.00.00.00.1001 02.10.08.244.2012.1.02
3.4.4.90.51.00.00.00.00.1312. VIGÊNCIA: até 11/09/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00036/2020 - 11.03.20 - MY SERVICOS DE CONSTRUCOES 
EIRELI - R$ 162.913,31.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - 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, PARA SUPRIR AS NECESSICIDADES DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO 
TIGRE-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 
001/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Infor-
mações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3352-1122. E-mail: sjtigre@hotmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

São João do Tigre - PB, 11 de Março de 2020
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 11:30 horas do dia 23 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO TIGRE-PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/13; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3352-
1122. E-mail: sjtigre@hotmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

São João do Tigre - PB, 11 de Março de 2020
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

 Pregoeiro Oficial
 

 ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 00001/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019
OBJETO: contratação de uma empresa especializada para prestação dos serviços de assessoria 

contábil na área pública, para o Instituto de Previdência Social do Município de Santa Luzia/PB.
PARTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA, CNPJ n° 02.390.313/0001-

29 e a empresa RANIERE LEITE DOIA EIRELI, pessoa jurídica de Direito Privado, com sede na Praça 
Presidente João Pessoa, N° 87 Edif. Teixeira Sala 101 A, Centro - Patos/PB - CEP n° 58.700-590, 
inscrita no CNPJ nº 23.816.597/0001-42, por seu representante legal, Raniere Leite Dóia, brasileiro, 
Casado em Comunhão Parcial, Técnico em Contabilidade CRC n° PB 5.333, portador da Cédula 
de Identidade nº 1.411.640 SSP/PB e CPF sob o nº 764.999.524-00.

Dotação Orçamentária: 02.011 – Instituto de Previdência de Santa Luzia - Classificação Fun-
cional Programática: 28 272 0002 0001 Manutenção do Instituto de Previdência de Santa Luzia.

ELEMENTO DE DESPESA: 
3390.35 - 1420 Serviços de Consultoria 
3390.39 - 1420 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
VALOR DO CONTRATO: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses, (03/02/2020 a 03/02/2021).

Santa Luzia-PB, 03 de fevereiro de 2020.
FRANCELINO CABRAL DE MELO

Presidente do IPSAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
AVISO DEFESA 

ABERTURA PROCESSO DE PENALIDADE
Pregão Presencial nº 007/2020

Relativo ao pregão acima citado é aberto procedimento de investigação dos atos para aplicação 
de penalidade a empresa, conforme comprovação nos autos de pedido realizado não havendo 
entrega de mercadoria. Convoca-se a empresa MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES, CNPJ n 
30.559.723/0001-96, para apresentação de defesa e contraditório: por infração ao art. 87, I, da lei 
8.666/1993. Dá-se o prazo máximo de até 2 dias, a contar desta publicação no Diário Oficial do 
Estado da Paraíba, devidamente protocolado na secretaria de administração. Passado o prazo 
segue o processo dacaíndo o direito de defesa do ora convocado. O processo estáà disposição 
dos interessados nos dias úteis, das 08:00 ás 12:00, sala da CPL, Rua Vicente Leite de Araújo, 
01, Centro, Serra Grande - PB.

Serra Grande - PB, 10 de março de 2020.
Jose Andreson Filho 

PRESIDENTE DA CPL/PMSG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO 001/2020
RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

CPL Serra Grande – PB, tornar a publicar aos interessados, Decisão: DEFERIMENTO dos 
recursos com base no art. 31, § 5º, da Lei 8.666/1993 pela empresa CL CONSTRUÇOES E SER-
VIÇOS LTDA EPP, CNPJ n 09.335.002/0001-06 e de acordo com a art. 5o-A. da Lei 8.666/1993 
e lei complementar 123/2006   FFJ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 19.369.906/0001-06, pela 
HABILITAÇÃO das mesmas. Fica assim marcado para o dia 19 de março as 08h00min abertura 
dos envelopes de PROPOSTAS. Informações, sala da CPL, a Rua Vicente Leite de Araújo, 01, 
Centro, Serra Grande – PB.

SERRA GRANDE, 10 de março de 2020.
JOSE ANDRESON FILHO
Presidente da CPL/PMSG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios, parceladamente, 
destinado ao CRAS, demais Programas Sociais e Secretarias, bem como itens de bomboniere 
para atender as demandas do Município de Santa Luzia - PB, conforme especificação no edital 
e seus anexos.

TIPO: MENOR PREÇO
DATA DA ABERTURA: 24/03/2020 – HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 14:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 10 de março de 2020.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO 

Pregoeira Oficial

Prefeitura Municipal de Sousa
Pregão Presencial Nº 29/2020

A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 23 
de março de 2020, ás 08:30 horas, na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Sousa, Situada a 
Rua Cel. José Gomes de Sá, nº 27, 1° andar,  Sousa-PB, procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Presencial, sob menor preço por item. Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTES COM O OBJETIVO DE ATEN-
DER AS NECESSIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. Edital, horário de 
expediente das 08:00 ás 12:00 horas, dias úteis no endereço supracitado ou site sousa.pb.gov.br 
link portal da transparência. 

