
‘Democracia em Vertigem’ oferece um material valioso ao cobrir 
o vai-e-vem da política brasileira dos últimos sete anos, focado no 
impeachment de Dilma, na ascensão e queda de Temer e na prisão 
de Lula, a partir de uma ação da Operação Lava-Jato, cuja figura 
de proa é o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro.  Página 15

Parcialidade pode? Pode!

André Cananéa

Paraíba é afetada com 
novos cortes na cultura
Banco do Nordeste cancela programações de seus 
centros culturais e Sousa é uma das cidades afetadas. 
Artistas locais lamentam o ocorrido. Página 9
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É a segunda vez num intervalo de apenas 15 dias que a comunidade fecha parcialmente a BR-230. Eles reclamam de seguidos alagamentos registrados em suas casas. Página 4

Moradores das Três Lagoas fazem novo protesto

Foto: Marcos Russo

Foto: Fifa

Cehap vai dar prioridade 
para pessoas com HIV/Aids
Lei sancionada pelo governador manda Companhia de Habitação da Paraíba destinar parte de suas casas aos pacientes. Página 17

Jair Bolsonaro atinge seu 
pior índice de popularidade
Pesquisa Ibope mostra que apenas 32% dos brasileiros 
atualmente classificam a atual gestão como ótima ou 
boa. São os piores números desde a posse. Página 14

Foto: AFP

Caderno especial mostra como o Brasil se tornou o único país da 
América Latina a participar da Primeira Guerra Mundial e da 
Conferência de Paz que se seguiu a ela e como a Paraíba se tornou 
protagonista em toda essa história incrível. Páginas 25, 26, 27 e 28

Os 100 anos do 
Tratado de Versalhes

Conselho discute ações 
para interiorizar o turismo
Instituições ligadas ao turismo da Paraíba se reúnem 
em Campina Grande e traçam planos conjuntos para 
fortalecer o setor na região. Página 8

2o Caderno

Foto: Secom-PB

PREVENÇÃO É O
MELHOR REMÉDIO

Hospital de Trauma de 
João Pessoa (83) 3216-5721

QUEIMADURAS

Argentina enfrenta hoje a surpreendente Venezuela tentando se livrar da zebra 
e assim conseguir avançar para as semifinais da Copa América. Página 21

Paraíba

Políticas



O escândalo internacional, gerado 
pela apreensão de 39 quilos de cocaína 
em um dos aviões da Força Aérea Bra-
sileira (FAB) que servem à comitiva do 
presidente Jair Bolsonaro, e que culmi-
nou na prisão do sargento Manoel Silva 
Rodrigues, acusado de ser o responsável 
pelo transporte da droga, certamente terá 
ainda muitos desdobramentos. Afinal, não 
é todo dia que se flagra tráfico de entor-
pecentes em uma aeronave a serviço da 
Presidência da República.

Foram dois baldes de água fria na ca-
beça de Bolsonaro. A aparência do presi-
dente – barba por fazer e cabelos desgre-
nhados -, ao desembarcar no Japão, onde 
participa hoje do encontro de líderes dos 
20 países economicamente mais fortes do 
planeta, denotava a irritação de Bolsona-
ro com a celeuma criada após a descober-
ta da cocaína - que diz respeito à seguran-
ça do presidente – e o ostensivo desapreço 
da cúpula do G20 em relação ao represen-
tante do Brasil.

O primeiro fato é gravíssimo, e ense-
ja também uma oportuna reflexão acerca 
da produção, tráfico e consumo de drogas 
no mundo. No caso do avião da FAB, que 
teve como cenário o aeroporto da cidade 
de Sevilha, e como protagonistas a Guar-
da Civil espanhola e o taifeiro Manoel Sil-
va Rodrigues, ficou evidente, de maneira 
exponencial, a força, o alcance e a ousadia 
dos chefes das organizações criminosas 
internacionais que atuam no ramo do 

contrabando de drogas.
No Brasil – e o mesmo acontece em 

quase todos os países -, o enfoque maior, 
dos meios de comunicação, principalmen-
te, é dado ao “comércio” de entorpecentes. 
Fatos relacionados à parte mais visível da 
guerra do tráfico de drogas, que, no mais 
das vezes, envolve crianças e adolescentes 
pobres, que são presos ou assassinados nas 
ruas, são noticiados diariamente. No entan-
to, pouco se sabe sobre os líderes dos car-
téis – quem são, onde vivem, o que fazem.

Do mesmo modo, não se tem idêntica 
cobertura acerca do número de consumi-
dores – em todas as classes sociais – e dos 
problemas de saúde relacionados ao con-
sumo de entorpecentes. O novo Relatório 
Mundial sobre Drogas, divulgado esta se-
mana pelo Escritório das Nações Unidas 
sobre Drogas e Crime (UNODC), traz, por 
exemplo, novos dados sobre os devasta-
dores efeitos que o consumo de drogas 
acarreta para a saúde das pessoas.

De acordo com o estudo da ONU, cer-
ca de 35 milhões de pessoas, no mundo 
inteiro, sofrem de transtornos oriundos 
do uso de drogas. Em 2017, mais de 270 
milhões de pessoas, entre 15 e 64 anos, 
consumiram drogas no ano anterior. Es-
tima-se ainda que a fabricação ilícita de 
cocaína, no mundo, chegou a quase 2 mil 
toneladas em 2017. Portanto, é impossível 
ficar indiferente a este problema. Ele tan-
to pode estar dentro de casa como de uma 
avião especial da FAB.
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O avião oficial

Não, os verdadeiros 
crimes do Brasil não são 
estes dos quais o ex-pre-
sidente Lula é acusado 
e é mantido preso por 
mais de quatrocentos 
dias na Polícia Federal 
de Curitiba.

Os verdadeiros cri-
mes do Brasil são de 
toda ordem, e se su-
cedem numa escalada assustadora, a 
maior parte deles sob o manto do silên-
cio da mídia tradicional, do parlamento, 
do Poder Judiciário.

Os verdadeiros crimes do Brasil 
ocorrem as claras, enquanto a Suprema 
Corte destila sua retórica inócua e anti-
quada, para justificar sua incapacidade 
de fazer justiça.

Os verdadeiros crimes do Brasil 
buscam o aniquilamento do país como 
nação. Chegam como disparos de fu-
zis, e vão abrindo feridas incuráveis na 
vida brasileira.

Quero aqui falar de alguns desses 
crimes, perpetrados sem qualquer 
barreira impeditiva, arranjados com 
selos, carimbos e protocolos do gover-
no central.

A entrega da base de Alcântara 
aos Estados Unidos. Eis aqui um cri-
me grave e verdadeiro, uma espécie 
de escravização do Brasil à tecnologia 
de ponta americana, um golpe fundo 
na soberania nacional, sob o manto do 
silêncio da lei.

A drástica redução nos orçamentos 
da educação superior, da ciência e tec-
nologia. Este crime comunica-se com 
o primeiro. Interna e externamente, o 
país precisa estar submetido à nação de 
Donald Trump.

Outros crimes eclodem em muitas 
outras searas. Os oitenta tiros no mú-
sico carioca; as centenas de mortes de 
crianças e adolescentes nas favelas bra-

sileiras; a perseguição às 
populações indígenas e aos 
movimentos sem-terra e 
sem teto.

Há crimes verdadeiros 
consagrados no próprio 
âmago do Poder Executivo. 
Os trinta e nove quilos de 
cocaína num dos aviões da 
comitiva presidencial é um 
crime verdadeiro.

As descobertas do Coaf envolvendo 
um dos filhos do presidente, eis um crime 
verdadeiro, que sequer mobiliza trabalho 
jornalístico de peso na mídia tradicional. 
O arsenal com cerca de 117 armas des-
coberto numa das casas do condomínio 
do próprio presidente, e, ao encerrar-se 
desta noite de quarta-feira, o estampido 
de um outro crime: Arsenal de mais de 
mil armas apreendido na Argentina, com 
destino final, o país de Bolsonaro.

O verdadeiro crime brasileiro, é o 
desmonte do país, que se faz a mãos 
largas, com brutalidade e ignorância, 
um país grande, sendo atirado ao des-
penhadeiro.

A sociedade, parte distraída, par-
te angustiada, assiste à retórica do Su-
premo em um jogo de cartas marcadas. 
Sítio de Atibaia, pedalinhos e triplex do 
Guarujá. A parcialidade, como um longo 
lençol de ferro, recobre a longa noite do 
ex-presidente Lula. Os verdadeiros cri-
mes prosseguem, com uma sanha avas-
saladora, sob o manto da covardia e da 
indiferença dos poderes do país.

Escute a terra estalando. É o repi-
car de mais um crime verdadeiro, com 
centenas de agrotóxicos sendo liberados 
direto na veia dos brasileiros.

Escute essa dura sonoplastia de 
guerra. Escute o país arrojando-se para o 
abismo, com tantas mãos sujas de sangue 
e de ódio. É madrugada, e quantos de nós 
não conseguem conciliar o sono, à escuta 
dessa sinfonia sórdida...