Sousa, PB, 10 de março de 2020.
Alyne Santos de Paulo

Pregoeira

Estado da Paraíba
Município de São José de Espinharas 

Prefeitura Municipal
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020 
OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo pick-up cabine dupla destinado a Secretaria de Educação 

do município de São José de Espinharas/PB. 
A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS e observadas as 

disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, 
de 08 de Agosto de 2000, e subsidiariamente 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 Pregão Presencial nº 00010/2020, que objetiva: 

Aquisição de 01 (um) veículo pick-up cabine dupla destinado a Secretaria de Educação do município 
de São José de Espinharas/PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: 

-  COMERCIAL SANT’ANA VEICULOS E PECAS LTDA.
CNPJ: 08.134.975/0001-14.
Valor: R$ 73.700,00. 

São José de Espinharas - PB, 13 de Fevereiro de 2020.  
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020
OBJETO: Aquisição parcelada de Medicamentos Psicotrópicos, para atender as necessidades 

da Secretaria de Saúde do município de São Bentinho/PB. Data e local, as 09:00 horas do dia 
24/03/2020, na sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto dos Santos, s/n, Centro, São 
Bentinho – PB.

São Bentinho - PB, 10 de março de 2020.
JUCIÊ VIEIRA HERCULANO 

Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos, destinados a Farmácia Básica e as USF/

SUS – Unidade da Saúde da Família/Sistema Único de Saúde no município de São Bentinho/
PB. Data e local, as 08:30 horas do dia 23/03/2020, na sala de reunião da CPL, na Rua Francisco 
Felinto dos Santos, s/n, Centro, São Bentinho - PB. Ao lado do prédio da Prefeitura. saobentinhopb.
licitações@gmail.com.

São Bentinho - PB, 10 de Março de 2020.
JUCIÊ VIEIRA HERCULANO 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2020, que objetiva: Contratação de 
serviços para a aquisição de materiais de comunicação visual; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ALTIERES LEITE CAROLINO - R$ 144.754,00 e DARISSON 
DINIZ CAVALCANTI 08901790424 - R$ 24.596,00. Convocamos os representantes das referidas 
empresas para num prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data de publicação 
deste ato, assinarem seus respectivos contratos.

São José de Piranhas - PB, 10 de Março de 2020.
FRANCISCO MENDES CAMPOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2020, que objetiva: Aquisição de Piso 
Intertravado, Manilha de Concreto e Meio-fio; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICAÇÃO DE BLOCOS E PISOS LTDA - ME - R$ 
168.550,00. Convocamos o representante da referida empresa para num prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, considerados da data de publicação deste ato, assinar seu respectivo contrato.

São José de Piranhas - PB, 10 de Março de 2020.
FRANCISCO MENDES CAMPOS

Prefeito

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 11 de março de 2020   29
Publicidade



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 11 de março de 2020       30
Publicidade

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 04/2019
Registro CGE Nº 19-01000-0

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 04/2019, que após análise detalhada nas 
documentações das Propostas de Preços, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em 
epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 e 14.0 e consulta ao setor técnico sobre as compo-
sições de preços unitários solicitadas e apresentadas pela Empresa POTIGUAR, tempestivamente, 
considera classificadas as Empresas na seguinte ordem: 1º lugar: POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA 
- R$ 13.024.868,29; 2º lugar: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA - R$ 14.265.809,50 e 3º lugar: 
TAPAJÓS – TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA - R$ 16.831.494,39 (*). E desclassificada 
a Empresa LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, por não cumprir o exigido no edital nos 
subitens: 11.1 “g” e “h” (Apresentou as Declarações solicitadas sem assinaturas, portanto, inválidas).

(*) Valor corrigido pela CPL, respaldada no subitem 5.4.1 “b” e “c” do edital.
A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação.

João Pessoa, 10 de março de 2020.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
RESULTADO DE JULGAMENTO DA FASE RECURSAL DE HABILITAÇÃO TOMADA DE 

PREÇOS 00003/2020
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, através da CPL, juntamente com o Enge-

nheiro Civil e Assessora Jurídica da CPL, e em estrita conformidade com os princípios básicos da 
Administração Pública, vinculados ao instrumento convocatório e aos demais princípios da Lei de 
Licitações e Legislações correlatas, DECIDE: 1) Conhecer o Recurso Administrativo impetrado pela 
empresa E.O.S CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ: 18.852.068/0001-
64, para no mérito julgar PROCEDENTE. 2) Nesse sentido, após as devidas apreciações do 
Recurso Administrativo, e atendendo ao princípio da legalidade, impessoalidade, interesse público 
e economicidade, decidimos PROVER o recurso administrativo apresentado pela licitante E.O.S 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI – EPP, CNPJ: 18.852.068/0001-64, e ANULAR a decisão 
que inabilitou a referida empresa para este procedimento licitatório. Considerando que os prazos 
recursais foram obedecidos, fica desde já marcada para o dia 13 de Março de 2020, às 10:00h, no 
Auditório Maria Elza, anexo da Secretaria Municipal de Educação deste município, localizado à rua 
Sabino Nogueira, Centro, São José de Piranhas – PB, a abertura dos envelopes de Proposta de 
Preços das empresas habilitadas. Informações: Junto a CPL, Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São 
José de Piranhas – PB, das 07:00 às 13:00h, dias úteis. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas-PB, em 10 de Março de 2020.
Helder de Lima Freitas