Os crimes do Brasil

Artigo Joana Belarmino 
joanabelarmino00@gmail.com

Quero aqui falar de 
alguns desses crimes, 

perpetrados sem 
qualquer barreira 

impeditiva, arranjados 
com selos, carimbos  

e protocolos do  
governo central  

Editorial

HumorDomingos Sávio
savio_fel@hotmail.com

UN Informe

E o Tribunal Regional Eleitoral da Pa-
raíba (TRE-PB) terá novo membro efe-
tivo, a partir de setembro, para o biênio 
2019/2021: é o juiz federal Rogério 
Roberto Gonçalves de Abreu, titular da 
7ª Vara Federal de João Pessoa. Ele foi 
indicado pelo Pleno do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região (TRF5), com sede 
em Recife (PE). Ocupará a vaga do juiz 
federal Sérgio Murilo Queiroga.

Desde o ano passado, con-
forme declarou à imprensa, 
Cartaxo mantém “relação 
institucional” com o vice-pre-
feito. Quando Manoel Júnior 
aderiu, em evento público, à 
candidatura de José Mara-
nhão, disse ter levado “ras-
teiras” e sido “preterido pelo 
bloco de Lucélio Cartaxo”. Eis 
os empecilhos.

Na cobertura da GloboNews ao Encontro de Go-
vernadores do Nordeste, em Brasília, quando os 
gestores estaduais se reuniram com o presidente 
da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), 
quem falou nas sonoras pelo colegiado foi o go-
vernador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), com 
um tempo bem generoso, e o do Piauí, Wellington 
Dias (PT). O protagonismo da Paraíba no fórum 
vem desde a gestão de Ricardo Coutinho (PSB).

O prOtagOnismO

“relaçãO instituciOnal”

um partidO nO meiO dO caminhO

dOis atOres distanciamentO

mendes: “nãO pOdemOs ficar ‘intercept dependentes’”

No grupo alinhado ao pre-
feito Luciano Cartaxo (PV), 
há pelo menos dois atores 
políticos que não escondem 
a pretensão de disputar a 
prefeitura de João Pessoa: 
Manoel Júnior (SD), atual 
vice-prefeito, e o vereador 
Milanez Neto (PTB), líder 
da bancada governista na 
Câmara Municipal.   

Há empecilhos para ambos, 
no tocante a escolha, pelo pre-
feito de João Pessoa, de seus 
nomes. Mesmo na condição de 
vice-prefeito, Manoel Júnior 
não representa ‘o candidato’ 
do círculo próximo de Cartaxo, 
sequer votou em Lucélio na 
eleição de governador, o que 
provocou seu distanciamento 
da cúpula do Executivo.

No caso de Milanez Neto, há um partido político entre ele e a viabilidade de uma candidatura 
a prefeito: o PTB, comandado por Wilson Santiago e Wilson Filho. Dois motivos se interpõem 
a essa postulação: o próprio Wilson Filho já externou a vontade de disputar a prefeitura, e a 
legenda é aliada de primeira hora do PSB, partido que projeta lançar candidatura na capital. A 
não ser que mude de legenda, dificilmente disputará a sucessão municipal. 

nOvO membrO

Assisti a entrevista do 
ministro do STF, Gil-
mar Mendes, à Globo-
News, na madrugada 
de ontem, em que ele 
se posicionou sobre as 
acusações segundo as 
quais o ministro da 
Justiça, Sérgio Moro, 
quando juiz federal, 
e procuradores come-
teram atos ilegais no 
âmbito na Operação 
Lava Jato. De um 
modo geral, as posições do ministro em relação ao caso convergem – vejam só que ironia! – com 
o que pensa a cúpula do PT. Mendes até chegou a formar convicção de que, caso seja comprova-
da a parcialidade de Moro no processo contra Lula, poderá ocorrer a “nulificação das sentenças 
condenatórias” proferidas pelo ex-juiz. E ressaltando a gravidade das acusações, afirmou que “o 
embaraço desse caso é que se está diante de uma possível parceria [entre Moro e o procurador 
Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da Lava Jato]. “Curioso é que até agora os parti-
cipantes não negam esses fatos, dizem que podem ter sido editadas [as mensagens trocadas por 
Whatsapp], mas não negam. Não quero dizer que isso tem valor jurídico, mas se essas conversas 
ocorreram, elas não são ortodoxas”. E cunhou um novo termo ao se referir ao contexto em que 
se deu  o vazamento das mensagens: no momento em que a defesa de Lula pede a suspeição 
de Moro no caso do tríplex do Guarujá. “Não podemos ficar ‘Intercept dependentes’”, [alusão 
ao site The Intercept Brasil, que divulgou as mensagens], disse, mas sugerindo que as acusações 
precisam ser investigadas com rigor.  

Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Foto: Valter CampanatoAgência Brasil
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Paulo Guedes, ministro da Economia, disse que a medida deverá ampliar o acesso ao crédito no país

O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, disse 
ontem que o Banco Cen-
tral (BC) deve seguir re-
duzindo a alíquota de re-
colhimento de depósitos 
compulsórios em mais de 
R$ 100 bilhões. A medida 
deve ampliar o acesso ao 
crédito no país.

“Estamos fazendo a 
desestatização do merca-
do de crédito, despeda-
lando os bancos públicos. 
Anteontem (26) já houve a 
liberação de mais de R$ 20 
bilhões de recolhimento 
compulsório, para ampliar 
o crédito privado, e vem aí 
mais de R$ 100 bilhões de 
liberação de compulsório 
mais à frente”, anunciou 
o ministro após se reunir 
com o presidente do Sena-
do, Davi Alcolumbre, em 
Brasília.

Anteontem (26), o BC 
decidiu reduzir a alíquo-
ta do recolhimento com-
pulsório sobre recursos 
a prazo em dois pontos 
percentuais, de 33% para 
31%. A alteração, que terá 
efeito a partir do mês que 
vem, vai destravar R$ 16,1 
bilhões. O compulsório é a 
parcela dos depósitos que 
os bancos são obrigados a 
manter em uma conta no 
Banco Central, e represen-
ta uma das ferramentas 
da autoridade monetária 
para regular a quantidade 
de dinheiro em circulação 
na economia. Por meio do 
compulsório, o BC garante 
que os juros das institui-
ções financeiras estejam 
alinhados com a taxa Selic, 
juros básicos da economia. 
Ao reduzir a alíquota, a au-
toridade monetária libera 
mais recursos para serem 
emprestados.

Em nota, o BC desta-
cou que a redução estru-
tural dos compulsórios é 
uma das ações da agenda 
do banco, mas não estipu-
lou prazos nem os valores 
que serão flexibilizados.

“A redução estrutural 
dos compulsórios é uma 
das ações da Agenda BC, 
parte do pilar de eficiên-
cia de mercado. O apri-
moramento dos atuais 
instrumentos de assistên-
cia financeira de liquidez, 
também previsto na Agen-
da BC, nos permitirão tra-
balhar com um nível de 
compulsórios mais baixo 
no futuro”, disse o BC.

“A ação ainda está em 
curso, sem definições de 
prazos ou montantes. O BC 
não antecipa decisões ou 
regulações”, acrescenta a 
nota.

Governo Federal vai liberar mais 
de R$ 100 bi em compulsórios

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Emmanuel Noronha

Membro efetivo do TRE

Juiz federal Rogério Abreu é eleito na PB
O Pleno do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Re-
gião - TRF5 elegeu o juiz 
federal Rogério Roberto 
de Gonçalves de Abreu, 
da 7ª Vara Federal (João 
Pessoa), para exercer a 
função de membro efetivo 
do Tribunal Regional Elei-
toral da Paraíba - TRE/
PB, no biênio 2019/2021, 
com início previsto para o 
mês de setembro. 

O magistrado passará 

a ocupar a vaga a ser deixa-
da pelo juiz federal Sérgio 
Murilo Queiroga, da 2ª Re-
latoria da Turma Recursal 
dos Juizados Especiais Fe-
derais da JFPB, que exerce, 
atualmente, a titularidade 
da função e que será su-
plente, a partir do próximo 
biênio, conforme designa-
ção do Pleno do TRF5.

Dentre as funções a 
serem exercidas no TRE 
estão: julgar os recursos 

interpostos das decisões 
dos juízes e juntas eleito-
rais do Estado, bem como 
os processos originários 
e administrativos do pró-
prio tribunal; registrar os 
partidos e candidatos a 
cargos eletivos de gover-
nador, senador, deputado 
federal e estadual, além 
de receber e analisar as 
respectivas prestações 
de contas de campanhas 
eleitorais.

Por meio do compulsório, 
o BC garante que os juros 
das instituições financeiras 
estejam alinhados com a 
taxa Selic, juros básicos 

da economia

SERVIÇO 
n Saiba mais sobre o juiz federal:
Rogério Roberto de Gonçalves de Abreu ingressou na 
Justiça Federal em 2004, como juiz substituto, atuando 
nas 7ª, 1ª e 2ª Varas Federais, em João Pessoa, respec-
tivamente. Tornou-se juiz titular no ano de 2010, na 11ª 
Vara, em Monteiro; em seguida, judicou nas 12ª (Guara-
bira), 4ª e 10ª (Campina Grande) Varas Federais e, por 
fim, na Vara na qual atua até hoje: a 7ª, na Capital parai-
bana. Já foi coordenador do Centro Judiciário de Solução 
Consensual de Conflitos e Cidadania (Cejusc) e coordena-
dor Seccional do Juizado Especial Federal na Paraíba. 