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de ampliação da E.M.E.I.F. 
Antônio Lacerda Neto, no município de São José de Piranhas – PB. Empresas declaradas HABI-
LITADAS por cumprirem todas as exigências editalícias: AM ENGENHARIA E CONSTRUCOES 
EIRELI - CNPJ: 13.351.120/0001-85; COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS TECNOLOGIA E 
LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 17.440.286/0001-29 E JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 
- CNPJ: 04.320.189/0001-50. E INABILITADAS por não cumprirem todas as exigências editalícias: 
B2 CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 27.944.573/0001-20: A empresa não cumpriu de acordo com 
o edital os subitens 6.1.2.2, 6.1.4.2,6.1.4.3(em parte),6.1.5.4, 6.1.6 e 6.1.7 (todas) e E.O.S CONS-
TRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 18.852.068/0001-64: A empresa não cumpriu de 
acordo com o edital o subitem 6.1.4.3 (Concreto FCK = 25MPA -10,0 m³ e Revestimento cerâmico 
para piso - 203.5 m²). Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do Art. 109, 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 03/03/2020, às 15:00h, no mesmo local da primeira reunião. Informações junto a 
CPL, Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas-PB, das 07:00 às 13:00h, dias úteis. 
E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com.

                                                       São José de Piranhas - PB, 14 de fevereiro de 2020.
Helder de Lima Freitas

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
RESULTADO DE JULGAMENTO DA FASE RECURSAL 
DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 00001/2020

A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, através da CPL, juntamente com o Enge-
nheiro Civil e Assessora Jurídica da CPL, e em estrita conformidade com os princípios básicos da 
Administração Pública, vinculados ao instrumento convocatório e aos demais princípios da Lei de 
Licitações e Legislações correlatas, DECIDE:1) Conhecer o Recurso Administrativo impetrado pela 
empresa AM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 13.351.120/0001-85, 
para no mérito julgar PROCEDENTE. 2) Nesse sentido, após as devidas apreciações do Recurso 
Administrativo, e atendendo ao princípio da legalidade, impessoalidade, interesse público e econo-
micidade, decidimos PROVER o recurso administrativo apresentado pela licitante AM ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES EIRELI,CNPJ Nº 13.351.120/0001-85, e ANULAR a decisão que inabilitou 
areferida empresa para este procedimento licitatório. Considerando que os prazos recursais foram 
obedecidos, fica desde já marcada para o dia 13 de Março de 2020, às 08h30min,no Auditório 
Maria Elza, anexo da Secretaria Municipal de Educação deste município, localizado à rua Sabino 
Nogueira, Centro, São José de Piranhas – PB, a abertura dos envelopes de Proposta de Preços 
das empresas habilitadas. Informações: Junto a CPL, Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de 
Piranhas – PB, 07:00 às 13:00h, dias úteis. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas-PB, em 10 de Março de 2020.
Helder de Lima Freitas

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 068/2020
Processo nº 163/2019
Concorrência Pública nº 002/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB
Contratada: CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI – ME 
CNPJ:15.233.791/0001-77
Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e sus alterações posteriores
Objeto:ContrataçãodeempresadeengenhariaespecializadaparaexecuçãodeobrareferenteàCons-

trução do Pronto Atendimento Infantil,no município de Santa Rita, PB.
Valor R$: 3.868.000,00 (três milhões, oitocentos e sessenta e oito mil reais)
Vigência: 40(quarenta) meses
Data da Assinatura: 10/03/2020

EMERSON FERNANDES A. PANTA 
Prefeito        

LUCIANO CORREIA CARNEIRO                     
Secretário Municipal de Saúde 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Governador Dorgival Terceiro Neto, 363 - Centro - Taperoá - PB, às 09:00 horas do dia 31 de Março 
de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS 
DE ESPORTE AO AR LIVRE, NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 
869584/2018 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO ESPORTE. 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 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3463-2924. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Taperoá - PB, 06 de Março de 2020
ROBERTO VILAR

Presidente da Comissão

EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC
ERRATA

ONDE SE LÊ 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital, ficam convocados o representante do acionista da EPC, os membros 
do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, nos termos dos arts. 122 e 123 da Lei 
Federal n.º 6.404/76 e dos arts. 16, 17 e 18 do Estatuto da EPC, a comparecerem à Assembleia 
Geral Ordinária no dia 11 de março de 2020, às 09h (nove horas), na sede da Empresa Parai-
bana de Comunicação S. A – EPC, Av. Dom Pedro II, s/n, Castelo Branco, João Pessoa, para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