Os Centros Especia-
lizados de Dispensação 
de Medicamentos Excep-
cionais (Cedmex) de todo 
o Estado irão suspender 
o atendimento ao públi-
co, hoje. A suspensão do 
atendimento é realizada 
mensalmente, no último 
dia útil, e neste dia não 
acontecem entrega de me-
dicamentos nem o cadas-
tro de novos pacientes. Na 
segunda-feira (1°), o aten-
dimento volta a ser reali-
zado normalmente. 

Ainda de acordo com 
o cronograma para os 
próximos meses, os ba-
lanços serão realizados 
pelo Cedmex nos dias 31 
de julho, 30 de agosto, 30 
de setembro, 31 de outu-
bro, 29 de novembro e 30 
de dezembro. O Cedmex 
realiza mensalmente ba-
lanço no estoque de medi-
camentos para que possa 
fazer novos pedidos. Nos 
demais dias, o atendimen-
to é normal, das 8h até o 
encerramento do horário 
de entrega de fichas, que 
é de 15h, e os pacientes 
que chegam até esse ho-
rário são atendidos nor-

malmente.
O Cedmex distribui 

medicamentos, em sua 
maioria de alto custo, para 
o tratamento de quase 90 
doenças. Os medicamen-
tos são adquiridos direta-
mente pelo Ministério da 
Saúde, financiados com 
recursos repassados pelo 
Governo Federal ou pela 
própria Secretaria de Es-
tado da Saúde.

Somente de janeiro a 
dezembro do ano passa-
do, o Cedmex de Campina 
Grande realizou mais de 
80 mil atendimentos, sen-
do 2.364 novos pacientes 
cadastrados ou adequa-
ção de medicamentos, 
quando uma nova receita 
médica é prescrita para 
pacientes já cadastrados.

Ainda em relação aos 
números do Cedmex no 
ano passado, as maiores 
dispensações foram dos 
medicamentos Sevelamer 
de 800g, utilizado por pa-
cientes que têm doenças 
renais crônicas, e o Tra-
colimo, usado principal-
mente após transplante de 
órgão para reduzir o risco 
de rejeição.

Cedmex suspende hoje 
atendimento ao público Oficial que fez casamentos 

sem o juiz é absolvida
O juiz Rúsio Lima de 

Melo absolveu a Oficiala 
do Registro Civil do Car-
tório de Pessoas Naturais 
da Comarca de Malta, Yaffa 
Maria Evangelista Fernan-
des de Freitas, dos crimes 
de falsidade ideológica e 
usurpação de função pú-
blica por supostamente 
ter realizado casamento 
sem a presença de um juiz, 
emitindo certidões sem 
qualquer valor legal, bem 
como editado termos de 
casamentos em que afir-
mava a presença da refe-
rida autoridade ao ato. A 
sentença  faz parte do Mu-
tirão da Meta 4, no âmbito 
do Judiciário estadual.

Ao absolver a Oficia-
la, o juiz Rúsio Lima res-
saltou que as acusações 
do Ministério Público são 
insuficientes para a con-
denação da ré no tipo pe-
nal mencionado. “Apesar 
de ser inquestionável que 
a ré celebrou os casamen-
tos já mencionados, sem a 
presença da autoridade ju-
dicial e desprovida da con-

dição de juíza da paz, verifi-
ca-se que ela em momento 
algum se apresentou como 
se fosse Juíza de Direito”, 
disse o magistrado.

Ainda na sentença, 
Rúsio Lima enfatizou que 
para enquadramento da 
conduta do agente confor-
me estabelece o artigo 328 
do Código Penal (usurpa-
ção de função pública), é 
necessário que a pessoa 
se faça passar por algo que 
não é, ou seja, que se faça 
passar por ocupante de 
função que não lhe perten-
ce, enganando e ludibrian-
do o administrado, o que 
não aconteceu no caso.

“O elemento subjeti-
vo do crime de usurpação 
é o dolo, constituído pela 
vontade consciente de 
usurpar a função pública 
ilegitimamente. No caso 
em apreço, não há elemen-
tos que demonstrem que 
a ré tentou se valer das 
funções de juiz de direito, 
apresentando-se como tal 
ou assinando-se como se o 
fosse”, afirmou.

Quanto ao delito de 
falsidade ideológica, o 
magistrado ressaltou que 
a certidão de casamento 
não era falsa nem tampou-
co restou demonstrado 
qualquer tipo de prejuízo 
causado a direito alheio 
ou criou obrigação ou al-
terou a verdade dos fatos, 
já que sequer chegou a ser 
utilizada. “Assim, quando 
ausentes tais elementos, 
como ocorre neste pro-
cesso, impossível se dizer 
que o crime foi praticado, 
pois tal ausência implica 
na atipicidade da conduta”, 
concluiu.

Ao absolver a Oficiala, 
o juiz ressaltou 

que as acusações do 
MP são insuficientes 
para a condenação 

da ré no tipo 
penal mencionado

O juiz Rogério Roberto de Gonçalves de Abreu vai exercer a função de membro efetivo do TRE-PB, no biênio 2019/2021, com início previsto para o próximo mês de setembro

Foto: Divulgação/JFPB

Pedro Rafael Vilela 
Da Agência Brasil
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Eles cobram das autoridades soluções para os alagamentos durante as chuvas e desejam retornar para as suas residências 

Os moradores das comu-
nidades Três Lagoas e Beira 
Molhada interditaram ontem 
a BR-230, Km 28, sentido Ba-
yeux/João Pessoa para pedir 
uma solução em relação aos 
intensos alagamentos no 
local. O protesto teve início 
por volta das 15h30 com a 
interdição parcial da pista, 
deixando o trânsito lento. A 
manifestação só terminou no 
final da tarde.

Esse foi o segundo pro-
testo dos moradores em me-
nos de quinze dias. De acor-
do com um dos moradores 
da comunidade Três Lagoas, 
Fernando Barbosa Cordeiro, 
a situação no local está crí-
tica. Muitas famílias estão 
desabrigadas, em casa de pa-
rentes e amigos, porque per-
deram tudo nas fortes chu-
vas que ocorreram na capital 
paraibana, há cerca de duas 
semanas. 

“Minha casa ainda está 
com a água no joelho. Perdi 
tudo que tinha. Estou moran-
do na casa de um cunhado 
em Cruz das Armas com a 
minha filha que está cirur-
giada. Não queremos ficar 
em um galpão, mas voltar 
para nossas moradias”, afir-
mou Fernando Barbosa.

Segundo os manifestan-
tes, o problema do alagamen-
to passou a existir após uma 
obra que realizaram no local 
e impede o escoamento da 
água. Por isso eles reivindi-
cam da Secretaria de Infraes-
trutura da Prefeitura de João 

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

Moradores de comunidades 
voltam a interditar a BR-230

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Emmanuel Noronha

Inovação de Cabo a Rabo

Evento promove conexões 
de conhecimento em CG

Inovação social, investi-
mento e aceleração, educa-
ção, saúde, marketing, mer-
cado, indústria e economia 
criativa. Foi com essa varie-
dade de temas, interligados 
através da inovação e do 
empreendedorismo, que a 
cidade de Campina Grande 
recebeu na quarta-feira (26) 
a primeira edição do “Inova-
ção de Cabo a Rabo”.

Promovido pelo Sebrae 
Paraíba e pela Fundação Par-
que Tecnológico da Paraíba 
em pleno período de rea-
lização d’O Maior São João 
do Mundo, o evento ocorreu 
dentro do Parque do Povo, 
misturando inovação, forró e 
as tradições nordestinas. Ao 
longo do dia, empreendedo-
res, estudantes e profissio-
nais de diversas áreas parti-
ciparam dos talks, palestras e 
painéis do Inovação de Cabo 
a Rabo, que contou com pa-
lestrantes nacionais e locais.

A intenção é colabo-
rar com o fortalecimento do 
ecossistema de inovação do 
Estado, contribuindo, tam-
bém, para que os empreen-
dedores paraibanos possam 
desenvolver e se beneficiar da 
inovação em seus negócios.

Representando o Con-
selho Deliberativo Estadual 
do Sebrae Paraíba, o em-
presário Alexandre Moura 
destacou a importância de 
eventos como este para o for-
talecimento do ambiente de 
inovação e negócios do Esta-
do, especialmente na cidade 
de Campina Grande, reco-
nhecida internacionalmente 
como um polo de tecnologia 
e educação. “Esse evento foi 
pensado para incentivar este 
ecossistema e fazer com que 
as pessoas continuem falando 
da Paraíba e de Campina Gran-
de como um polo educacional 
tecnológico”, acrescentou.

Por sua vez, o diretor 
técnico do Sebrae Paraíba, 
Luiz Alberto Amorim, sa-
lientou a importância da 
inovação no universo dos 
negócios. “A inovação é um 
tema que todos, independen-
temente da área de atuação, 
precisamos entender. Para 
quem está empreendendo, 
o consumidor está mudan-
do, em termos de hábitos, 
muito mais rápido do que 
as empresas estão chegando 
para atender as expectativas 
e necessidades dele. Nesse 
cenário, a inovação é pala-

vra-chave para conseguir 
entender melhor o que é o 
seu negócio, onde você quer 
chegar com ele e como quer 
competir no mundo dos ne-
gócios”, pontuou.