I – Modificação do estatuto social com alteração do quadro efetivo da EPC, para que se 
adeque as atuais e futuras ofertas de serviços, bem como com a criação do cargo de Assessor 
Técnico da Presidência;

II - Relatório anual da Presidência, as demonstrações financeiras e demonstrações de resul-
tados, e parecer do Conselho Fiscal;

III- Outros assuntos de interesse da Empresa Paraibana de Comunicação S/A - EPC.
LEIA-SE 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital, ficam convocados o representante do acionista da EPC, os membros 

do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, nos termos dos arts. 122 e 123 da Lei 
Federal n.º 6.404/76 e dos arts. 16, 17 e 18 do Estatuto da EPC, a comparecerem à Assembleia 
Geral Extraordinária no dia 11 de março de 2020, às 09h (nove horas), na sede da Empresa 
Paraibana de Comunicação S. A – EPC, Av. Dom Pedro II, s/n, Castelo Branco, João Pessoa, 
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

I – Modificação do estatuto social com alteração do quadro efetivo da EPC, para que se 
adeque as atuais e futuras ofertas de serviços, bem como com a criação do cargo de Assessor 
Técnico da Presidência;

II - Relatório anual da Presidência, as demonstrações financeiras e demonstrações de resul-
tados, e parecer do Conselho Fiscal;

III- Outros assuntos de interesse da Empresa Paraibana de Comunicação S/A - EPC.
João Pessoa-PB, 09 de março de 2020.

Lúcio Landim Batista da Costa
Representante do Acionista Estado da Paraíba e Presidente do Conselho de Administração

Naná Garcez de Castro Dória
Presidente da EPC e Membro do Conselho de Administração

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 17

O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, nos uso das atribuições que lhe foram 
conferidas por meio da Portaria nº 1287 de 22denovembrode 2019, publicada no D.O.E de 
07dedezembrode 2019, INTIMA DANILO CARNEIRO DA SILVA – Mat. 181.087-1a comparecer 
perante esta Comissão no dia 18demarçode 2020, às13:30h, a fim de participar de AUDIÊNCIA na 
condição de investigado no Processo Administrativo Disciplinar n° 0024583-4/2019e Processo de 
Instrução n°0028250-8/2019, que objetiva apurar denúncia de aquisição de produtos em desacordo 
com a pauta de compras ou cardápio elaborado por profissional de nutrição ref. a Escola Estadual 
Professora Aracy Leite.

Em cumprimento ao que preceitua o art. 144 da Lei Complementar 58/2003, informamos que 
os autos do Processo estão à disposição do servidor e que o mesmo poderá no dia da audiência 
se fazer acompanhado de advogado.

João Pessoa, 09 de marçode 2020
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEECT– PB

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO 
MANDADO DE CITAÇÃO N°18

A Comissão Permanente de Inquérito, instada pela portaria nº 048de20de janeirode 2020,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado em 23dejaneirode 2020, nos termos do Art. 149, § 1° da Lei 
complementar nº 58/2003 resolve:

CITAR o (a)servidor (a) Milene Gomes Ferreira dos Santos, mat. Nº184.821-6,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 
(cópia em anexo).

É assegurado ao servidorvistasaos autos, na sede da CPI/SEECT, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 10demarçode2020.
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI – SEECT/PB

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

 Comunicamos a quem interessar que a 2ª Chamada do procedimento licitatório, Processo nº 
19.000.015241.2017, Pregão Presencial nº 345/2017, Registro de preços para prestação de serviço 
clínico especializado, destinado ao Complexo Hospitalar Clementino Fraga - CHCF, foi considerada 
FRACASSADA, à luz da legislação vigente.     

Cadastro da CGE nº 18-00918-5.
João Pessoa, 09 de março de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 312/2019

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
pública, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidia-
riamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão presencial 
na sede deste órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Central de Compras- Centro Administrativo 
Estadual - Jaguaribe, telefone (083) 3208-9839, no dia 24/03/2020, às 09h (nove horas) para:

REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA E DESENTUPIMENTO E 
MANUTENÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO, destinado a Secretaria de Estado da 
Administração Penitenciária - SEAP, conforme anexo I do Edital.

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

Cadastro CGE nº 19-01441-4
                                                                                                         João Pessoa, 09 de Março de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 301/2019

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Gerência de Licitação da Central 
de Compras - Jaguaribe, telefone (083) 3208-9839, no dia 24/03/2020, às 9h (nove horas) para:

Contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENI-
ZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA  E CORRETIVA 
destinado ao Centro de Convenções de João Pessoa, conforme anexo I do Edital.

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

Cadastro da CGE nº  19-01358-3.
                                                                                                          João Pessoa, 10 de março de 2020.

JOÃO CLÁUDIO ARAÚJO SOARES
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CPL/SES/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 18.05.18.514 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019
DATA DE ABERTURA: 24/03/2020 - ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 20-00176-2
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGE-

NHARIA PARA CONCLUSÃO DA REFORMA DA COBERTA DO LABORATÓRIO CENTRAL DE 
SAÚDE PÚBLICA - LACEN/PB.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, Sra. 
Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 089/2020 do Excelentíssimo Senhor Secre-
tário de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, na 
modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por empreitada global. O Edital 
ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou no site 
www.centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal 
nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de 
recursos: 160 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em 
Saúde (fundo a fundo). Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h 
às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3211-9092 ou pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.

João Pessoa, 10 de março de 2020.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2020

REGISTRO Nº 20-00181-0
OBJETO: ADEQUAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DE UIRAÚNA - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 27 de março de 
2020 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 10 de março de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL 

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

EXTRATO DE CONTRATOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019

CONTRATO n. 001/2020  – ORIGEM: Processo MP Virtual n. 001.2019.016215 – Licitação: 
Pregão Presencial nº 036/2019 - PARTES:  Ministério Público do Estado da Paraíba-PGJ  e Cityloc 
CT – Locação de Veículos e Serviços Ltda. OBJETO:  Contratação de empresa para o serviço de 
locação de veículos, por demanda (Lotes 01,06,07 e 12). VIGÊNCIA:  12 (doze) meses, a partir da 
assinatura do contrato. VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 1.151.280,00. DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA: 06902.03.122.5046.4216.0000287.3390390.13.27000. DATA DA  ASSINATURA: 14/02/2020.

CONTRATO n. 002/2020  – ORIGEM: Processo MP Virtual n. 001.2019.016215 – Licitação: 
Pregão Presencial nº 036/2019 - PARTES:  Ministério Público do Estado da Paraíba-PGJ  e Nova 
Turismo Ltda-ME. OBJETO:  Contratação de empresa para o serviço de locação de veículos, por 
demanda (Lote 02). VIGÊNCIA:  12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato. VALOR TOTAL 
CONTRATADO: R$ 382.800,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06902.03.122.5046.4216.0000287
.3390390.13.27000. DATA DA  ASSINATURA: 14/02/2020.

CONTRATO n. 003/2020  – ORIGEM: Processo MP Virtual n. 001.2019.016215 – Licitação: 
Pregão Presencial nº 036/2019 - PARTES:  Ministério Público do Estado da Paraíba-PGJ  e Talentos 
Locadora de Veículos Ltda-ME. OBJETO:  Contratação de empresa para o serviço de locação de 
veículos, por demanda (Lotes 03, 05 e 11). VIGÊNCIA:  12 (doze) meses, a partir da assinatura do 
contrato. VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 293.880,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06902.03
.122.5046.4216.0000287.3390390.13.27000. DATA DA  ASSINATURA: 14/02/2020.

CONTRATO n. 004/2020  – ORIGEM: Processo MP Virtual n. 001.2019.016215 – Licitação: 
Pregão Presencial nº 036/2019 - PARTES:  Ministério Público do Estado da Paraíba-PGJ  e Localiza 
Rent a Car S/A. OBJETO:  Contratação de empresa para o serviço de locação de veículos, por 
demanda (Lotes 08, 10 e 13).  VIGÊNCIA:  12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato. 
VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 49.500,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06902.03.122.5046
.4216.0000287.3390390.13.27000. DATA DA  ASSINATURA: 14/02/2020.

João Pessoa,  10/março/2020.
Francisco de Assis Martins Junior

Pregoeiro Oficial

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS 
DE ITABAIANA E REGIÃO

CNPJ: 01.116.689/0001-87 – CÓD. SINDICAL: 912.006.221.89772-8
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente desta entidade classista, infra-assinado, no uso de suas atribuições e em atendimen-
to as normas estatutárias CONVOCA todos os associados quites e no gozo de seus direitos sindicais 
para comparecerem a Assembleia Geral Ordinária, que será realizada na Sede do Sindicato dos 
Empregados em Estabelecimentos Bancários de Itabaiana e Região, sito à Av. José Silveira, 103, 
1º andar sala 104, Centro, CEP: 58.360-000, Itabaiana(PB), neste dia 18/03/2020, às 17h00 em 1a 
convocação e não havendo quórum, às 19h00 em 2a convocação, para, em conformidade com o 
previsto no Estatuto Social desta entidade, deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: LEITURA, 
DISCUSSÃO E APROVAÇÃO POR ESCRUTÍNIO SECRETO DAS PEÇAS QUE COMPÕEM O 
BALANÇO FINANCEIRO E PATRIMONIAL/2020 INSTRUÍDO COM O PARECER DO CONSELHO 
FISCAL. Itabaiana (PB), 10 de março de 2020. Tiago Barbosa Macena – Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS 
DE CONCEIÇÃO E REGIÃO