Além deles, também 
participaram do Inovação 
de Cabo a Rabo, que contou 
com o apoio da Prefeitura de 
Campina Grande e do Senai, 
a diretora da Fundação Par-
que Tecnológico da Paraíba, 
Nadja Oliveira; a secretária 
de Desenvolvimento Econô-
mico de Campina Grande, 
Rosália Lucas; e o secretário 
de Ciência, Tecnologia e Ino-
vação do município, Lucas 
Ribeiro.

I-Balaio
Além de proporcio-

nar a integração e a troca 
de conhecimentos entre os 
atores que fazem parte do 
ecossistema de inovação da 
Paraíba, o Inovação de Cabo 
a Rabo também marcou o 
lançamento da plataforma 
do I-Balaio, projeto desen-
volvido pelo Sebrae Paraíba 
com a proposta de identificar 
e conectar os atores que fa-
zem parte desse universo no 
Estado.

Cerca de 60 presos que 
cumprem pena em regimes 
aberto e semiaberto em 
Santa Rita foram beneficia-
dos com o uso de tornoze-
leira eletrônica. A juíza da 
1ª Vara Mista da Comarca e 
coordenadora dos Mutirões 
Carcerários na Paraíba, 
Lilian Frassinetti Correia 
Cananéa, autorizou a colo-
cação dos equipamentos 
nos apenados. A instalação 
começou ontem e deve ser 
concluída hoje.

A magistrada explicou 
que tiveram direito à torno-
zeleira eletrônica os presos 
com bom comportamento 
e com endereço regular, 
de preferência empregado. 
Todos tiveram que dispo-
nibilizar três números de 
telefone, de forma que a 
Central de Monitoramento 
das Tornozeleiras possa en-
trar em contato a qualquer 
dia ou horário. “Todos os 
apenados que receberam 
a tornozeleira estão nessas 
condições. Caso descum-
pram uma série de deter-
minações, o benefício será 
suspenso”, disse a juíza Li-
lian Cananéa.

“É um grande avanço 
na execução penal, onde 
teremos uma maior fis-
calização dos apenados, 

principalmente os do re-
gime aberto, podendo se 
saber, em tempo real, a 
localização de cada preso, 
além de desafogar a uni-
dade prisional para ape-
nados do regime fechado”, 
destacou a juíza.

Conforme informações 
da Secretaria Estadual de 
Administração Penitenciá-
ria na Paraíba há quase 400 
pessoas com a tornozeleira. 
Este número pode chegar 
a dois mil apenados, com a 
implantação da política de 
expansão estabelecida pelo 
Grupo de Monitoramento e 
Fiscalização do Sistema Car-
cerário (GMF), que tem como 
gestor o desembargador Joás 
de Brito Pereira Filho.

Números recentes do 
Departamento Penitenciá-
rio Nacional (Depen) reve-
lam que 51.515 pessoas, 
no Brasil, são monitoradas 
eletronicamente.

Ainda com base nas 
informações da juíza Lilian 
Cananéa, os mutirões car-
cerários em todo o Estado 
devem ser retomados, tão 
logo as novas informações 
do Sistema Eletrônico de 
Execução Penal Unificado 
(SEEU), no que diz respeito 
à situação prisional de cada 
apenado, seja atualizada. 

60 presos vão usar 
tornozeleira eletrônica

O ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, 
afirmou ontem que o 
preço do botijão de gás 
pode cair até 50% com 
a abertura do mercado 
do setor no país, por 
causa da maior compe-
tição entre empresas. 
Na última segunda-fei-
ra (24), o Conselho Na-
cional de Política Ener-
gética (CNPE) aprovou 
resolução com diretri-
zes para dar início à 
abertura do mercado 
de gás no Brasil.

Atualmente, a Pe-
trobras detém o con-
trole tanto da produção 
como da distribuição 
do gás no país. Apesar 
deste monopólio esta-
tal já ter sido quebrado 
na legislação em 1997, 
a abertura para novas 
empresas não havia 
sido concretizada até 
agora.

O ministro também 
comentou sobre outras 
iniciativas em curso 
para abertura da eco-
nomia. 

Preço do 
botijão de 
gás pode 
baixar 50% 

Pedro Rafael Vilela
Da Agência Brasil

Fotos: Marcos Russo

O protesto dos moradores das Três Lagoas e Beira Molhada para pedir uma solução em relação aos intensos alagamentos das casas teve início por volta das 15h30 com a interdição parcial da pista, deixando o trânsito lento

Pessoa (Seinfra) que resolva 
esse problema. “A Prefeitura 
permitiu a construção de um 
galpão que, após a obra, pas-
sou a dificultar a passagem 
da água”, contou outro mo-
rador da comunidade Três 
Lagoas, Leandro dos Santos 
Oliveira. 

Ele acrescentou que a 
casa onde morava ficou to-
talmente comprometida por 
causa da água que se acumu-
lou, trazendo muitos prejuí-
zos e obrigando sua família 
a sair do local. “Antes dessa 
obra a situação não era essa. 
Agora estou morando em 
Alhandra, na casa da minha 
sogra. Todo mundo aqui na 
rua está na mesma situação 
porque a água só baixou cer-
ca de cinco centímetros”.

Reunião vai buscar propostas para resolver situação
Após o protesto, ficou agen-

dada uma reunião que deverá ser 
realizada às 19h de hoje na pró-
pria comunidade. De acordo com 
representantes dos moradores, 
vão participar do encontro repre-
sentantes do Ministério Público e 
da Secretaria de Infraestrutura da 
Prefeitura de João Pessoa (Seinfra).

“Vamos estar lá para saber 
qual a solução que vão trazer. 
Caso não tenha nada de concreto 
poderemos voltar a fazer o protes-
to ou até ocupar a Prefeitura”, afir-
mou Leandro dos Santos Oliveira.

A secretária de Infraestrutura 
de João Pessoa, Sachenka da Hora, 

declarou que esteve no local ontem 
juntamente com representantes 
da Defesa Civil e da Secretaria de 
Defesa Social (Sedes) para dialo-
gar com a população. A secretária 
afirmou que, atendendo ao pedido 
dos moradores, vai participar hoje 
à noite da reunião na comunidade 
para falar sobre o problema.

Segundo ela, desde as fortes 
chuvas que ocorreram em João 
Pessoa há cerca de duas semanas 
a Prefeitura dialoga com os mo-
radores e, desde então, trabalha 
para acabar com o alagamento.

“Essa será a terceira reunião 
com representantes da comuni-

dade. Eu já me comprometi em 
solucionar o problema. Estamos 
lá trabalhando todos os dias, sem 
interrupção, só que uma obra de 
drenagem demanda um tempo. 
Não tenho como precisar o tem-
po porque todos os dias surgem 
novidades. Mas tudo está sendo 
feito para resolver o problema da 
população”, reforçou. 

Sobre o galpão que foi cons-
truído na área, a secretária ex-
plicou que esse é o menor dos  
problemas no momento porque 
o que provoca o alagamento na 
comunidade é um conjunto de 
fatores.
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Trecho interditado
Entre 22h de hoje e 4h de amanhã, um trecho da BR-230, em 
Cabedelo, será interditado para retirada do vão central da 
passarela metálica em frente à comunidade Renascer. Página 7
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Moradores receberam ordem para deixar a área, onde a prefeitura pretende construir um parque ecológico

Moradores da Comuni-
dade Vila Nassau, no Porto 
do Capim, que continuam 
morando naquela comu-
nidade, afirmaram ontem 
que estão sendo pressiona-
dos psicologicamente por 
funcionários da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa 
para negociarem a saída 
de suas casas. Segundo 
Adriana de Lima, uma das 
lideranças da Associação 
de Mulheres do Porto do 
Capim, os moradores que 
não aceitam sair de suas 
residências estão dormin-
do com medo de serem 
retirados das moradias du-
rante a madrugada através 
de ordem de despejo. 

Para o defensor públi-
co federal Edson Júlio de 
Andrade Filho, as famílias 
que não aceitaram o acor-
do proposto pela prefeitura 
têm o direito de continuar 
morando na comunidade.

Por outro lado, o co-
ordenador da Defesa Civil 
do Município, Noé Estre-
la, disse que as negocia-

ções entre os moradores 
e a prefeitura continuam, 
e que cerca de 50 famílias 
já aceitaram a proposta e 
deixaram a comunidade. 
“Enquanto os condomínios 
não ficam prontos, as famí-
lias que aceitaram sair da 
Vila Nassau estão receben-
do um auxílio moradia no 
valor de R$ 350. O condo-
mínio residencial que eles 
vão morar está em fase fi-
nal de construção na comu-
nidade Saturnino de Brito, 
no Bairro de Cruz das Ar-
mas”, disse Noé.