CNPJ: 11.986.288/0001-31 – Prot. Reg. Sindical 46224.000860/2017-76

- ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO –
 O presidente desta entidade classista, infra-assinado, no uso de suas atribuições e em 

atendimento as normas estatutárias CONVOCA todos os associados quites e no gozo de seus 
direitos sindicais para comparecerem a Assembleia Geral Ordinária, que será realizada na Sede 
do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Conceição e Região, sito à Rua 
Manoel Belmiro, nº 12, Bairro Centro, CEP 58.970-000, na Cidade de Conceição (PB), neste dia 
18/03/2020, às 17h00 em 1a convocação e não havendo quórum, às 19h00 em 2a convocação, 
para, em conformidade com o previsto no Estatuto Social desta entidade, deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO POR ESCRUTÍNIO SECRETO 
DAS PEÇAS QUE COMPÕEM O BALANÇO FINANCEIRO E PATRIMONIAL/2019 INSTRUÍDO 
COM O PARECER DO CONSELHO FISCAL. Conceição (PB), 10 de março de 2020.  Francisco 
Cirilo de Oliveira – Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS 
DE CAJAZEIRAS E REGIÃO

- CNPJ: 09.319.062/0001-35 – COD. SINDICAL 912.006.221.01851-1.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente desta entidade classista, infra-assinado, no uso de suas atribuições e em atendi-
mento as normas estatutárias CONVOCA todos os associados quites e no gozo de seus direitos 
sindicais para comparecerem a Assembléia Geral Ordinária que será realizada na Sede Própria do 
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Cajazeiras e Região, sito à Rua João 
de Souza Maciel, nº 186, Bairro da Esperança, Cajazeiras(PB), neste dia 18/03/2020, às 17h00 em 
1a convocação e não havendo quorum, às 19h00 em 2a Convocação para em conformidade com 
o previsto no Estatuto Social desta entidade, deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: LEITU-
RA, ANÁLISE, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO POR ESCRUTÍNIO SECRETO DAS PEÇAS QUE 
COMPÕEM O BALANÇO FINANCEIRO E PATRIMONIAL/2019 INSTRUÍDO COM PARECER DO 
CONSELHO FISCAL. Cajazeiras - PB, 10 de março de 2020.  Nelson Soares da Silva- Presidente

FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS 
NO ESTADO DA PARAÍBA 

FEEB-PB - CNPJ: 09.155.060/0001-58 – CÓD. SINDICAL: 000.006.221.00000-2.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES
O presidente desta entidade classista, infra-assinado, no uso de suas atribuições e em aten-

dimento as normas estatutárias CONVOCA todos os SINDICATOS FILIADOS que compõem o 
CONSELHO DE REPRESENTANTES desta Federação, quites e no gozo de seus direitos sin-
dicais para comparecerem a Assembleia Geral Ordinária que será realizada na Sede Própria da 
FEEB-PB, sito à Rua Treze de Maio, nº 45, Centro, CEP 58.013-070, João Pessoa(PB), neste dia 
20/03/2020, às 17h00 em 1a convocação e não havendo quórum, às 19h00 em 2a convocação, 
para, em conformidade com o previsto no Estatuto Social desta entidade, deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO POR ESCRUTÍNIO SECRETO 
DAS PEÇAS QUE COMPÕEM O BALANÇO FINANCEIRO E PATRIMONIAL/2019 INSTRUÍDO 
COM O PARECER DO CONSELHO FISCAL. João Pessoa (PB), 10 de março de 2020. Wilton 
Pereira Dias – Presidente FEEB-PB.

COOPERANVA DE CONSUMO DOS PROPAGANDISTAS E VENDEDORES DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS DO COMPARTIMENTO DA BORBOREMA E SERTÃO DA PARAÍBA. 

 
PEDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AGE E AGO CONJUNTA 

o Presidente da COOPERATIVA DE CURSOS E TREINAMENTO DOS PROPAGO E VEN-
DED. DE PROD. FARMACEUTICOS DO COMPARTIMENTO DA BORBOREMA E SERTAO DA 
PB - PROPAGACOOP, CNPJ - 23.050.562/0001-45, no uso de suas atribuições convida todos os 
cooperados, que nesta data somam-se 23, para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se, no 
dia 21 de março de 2020, às 07:00 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois 
terços) do número de associados, às 08:00 horas, em segunda convocação, com a presença de 
metade mais um, e as 09:00 horas, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 
de 10 cooperados, na Rua Presidente Epitácio Pessoa, n. 356, Sala 01, Posto Bandeirantes, Bairro 
Centro, CEP 58400-002, para deliberarem sobre a seguinte pauta: 

1. Prestação de contas da Diretoria Executiva, acompanhado do Parecer do Conselho Fiscal, 
compreendendo: 

a) Relatório da Gestão; 
b) Balanço Geral; 
c) Demonstrativo das sobras apuradas, ou das perdas, e Parecer do Conselho fiscal; 
d) Plano de atividade da Cooperativa para o exercício seguinte 
e) Eleição e posse dos membros do conselho fiscal 
f) Outros assuntos de interesse social 
O Presidente da Propagacoop, CNPJ/MF - 23.050.562/001-45, no uso das atribuições conferidas 

pelo Estatuto Social, convoca os senhores associados, que nesta data somam-se 23, em pleno 
gozo de seus direitos sociais para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária que 
se realizará na Sede Administrativa, localizado na Rua Presidente Epitácio Pessoa, 385, sala 01, 
Centro, Campina Grande, no dia 21 de março de 2020. 

A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-a em primeira convocação às 10:00 horas, com 
a presença de 2/3 dos associados, em segunda convocação às 11:00 horas, no mesmo dia e local, 
com a presença de metade mais um do número total de associados, e persistindo a falta de quó-
rum legal, em terceira e última convocação, às 12:00 horas, com a presença mínima de 10 (dez) 
associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

Pauta da AGE: 
I - Reforma Estatutária; 

Campina Grande, 10/03/2020 
Gilson Tito Barbosa 

Presidente 

ESTADO DA PARAÍBA
COMARCA DE LUCENA

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
“DR. JOSÉLIO PAULO NETO”

Av. Américo Falcão, 1050, Centro  - Telefone: (0xx83) 3293.1303
EDITAL DO LOTEAMENTO ENSEADA DE LUCENA IV

 Salete Gomes de Mendonça Santos, Oficial do Registro Geral de Imóveis da Comarca de 
Lucena, Estado da Paraíba, na forma da Lei etc.

FAZ SABER QUE para ciência de pessoas interessadas, em cumprimento ao que determina e 
dispõe o art. 2º. do Dec. nº.58/37, regulamentado pelo Decreto-Lei nº. 3.979/38, com as instruções 
introduzidas pelo Dec. Nº. 271/67, ao qual foi incorporado a Lei 4.591/64, combinado ao que dispõe 
a Lei nº. 6.015/73, ao qual foi incorporado as modificações introduzidas pela Lei nº. 6.709/79, que 
a empresa: LUCENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - Empresa sediada em 
João Pessoa - PB, inscrita no CNPJ nº. 02.147.572/0001-23, representada neste ato pela sócia: 
HERMELINDA LISBOA DE CARVALHO FALCÃO, brasileira, viúva, maior, empresária, inscrita no 
CPF nº. 468.623.904/49, portadora da carteira de identidade nº. 1.072.745-SSP/PB, residente e 
domiciliada na Rua Francisco Brandão, nº. 1600, apartamento 302, Manaíra, em João Pessoa-PB, 
que apresentou planta devidamente aprovada em data de 14de setembro de 2017, pela Prefeitura 
Municipal de Lucena-PB, bem como memorial descritivo, e demais documentação exigida pela lei 
em vigor, que ficam arquivados neste cartório, referente a implantação do LOTEAMENTO DENO-
MINADO “ENSEADA DE LUCENA IV”, situado na Rua Projetada, Sítio São Bento, nesta cidade de 
Lucena-PB, constituído de 21 (vinte e uma) quadras, compostas de 384 (trezentos e oitenta e quatro 
lotes),  sendo 84.075,17m2, destinado a área dos lotes, 8.621,78m2 de área verde, 8.863,18m2 de 
equipamentos comunitários, e 33.439,87m2, destinado às vias públicas, totalizando 50.924,83m2 
de área públicas, e 135.000,00m2, de área total, conforme alvará sob nº. 1.038/2017, datado de  
14 de setembro de 2017, expedido pela Prefeitura Municipal desta Cidade de Lucena-PB, e que as 
imposições daqueles que se acham prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel deverão ser 
apresentados no prazo de quinze (15) dias, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do 
Estado, findo o prazo não havendo impugnação, será feito o registro dos referidos lotes de terreno 
acima citados. Dado e passado nesta cidade de Lucena, aos 10 de março de 2020, Eu, Salete 
Gomes de Mendonça Santos-Oficiala, que este fiz digitar e assino.

Salete Gomes de Mendonça Santos
Oficiala do Registro

NORDESA LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
CNPJ n. 11.895.927/0001-53

NIRE (JUCEP) n. 25200148177
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – REUNIÃO DE SÓCIOS

Pelo presente edital, aNORDESA LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA. (doravante “Sociedade”), 
sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ sob n. 11.895.927/0001-53 e registrada na Junta 
Comercial do Estado da Paraíba sob NIRE n. 25200148177, neste ato representada conforme seu 
contrato social, convocatodos os sócios da Sociedade para se reunirem no dia 14 (catorze) de 
abrilde 2020 (dois mil e vinte), às 10h00min (dez horas) em primeira chamada, e as 10h30min (dez 
horas e trinta minutos) em segunda chamada, na sede social da Sociedade, localizada na Av. Cruz 
das Armas, n. 2222, Cruz das Armas, CEP 58087-000, João Pessoa - PB.