Cerca de 160 famílias 
foram atingidas pela me-
dida da prefeitura que tem 
intenção de construir no 
local o Parque Ecológico 
Sanhauá. Em meio às de-
molições, aproximadamen-
te 100 moradores de duas 
localidades da comunidade 
do Porto do Capim – Vila 
Nassau e Praça 15 – se-
guem irredutíveis em acei-
tar a proposta feita pela 
prefeitura. Alguns morado-
res, a exemplo do aposen-
tado Wilson Santana, di-
zem que residem no Porto 
do Capim há 70 anos. Eles 

reivindicam o reconheci-
mento como população tra-
dicional e ribeirinha.

O prefeito da capital, 
Luciano Cartaxo (PV), tra-
ta a intervenção na Vila 
Nassau como necessária 
porque, segundo ele,  o lo-
cal não oferece condições 
de habitabilidade. Ele dis-
se que o projeto que está 
sendo implementado pela 
prefeitura já foi aprovado 
e conta com financiamento 
do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacio-
nal (Iphan), por meio do 
Ministério da Cultura. Tra-
ta-se de empreendimen-
to estimado em R$ 11,6 
milhões, que prevê praça, 
mirante, elevador panorâ-
mico e passarela como par-
te da revitalização de 193 
m² de Área de Preservação 
Permanente.

A solicitação da pre-
feitura para que os mo-
radores da comunidade 
abandonassem suas casas 
teve início no dia 19 de 
março. Na ocasião, os mo-
radores da Vila Nassau e 
Praça Quinze, no Porto do 
Capim, receberam a visita 

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Cerca de 100 famílias resistem 
em não sair do Porto do Capim

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Denise Vilar

de agentes da Secretaria 
de Desenvolvimento Urba-
no (Sedurb) e Defesa Civil, 
que solicitaram que eles 
assinassem uma notifica-
ção concordando em deso-

cupar suas casas. Porém, os 
moradores se recusaram a 
assinar o documento. Após 
muitas negociações, inicial-
mente cerca de 30 famílias 
aceitaram sair. Hoje, segun-

do Noé Estrela, esse nú-
mero já aumentou para 50 
famílias, mas cerca de 100 
ainda resistem e afirmam 
que não vão aceitar a pro-
posta da prefeitura. 

Casas dos moradores que entraram em acordo com a prefeitura da capital começaram a ser demolidas 

Foto:  Roberto Guedes

Órgãos encontram irregularidades
O Ministério Público Federal (MPF), a 

Defensoria Pública da União (DPU) e a De-
fensoria Pública do Estado (DPE) expediram 
na semana passada recomendação con-
junta à Prefeitura Municipal de João Pessoa 
acerca das irregularidades encontradas 
durante inspeção realizada pelos três órgãos 
na localidade. Os órgãos cobram da prefei-
tura que reveja e aperfeiçoe o planejamento 
das demolições, sobretudo que não iniciem 
antes das 8h e que haja comunicação prévia 
aos moradores vizinhos sobre dia e horário. 
Para o procurador da República José Godoy 
Bezerra de Souza, sem que se resolva a 
questão dos moradores, a obra pode signi-
ficar desperdício de recursos públicos.

Por conta da inspeção, os órgãos tam-
bém recomendam que as demolições não 
prejudiquem a estrutura de casas vizinhas 
que estão ocupadas. Ainda demandam 
que haja a remoção dos entulhos, reparo 
dos prejuízos causados, como conserto de 
canos hidráulicos rompidos e retirada da 
fiação elétrica exposta, e ainda, que seja 
restabelecida a regularidade do serviço de 
coleta de lixo na comunidade ribeirinha.

A recomendação tem por base rela-
tório social, produzido por assistente social 
da DPU, e demanda a prefeitura a sanar 
em 15 dias as irregularidades identificadas 
para reduzir os transtornos causados ao 
sossego dos moradores, assegurar o não 
comprometimento da estrutura das casas 
que continuam ocupadas e não expor a risco 
a saúde dos moradores da comunidade.

O defensor público federal Edson Júlio 
de Andrade Filho, um dos signatários da 
recomendação, esclareceu que “as demoli-
ções que estão sendo realizadas restringem-
-se às casas de uns poucos moradores que 
fizeram acordo com a prefeitura e aceitaram 
deixar a comunidade; a grande maioria dos 
moradores não aceitou o acordo proposto 
pela prefeitura e tem o direito de perma-
necer naquela comunidade tradicional 
consolidada”. 

Ainda conforme o defensor público, 
a recomendação não visa questionar a 
permissão da prefeitura para realizar as 
demolições das casas das pessoas que acei-
taram sair, mas que regularizem a execução. 

“Estamos apenas cobrando da prefeitura 
que realize essas demolições com o cuida-
do e a atenção necessários à saúde física e 
mental das famílias que permanecem na 
comunidade e sem prejudicar a estrutura 
de suas casas”, explica o defensor.

"O Ministério Público Federal espera 
que a recomendação seja acatada e a 
prefeitura, sempre que for atuar na área, 
demolindo alguma casa com autorização 
do respectivo morador, o faça de modo que 
respeite o direito das demais pessoas que 
estão lá", afirmou o procurador José Godoy. 
Segundo ele, o Ministério Público está acom-
panhando o caso e verificando a questão da 
obra, “visto que é feita com recursos federais 
e que iniciá-la, sem que se resolva a questão 
dos moradores, pode significar desperdício 
de recursos públicos", alertou.

Para a defensora pública Lydiana 
Ferreira Cavalcante, a expectativa é que a 
prefeitura acolha as recomendações solici-
tadas pelos órgãos de defesa dos direitos 
humanos em prol dos cidadãos que preferi-
ram continuar residindo no Porto do Capim. 
Área que é considerada uma comunidade 
tradicional ribeirinha. 

Dentre as irregularidades registradas 
no relatório social do MPF, destaca-se que as 
demolições estavam sendo iniciadas às 6h e 
sem qualquer comunicação prévia aos mo-
radores das casas imediatamente vizinhas, 
bem como, que os agentes da prefeitura não 
estariam adotando as medidas necessárias 
para garantir que a estrutura das casas que 
continuam ocupadas não sejam afetadas 
pelas demolições em curso, já que algumas 
casas da localidade são “geminadas” àque-
las que estão sendo demolidas. 

Verificou-se também que a prefeitura 
não estava recolhendo os entulhos produ-
zidos pelas demolições e que, antes mesmo 
de se iniciar esse processo de demolições, 
a prefeitura teria suspendido a coleta de 
lixo na comunidade do Porto do Capim. 
Caso não seja cumprida a recomendação, 
os órgãos recomendantes adotarão as 
medidas jurídicas necessárias em favor da 
comunidade do Porto do Capim. A inspeção 
dos órgãos públicos na comunidade foi 
realizada no início deste mês.



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 28 de junho de 2019

Justiça acompanhou parecer do Ministério Público ao entender que Marvin Henriques tentou violar a tornezeleira eletrônica 
O estudante Marvin 

Henriques Correia teve a 
prisão preventiva decre-
tada ontem,  em sessão da 
Câmara Criminal. A Jus-
tiça entendeu que ele é 
cúmplice da chacina ocor-
rida na Espanha, em agos-
to de 2016, quando foram 
mortos quatro pessoas: 
pai, mãe e duas crianças, 
todas paraibanas. 

A decisão do relator, 
juiz convocado Tércio 
Chaves de Moura, acom-
panhou o parecer do Mi-
nistério Público ao en-
tender que o estudante 
estaria tentando violar a 
tornozeleira eletrônica, 
que ele usa desde 2016, 
após ser solto e cumprir 
medidas cautelares.

A decisão da Justiça 
foi tomada de surpresa 
pelo advogado Sheyner 
Asfora, ao alegar a um 
órgão de imprensa que 
Marvin nega a tentativa 
de romper o equipamen-
to de monitoramento, ao 
afirmar que o aparelho 
apenas se rompeu pelo 
desgaste do tempo de uso. 
Sheyner disse que vai re-
correr da decisão da Justi-
ça paraibana ao Superior 
Tribunal de Justiça tão 
logo haja a publicação do 
acórdão.

Marvin Henriques 
Correia é apontado como 
incentivador do amigo 
Patrick Gouveia, através 
de mensagens em rede 
social, para matar e es-
quartejar Janaína Améri-
co, 40 anos; Marcos No-
gueira, 39, tios de Patrick, 

e ainda os filhos do casal, 
de 1 e 4 anos.

Segundo a polícia 
espanhola, no dia 18 de 
setembro de 2016, cer-
ca de um mês após o cri-
me os corpos de Janaína 
Américo, Marcos Campos 
Nogueira e os filhos do 
casal foram encontrados 
esquartejados em um cha-
lé na cidade espanhola de 
Pioz. François Patrick No-
gueira Gouveia, sobrinho 
de Marcos, se entregou à 
polícia daquele país euro-
peu e confessou ser autor 
da chacina.

A decisão da Câmara 
Criminal foi em reconhe-
cimento a Recurso em 
Sentido Estrito interpos-
to pelo Ministério Público 
contra a decisão da juíza 
do 2º Tribunal do Júri, que 
revogou a prisão preven-
tiva de Marvin Henriques 
Correia. Ele chegou a ser 
preso e recolhido ao Com-
plexo Penitenciário Ro-
meu Gonçalves de Abran-
tes - PB1, em Jacarapé, na 
capital paraibana.

Marvin se encontra 
em casa, cumprindo medi-
das cautelares, aguardan-
do ser expedido o manda-
do de prisão. O advogado 
Sheyner Asfora informou 
que tão logo receba a de-
cisão judicial vai se apre-
sentar na Justiça para a 
audiência de custódia.

O brasileiro François 
Patrick foi condenado a 
prisão perpétua, punição 
mais grave na Espanha, 
que pode ser revista a 
cada 25 anos.

Cúmplice de chacina na Espanha 
tem prisão preventiva decretada 

Editoração: Klécio BezerraEdição: Denise Vilar

A Polícia Civil apreendeu, 
na última quarta-feira (26), um 
adolescente envolvido na mor-
te de uma criança de seis anos 
de idade. O crime e a prisão 
ocorreram na cidade de Santa 
Rita, Região Metropolitana de 
João Pessoa. 

O adolescente, de 16 anos, 
foi apreendido por ordem judi-
cial, após investigações apon-
tarem a participação dele no 
crime. O mandado de busca e 
apreensão expedido pela Justi-
ça foi cumprido por equipes do 
Núcleo de Homicídios da Dele-
gacia Seccional de Polícia Civil 
da cidade.

De acordo com o delegado 
Reynaldo Nóbrega, o adoles-
cente é envolvido com facções 
criminosas que promoveram 
uma troca de tiros, no dia 17 de 
abril deste ano, no distrito de 
Várzea Nova. 

Por conta do tiroteio, a 
criança Joyce Cordeiro dos San-
tos, foi morta. De acordo com 
as investigações, o adolescente 
apreendido foi o autor dos dis-
paros que atingiram a vítima. 

“O fato causou bastante 
comoção popular”, lembrou o 
delegado Ainda de acordo com 
ele, o adolescente confessou 
a participação, depois que foi 
apreendido.

Um homem e uma mulher 
foram presos ontem na cidade 
de Campina Grande, em duas 
ações da Polícia Civil. A mulher, 
identificada como Josivania 
Carneiro Feitosa dos Santos, 
de 22 anos, foi presa por equi-
pes da Delegacia de Repressão 
a Entorpecentes (DRE). Com 
ela, os policiais encontraram 
dois quilos de cocaína e crack. 
A prisão ocorreu no bairro da 
Liberdade. 

Além do entorpecente, 
os policiais também encontra-
ram objetos que são usados na 
preparação e embalagem das 
substâncias ilícitas. 

De acordo com informa-
ções repassadas pelo delegado 
Luciano Soares, esta é a tercei-
ra vez que a suspeita é presa 
por tráfico de drogas.

A segunda prisão ocorri-
da na cidade foi realizada pela 
Delegacia de Crimes Contra o 
Patrimônio, com apoio da Po-
lícia Militar. Renato Hugo Silva 
Soares, de 24 anos, foi locali-
zado no bairro de Santa Rosa. 
Ele é suspeito de assaltar um 
comércio no último domingo 
(23). O crime foi praticado por 
três homens. Dois deles já fo-
ram identificados pela polícia.

Após ser preso, Renato 
confessou a participação no 
crime. Ele foi submetido a exa-
me de corpo de delito e foi en-
caminhado para a carceragem 
da Central de Polícia de Campi-
na Grande. 

Adolescente é 
detido em Santa 
Rita por morte 
de criança 

Mulher é presa 
por tráfico de 
cocaína e crack  
em CampinaDanos morais

Banco deve indenizar cliente 
assaltado em estacionamento

A Primeira Câmara Cí-
vel do Tribunal de Justiça 
da Paraíba manteve a in-
denização de R$ 15 mil por 
danos morais a cliente que 
foi assaltado no estaciona-
mento do Banco Bradesco, 
em Campina Grande. De 
acordo com o relator, de-
sembargador Leandro dos 
Santos, tratando-se de ativi-
dade comercial, incide a res-
ponsabilidade objetiva pela 
reparação do dano ocorrido 
nas dependências da em-
presa, independentemente, 
da conduta culposa de seus 
proprietários, notadamente, 
se comprovada a relação de 
causalidade entre a ação e o 
resultado.

Citando a Súmula nº 
130, do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), o relator 
afirmou que o estabeleci-
mento que permite o esta-
cionamento de veículo em 
suas dependências, torna-se 
responsável por qualquer 
dano causado ao veículo e 
aos pertences nele arma-
zenados, principalmente, 
quando o serviço é presta-
do mediante cobrança. A 
Apelação Cível nº 0812008-
57.2015.815.0001 foi inter-

posta pelo Banco Bradesco 
contra sentença da juíza An-
dréa Dantas Ximenes, da 9ª 
Vara Cível de Campina Gran-
de, que o condenou ao paga-
mento de danos materiais e 
morais a cliente que foi as-
saltado no estacionamento 
da empresa. O banco alegou 
ser parte ilegítima, pois o 
local não era administrado 
pela instituição. Considerou, 
ainda, que a juíza não carac-
terizou os elementos para 
a fixação das indenizações 
estabelecidas, e pediu, alter-
nativamente, a diminuição 
do valor indenizatório por 
dano moral.

O desembargador 
Leandro dos Santos obser-
vou que em momento algum 
a tese defensiva do Banco 
refutou a existência do ocor-
rido, limitando-se a afirmar 
que o estacionamento não 
era de sua propriedade.

O magistrado entende 
que o serviço de estacio-
namento é complementar 
à atividade principal, com 
o objetivo de oferecer con-
forto e, por isso, atrair mais 
clientes. “O oferecimento de 
estacionamento faz parte da 
estratégia para aumento do 

lucro, havendo o dever de 
guarda da instituição ban-
cária”, avaliou. Para o magis-
trado, isso fica ainda mais 
evidenciado quando existe 
cobrança pelo serviço pres-
tado, em que o pagamento 
é mais atraente para quem 
estiver em atendimento 
bancário, denotando que a 
empresa, ao menos, possui 
parceria/convênio com o 
estacionamento.

O  desembargador 
Leandro analisou que, se de 
um lado a indenização pelo 
dano moral não pode ser 
fonte de lucro, por outro, 
não pode servir de estímulo 
à violação de direitos perso-
nalíssimos de outrem. 

E estando a senten-
ça em conformidade com 
tais paradigmas, o valor da 
condenação deve ser man-
tido. “Utilizando-se dos 
critérios da equidade e da 
razoabilidade, tenho que a 
reparação indenizatória de 
R$ 15 mil fixada na senten-
ça não merece reparo, eis 
que inegável o abalo emo-
cional experimentado pelo 
autor, vítima de roubo à 
mão armada”, asseverou o 
magistrado.

Foto: Secom-PB

Maior São João do Mundo

PM apreende frascos de 
loló e documentos falsos 

Cerca de 100 frascos de 
loló e outros entorpecentes 
foram apreendidos no Par-
que do Povo, em Campina 
Grande, desde sexta-feira, 
21, até a madrugada de on-
tem. Segundo o tenente-
-coronel Rogério Damasce-
no, comandante do 2º BPM, 
vários documentos falsos 
também foram apreendidos, 
principalmente identidades, 

usados pelos traficantes para 
prejudicar a identificação.

Além do loló, também já 
foram apreendidas cocaína 
e maconha durante revistas 
feitas na entrada do Parque 
do Povo, em Campina Gran-
de. “A biometria digital insta-
lada na entrada do Parque do 
Povo está sendo importante 
para a identificação de pro-
curados”, disse Damasceno. 

No interior do Parque 
do Povo e na parte externa a 
Polícia Militar mantém várias 
câmeras de monitoramento, 
policiamento velado. “Quan-
do a identificação acontece 
através das câmeras, os poli-
ciais que estão no evento rea-
lizam a abordagem e retiram 
os suspeitos sem chamar a 
atenção, para evitar tumulto’, 
disse Rogério Damasceno.

A Polícia Militar 
vem intensificando as 
ações no Sertão da Pa-
raíba e recapturou mais 
dois foragidos da Justi-
ça na região do municí-
pio de Sousa. Os acusa-
dos, ambos de 21 anos 
de idade, foram presos 
e estão envolvidos em 
crimes contra vida, do 
sistema nacional de ar-
mas de fogo (porte ou 
posse), entre outros. As 
ações aconteceram na 
manhã de ontem e noite 
de quarta-feira (26).

Na prisão mais re-
cente, um dos acusados 
foi localizado pelos po-
liciais do 14º Batalhão 
na rodovia estadual PB 
383, que liga as cidades 
de Sousa e Lastro, nas 
proximidades da está-
tua de Frei Damião. Ele 
tinha um mandado em 
aberto expedido pela 
2ª Vara Mista de Sousa. 
Já na noite de quarta-
-feira, outro procurado 
pela Justiça foi locali-
zado por volta das 19h, 
no centro da cidade de 
Sousa, nas proximida-
des de um hotel. Contra 
ele havia um mandado 
de prisão expedido pela 

1ª Vara Mista de Caja-
zeiras.

 “São 60 mandados 
cumpridos desde o co-
meço do ano, e uma mé-
dia de 10 prisões deste 
tipo por mês. Esse tra-
balho é resultado da 
atuação conjunta dos 
policiais do 14º Bata-
lhão com a Coordena-
doria de Inteligência 
da PM”, pontuou o te-
nente-coronel Antônio 
Guedes, comandante do 
Batalhão. Os acusados 
foram apresentados 
na Delegacia da Polícia 
Civil de Sousa para os 
procedimentos legais.