As matérias que compõem a ordem do dia da reunião são as seguintes:(i) analisar e deliberar 
sobre as contas da administração, demonstrações financeiras e resultado econômico da Sociedade 
relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2019 para cumprimento do artigo 1.078, §3º, da Lei 
n. 10.406/02; (ii) analisar e deliberar sobre as contas da administração, demonstrações financeiras 
e resultados econômicos da Sociedade relativos aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2018, 
31.12.2017, 31.12.2016 e 31.12.2015 para cumprimento do artigo 1.078, §3º, da Lei n. 10.406/02;e 
(iii) analisar e deliberar sobre os resultados sociais e as distribuições de lucros, dividendos e demais 
valores pagos pela Sociedade relativos aos exercícios sociais objeto de análise e deliberação.

Ascópias das contas dos administradores, demonstrações financeiras e resultados econômicos 
da Sociedade relativos aos exercícios sociais anteriormente referidos encontram-se arquivados na 
sede da Sociedade desde 28.02.2020 para prévia retirada/consulta dos sócios, conforme artigo 
1.078, §1º, da Lei n. 10.406/02.

As matérias que compõem a ordem do dia da reunião serão consideradasaprovadas através do 
voto positivo/favorável dos sócios que representem a maioria do capital social, conforme artigo1.076, 
III, da Lei n. 10.406/02. Os sócios da Sociedade poderão comparecer e votar na reunião pessoalmente 
ou por representante devidamente constituído, conforme artigo 1.074, §1º, da Lei n. 10.406/02.

O presente edital será publicado conforme artigo 1.152, § 3º, da Lei n. 10.406/02.
João Pessoa - PB,10 de março de 2020

NORDESA LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
     

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ERRATA
CONVITE Nº 01/2020            

Registro CGE Nº 20-00142-2 
 O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, através da Comis-

são Permanente de Licitação - CPL, torna público que no aviso de licitação publicado nos jornais 
DOE e A UNIÃO em 03/03/2020, onde se lê: “Registro CGE Nº 19-01291-5”,  leia-se: “Registro 
CGE Nº 20-00142-2”.

João Pessoa, 10 de março de 2020.
Engº  Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

A empresa ENGECOP Construção e Incorporação LTDA, inscrita no CNPJ: 35.741.470/0001-90, 
situado na Rua Golfo de Guiné, S/N, no lote 07 da Quadra 56, Bairro Intermares, Cabedelo – PB, torna 
público que requereu a SEMAPA(Secretaria de Meio Ambiente e Pesca) do município de Cabedelo 
– PB, a licença prévia sob o nº 2020.0000217, para construção de residência multifamiliar situado 
no endereçoRua Golfo de Guiné, S/N, do lote 05 da Quadra 56, Bairro Intermares, Cabedelo – PB.

IVANA ALENCAR SVENSON RAMOS , inscrita na cédula de CPF : 007.524.474-76 , Tornam-se 
publico que requereu a SEMAPA- Secretaria do Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura , A licença de 
Operação de uma construção , Situada na rua Manoel Nobrega Filho Nº 20 – Condomínio Atlantis 
Ville , Intermares-Cabedelo Qd.03 Lt42 .

MASSA FORT. CONCRETOS ESPECIAIS LTDA, com CNPJ sob o n° 08.419.352/0017-55, torna 
público que requereu à Semapa - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura, a Licença 
Ambiental, para atividade de Serviço de Concretagem, localizada V Lo 12, Loteamento Morada 
Nova, nº 60, Parque Esperança, Cabedelo /PB. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, a renovação da Licença de InstalaçãoN° 1539/18 PROC. 18-3848=SUBSTITUIÇÃO 
DE ADUTORA=IT:1.904.509,12=NE: 20=L/ATV:ALAGOA GRANDE - PB.Processo: 2020-001898/
TEC/LI-7259.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, a renovação da Licença de Instalação N° 1521/19 PROC. 19-3333=IMPLANTAÇÃO 
DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO=IT:1.797.163,75= AC: 50 = NE: 08=L/ATV:ALCANTIL 
E RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB.Processo: 2020-001899/TEC/LI-7260.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO

NO EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 90.001/2019/SEDURB – CONS-
TRUÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE BELA VISTA, NO BAIRRO CRISTO REDENTOR – CON-
CORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33.035/2018/SEPLAN , publicado no Diário Oficial do Estado do dia 29 
de fevereiro de 2020, página 32 e no Jornal a União do dia 29 de fevereiro de 2020, página 27

Onde se lê:             
Data da Assinatura: 14/01/2020

João Pessoa, 14 de janeiro de 2020.
Leia-se:
Data da Assinatura: 14/02/2020

João Pessoa, 14 de fevereiro de 2020.

Sachenka Bandeira da Hora
Secretária Municipal de Infraestrutura

Zennedy Bezerra
Secretário de Desenvolvimento Urbano
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