Polícia Militar prende 
foragidos no Sertão

Além da loló, os policiais encontraram cocaína e maconha durante revistas feitas na entrada do Parque do Povo 

Os acusados, 
localizados na 

região de Sousa, 
têm 21 anos e estão 
envolvidos em crimes 

contra a vida. Eles  
respondiam também 

pelo porte de  
arma de fogo  
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Trabalho será realizado hoje à noite, deve demorar seis horas e, durante esse período, veículos vão circular pelas faixas laterais
No período das 22h de 

hoje até as 4h de amanhã, 
um trecho da BR-230, na 
estrada de Cabedelo, será 
interditado para retirada 
do vão central da passare-
la metálica localizada em 
frente à comunidade do Re-
nascer para conclusão dos 
trabalhos de restauração do 
equipamento. A passarela 
foi interditada para pedes-
tres já há alguns dias para 
a realização dos serviços de 
manutenção em sua estru-
tura. Durante a interdição 
– por cerca de 6 horas – to-
dos os veículos vão circular 
pelas faixas laterais, já de-
vidamente preparadas para 
receber o trânsito.  

Construída pelo Gover-
no do Estado, por meio do 
Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER), a passa-
rela passa por vários servi-
ços de manutenção em toda 
sua estrutura, incluindo a 
substituição de peças oxida-
das e pintura. Para facilitar 

a travessia dos pedestres 
na área, o DER, com o apoio 
do DNIT, providenciou faixa 
para pedestres e sinalização 
vertical nas duas vias da ro-
dovia.

Na restauração da pas-
sarela, o Governo do Estado 
investe R$ 481.190,00. Ini-
ciados em janeiro de 2019, 
agora os serviços estão na 
reta final. A passarela do Re-
nascer é uma das quatro que 
o Governo do Estado da Pa-
raíba implantou na BR-230 
no trecho entre Cabedelo e o 
Viaduto de Oitizeiro. As de-
mais são a do Unipê, do Boa 
Esperança e do Iesp, esta 
última inaugurada em outu-
bro de 2018.

O superintendente do 
DER, Carlos Pereira de Car-
valho e Silva, disse que a 
passarela é de fundamental 
importância para os mora-
dores da comunidade do 
Renascer, por ser um equi-
pamento que garante a se-
gurança da travessia.

Obra em passarela interdita 
trecho da BR-230 em Cabedelo

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Denise Vilar

Fisioterapia em Movimento

Hospital Metropolitano realiza com os 
pacientes atividades de cinesioterapia

O Hospital Metropoli-
tano Dom José Maria Pires, 
por meio de sua Equipe 
Multidisciplinar/ Serviço de 
Fisioterapia, vem desenvol-
vendo atividades de cine-
sioterapia com os pacientes 
de internações cardíacas 
e neurológicas, como tam-
bém seus acompanhantes. 
O projeto Fisioterapia em 
Movimento consiste em um 
conjunto de técnicas aliadas 
a exercícios com movimen-
tos cotidianos relacionados 
à reabilitação e à recupera-
ção funcional dos assistidos.

De acordo com o coor-
denador da Fisioterapia da 
unidade de saúde, Bruno 
Brito, as atividades reali-
zadas auxiliam na melhora 
da qualidade de vida. “Pelo 
fato de ficar muito tempo 
em repouso, o paciente 
pode ter a redução de fun-
ção, e os exercícios propor-
cionam uma melhora mais 
rápida, minimizando os 
efeitos da perda de força 
musculares e das funções 
cognitivas, acelerando a 
sua reabilitação e possibili-
tando a este uma alta mais 
rápida e segura”, afirmou.

Ressaltando a impor-
tância da participação do 
familiar na prática dos 
exercícios, o coordenador 
acrescentou que o ponto 
primordial do trabalho é 
ele ser realizado em con-
junto ao acompanhante. “É 
fundamental a colaboração 

Apesar do alerta de ven-
tos fortes entre a noite de on-
tem e a de amanhã, emitido 
pela Marinha do Brasil, a pro-
cissão marítima em come-
moração ao Dia de São Pedro 
será mantida. A “barqueata”, 
que acontece amanhã, não 
sofrerá qualquer alteração, 
apesar da possibilidade de 
ventos com intensidade de 
62km/h (33 nós) atingirem o 
litoral do Estado. 

A tenente Nathália Faria, 
encarregada da segurança do 
tráfego aquaviário da Capita-
nia dos Portos da Paraíba, re-
comendou que “embarcações 
menores não se façam ao 
mar”, já que os ventos devem 
estar pelo menos sete vezes 
mais intensos que o normal, 
podendo causar acidentes. 
Outra recomendação é que 
os participantes da “barque-
ata” estejam com os itens de 
segurança e a parte estrutu-
ral verificada, de forma que 
a embarcação apresente as 
condições necessárias à na-
vegação. “Nós não podemos 
proibir que o evento aconte-
ça, mas passamos as orienta-
ções necessárias, fiscalizamos 
as embarcações e estaremos 
na procissão marítima, junta-
mente com o Corpo de Bom-
beiros”, completou a tenente. 

O pescador João Domin-
gos, que organiza a procissão 
marítima há pelo menos 20 
anos, disse estar ciente das 
alterações climáticas, mas 
garantiu que a “barqueata” 
será segura, já que, durante o 
evento religioso, a maré esta-
rá baixando. “Quando a gente 
chegar em Tambaú, por vol-
ta das 16h, a maré vai estar 
quase zero”, assegurou. João 
disse também que o fato dos 
barcos navegarem próximo à 
costa confere mais seguran-
ça ao evento. “Nunca houve 
nenhum acidente, até porque 
além dos equipamentos de 

segurança, os barcos foram 
vistoriados”, concluiu. 

Ventos fortes
A Marinha do Brasil, por 

meio do Centro de Hidrografia 
da Marinha (CHM), informou 
que a intensificação dos ven-
tos alísios vindos do Oceano 
Atlântico, nas proximidades 
do Litoral do Nordeste, pode-
rá provocar ventos fortes com 
direção sudeste a leste do Li-
toral Norte da Bahia, Sergipe, 
Alagoas, Pernambuco, Paraí-
ba até o sul do Rio Grande do 
Norte entre o dia 27 à noite e 
o dia 29 à noite.

A Marinha do Brasil man-
tém todos os avisos de mau 
tempo em vigor no endereço 
eletrônico www.marinha.mil.
br/chm/dados-do-smm-avi-
sos-de-mau-tempo/avisos-
-de-mau-tempo. As informa-
ções meteorológicas podem 
ser visualizadas também na 
página do Serviço Meteoro-
lógico Marinho no Facebook 
(@servicometeorologicomb) 
e por meio do aplicativo "Bo-
letim ao Mar", disponível para 
download na internet, tanto 
para o sistema Android quan-
to para iOS, desenvolvido em 
parceria entre a Marinha do 
Brasil e o Instituto Rumo ao 
Mar (Rumar). 

Programação
A programação de ho-

menagem ao santo protetor 
dos pescadores inicia hoje,  
com carreata  saindo às 18h 
da Colônia dos Pescadores, 
em Tambaú, em direção à 
Vila dos Pescadores, na Praia 
da Penha, onde acontece uma 
missa campal às 19h. Já a 
“barqueata”, com cerca de 30 
embarcações, acontece ama-
nhã, e se inicia às 14h, com 
caminhada da Vila dos Pesca-
dores até a Praia da Penha, de 
onde os barcos seguem para 
a Praia de Tambaú. Às 16h, 
acontece uma missa na paró-
quia de São Pedro Pescador, 
no bairro de Manaíra.  

“Barqueata” é mantida 
apesar de ventos fortes
Laura Luna
lauraragao@gmail.com

Parto de Lótus, com queda natural 
do cordão umbilical, ocorre em Patos

Em um parto tradicional o 
cordão umbilical é cortado as-
sim que o bebê nasce e todo o 
procedimento de limpeza e cui-
dados ocorre no coto umbilical, 
que cai em cerca de três a dez 
dias. Mas com os bebês cujos 
pais optaram por um parto de 
Lótus a história é diferente, pois 
o cordão umbilical permanece 
ligado à placenta intacto, ou seja, 
ela não é descartada de imedia-
to, o que traz benefícios diver-
sos para o recém-nascido. E foi 
justamente o que aconteceu na 
quarta-feira (26) com o filho do 
casal Stefania Santana de Araújo 
Lopes e Agrisio Fernandes Lo-
pes. Antônio da Silva Lopes Neto 
teve o privilégio de ter nascido 
na Maternidade Dr. Peregrino 
Filho, de Patos, com um parto 
de Lótus. Ano passado, a unida-
de fez outros partos de Lótus, 
acompanhados pela enfermeira 
obstetra Catarina Sulpino.

O bebê nasceu saudável, 
às 9h30, pesando 3,655 kg, 
com 50 cm, e Apgar (avaliação 
da vitalidade do recém-nasci-
do) 9/10. O parto normal foi 
acompanhado pela enfermei-
ra obstetra Elisama Naara, 
pela pediatra Fátima Queiroga, 

pelas técnicas Maria Cicera e 
Jozelita Gomes e ainda pelo 
acadêmico de Medicina, José 
Tarcísio Diógenes. O tempo 
que o bebê fica ligado à pla-
centa fará muita diferença no 
desenvolvimento dele. Mãe e 
filho, que moram em Patos, de-
vem receber alta já nesta quin-
ta-feira (27).

Dentre os benefícios com-
provados de manter a conexão 
da placenta, sem cortar o cor-
dão até que aconteça a transfu-
são total do sangue  para o bebê, 
destaca-se a diminuição dos  
riscos de anemia na primeira 
infância, o fato do bebê rece-
ber toda vitamina K presente 
na placenta, o que, em tese, 
diminui a necessidade da apli-
cação da vitamina K no bebê 
após o nascimento (a vitamina 
K é  importante para evitar he-
morragia no recém-nascido), 
o bebê  recebe muito mais cé-
lulas tronco (presentes na pla-
centa e no cordão umbilical) e 
mais células de defesa presente 
na placenta, aumentando sua 
imunidade e nos casos em que 
os pais esperam o tempo do 
cordão cair naturalmente, que 
varia entre três a dez dias, não 

Foto: Divulgação

Stefania Santana e Agrisio Fernandes são os pais de Antônio, nascido quarta-feira

há risco de infecção.
O diretor-geral da Materni-

dade, Umberto Marinho Júnior, 
no entanto, orienta os pais que 
antes de tomar qualquer deci-
são se informe com o seu obs-
tetra sobre o risco e cuidados 
desse modelo de parto. “Ainda 
não existe um estudo científi-
co que comprove os benefícios 
tanto à saúde da mãe como da 
criança. O único estudo com-
provado cientificamente é que 
o que acontece é semelhante ao 
clampeamento tardio do cor-
dão, que consiste em cortá-lo 
depois de alguns minutos e nes-

se intervalo o cordão continua a 
pulsar, dando mais nutrição ao 
recém-nascido”, destaca o dire-
tor, que é pediatra.

Umberto Marinho Jú-
nior lembra que esse tipo de 
prática não é corriqueiro na 
unidade, mas que em tendo 
condições clínicas de fazê-lo 
e se for solicitado pelos pais, 
a equipe é orientada a fazer 
o parto de Lótus. “De fato, é 
necessário que haja consen-
so entre a família e a equipe 
para o parto de Lótus ser rea-
lizado”, finaliza o diretor da 
maternidade.

Foto: Divulgação

Fisioterapeutas utilizam técnicas aliadas a exercícios com movimentos cotidianos para recuperação dos assistidos

do familiar nesse processo 
de reabilitação. A presença 
do cuidador faz com que os 
pacientes se sintam mais 
seguros e motivados, tra-
zendo uma aceitação maior 
ao tratamento e com isso 
resultados melhores”, ex-
plicou Bruno Brito.

Para Maria Ivonete 
Maia, que é esposa e acom-
panhante de José Maia, 67 
anos, internado pela Car-
diologia da unidade de saú-
de, os exercícios podem ser 
definidos como evolução e 
renovação. “É o segundo dia 
que nós participamos, e eu 
já posso ver uma melhora 
nele. Na primeira vez, ele 
não conseguiu fazer muitos 
movimentos, mas hoje ele já 

está fazendo, até os pés de-
sincharam mais. O hospital 
está de parabéns, porque 
esse tempo que passamos 
aqui na atividade é renova-
dor para todos nós”, relatou.

O projeto Fisioterapia 
em Movimento visa não 
só o bem-estar físico, mas 
emocional dos participan-
tes, segundo a gerente mul-
tidisciplinar da instituição, 
Edilícia Carneiro. “Acredi-
tamos que tirar o paciente 
do leito e levá-lo para reali-
zar uma atividade externa, 
permitindo o contato com 
outras pessoas, outros fa-
miliares, que já passaram 
por situações semelhantes, 
o motiva mais. Os cuida-
dos perpassam a condição 

física e conseguimos con-
tribuir positivamente para 
o bem-estar emocional de 
todos”, afirmou.

Perfil 
O Hospital Metropoli-

tano Dom José Maria Pires, 
localizado em Santa Rita, é 
a primeira unidade de saú-
de pública especializada em 
neurologia e cardiologia da 
Paraíba. Tem a capacidade 
de 226 leitos, sendo 60 de 
UTI, 11 salas de cirurgia 
e um moderno centro de 
diagnóstico por imagem. Os 
pacientes atendidos na ins-
tituição são regulados via 
Secretarias Municipais, em 
sintonia com o sistema de 
regulação do Estado.



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 28 de junho de 2019

A Vila Sítio São João é um dos 
locais mais procurados para visitação 
durante o Maior São João do Mundo, 

em Campina Grande. Na programação 
para este final de semana, a animação 

ficará por conta de Arthur Resenha, 
Forró D2, Fabiano Guimarães, Gitana 

Pimentel, Samya Maia, Fabiana Souto e 
muito forró pé-de-serra. O local é uma 
montagem cenográfica que relembra 

um vilarejo rural do século XIX, e ofere-
ce atrações musicais e pratos típicos. O 
Sítio São João explora a vida do homem 

sertanejo remontando os lugares que 
antigamente existiam e faziam parte da 
cultura nordestina. Ele fica instalado na 
Avenida Floriano Peixoto, próximo ao 

Meninão. Mais informações pelo 
WhatsApp 83 991887758.

Campina Grande 
Caiçara
n Com o tema “São Pedro de Caiçara exal-
ta Jackson do Pandeiro no seu Centenário”, 
o município de Caiçara realizará hoje e 
amanhã a 30ª edição do São Pedro de 
Caiçara. A programação de hoje conta com 
o lançamento de um livreto (10 páginas), 
de autoria de Jocelino Tomaz de Lima, fã 
e pesquisador da vida e da obra do Rei do 
Ritmo; exposição “Jackson com Atitude”, 
com itens relativos ao homenageado; 9º 
Concurso de Trios Pé-de-Serra, constando 
no regulamento que os grupos deverão ter 
nos seus repertórios de uma a três músicas 
de Jackson; e as atrações da noite serão 
“Forró de Mala e Cuia” e “Os Filhos de 
Jackson”, trio de Alagoa Grande, terra natal 
do homenageado. Amanhã, as atrações se-
rão Forró de Cabo a Rabo, Henry Freitas e 
Brasas do Forró. Toda a decoração da festa 
estará voltada para a homenagem. O even-
to se dará na quadra de esportes “Everaldo 
Costa”, nas noites dos dois dias, a partir das 
21h, e também contará com apresentação 
de quadrilhas 

AreiA

Começa na próxima segunda-feira, no município de Areia, a edição 2019 
da Rota Cultural Caminhos do Frio. Com o tema “Frio, Cachaça e Arte”, a 
programação segue até o dia 7 de julho, com uma programação bastante 
diversificada, passando pela música, com shows que valorizam os artis-
tas da terra, entregas da Comenda Pedro Américo, teatro, lançamento 
de livro, exposições de artes e de plantas, contação de história, trilhas 
ecológicas, trilhas de 4X4, cavalgadas e diversas oficinas de arte, de reci-
clagem, de economia criativa, de cartonagem, de beleza afro, de xaxado, 
de capoeira e de gastronomia. A abertura oficial será às 19h, no Colégio 
Santa Rita e contará com apresentação da Orquestra Vó Maria, Serestei-
ras do Chá  e do espetáculo “Areia em Feira”. Às 21h, quem sobe ao Palco 
Central é Rejane Ribeiro e Banda e, às 22h30, Niedson Lua. O evento é 
uma realização do Fórum de Turismo Sustentável do Brejo paraibano, 
contando com apoio do Governo do Estado, através da EPC – Empresa 
Paraibana de Comunicação, composta pelo Jornal A União e pela Rádio 
Tabajara. A programação segue para o município de Pilões, de 8 a 14 de 
julho; Matinhas, de 15 a 21 de julho; Solânea, de 22 a 28 de julho; Serraria, 
de 29 de julho a 4 de agosto; Bananeiras, de 5 a 11 de agosto; Remígio; de 
12 a 18 de agosto; Alagoa Nova, de 19 a 25 de agosto, e Alagoa Grande, de 
26 de agosto a 1 de setembro. 

Galante
nnn No Distrito de 
Galante, em Campina 
Grande, o Arraiá de 
Cumpade encerra a 
temporada 2019 em 
grande estilo, ten-
do como convidados 
especiais do Cumpade 
João, Sirano & Sirino 
e Brasas do Forró. O 
evento tem início às 
11h e se estende até 
17h, na Fazenda Olho 
D’Água. Como de cos-
tume, durante todo o 
evento, grupos de forró 
pé-de-serra se reve-
zam para garantir que 
o forró não pare um 
instante sequer. Em 
meio a essa maratona, 
o Cumpade João, anfi-

Fotos: Teresa Duarte

nnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnn

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

trião do Arraiá, sobe ao 
palco para embalar o 
público presente com 
um repertório que mer-
gulha nas raízes regio-
nais. O passaporte dá 

direito ao serviço open 
bar (cerveja, cachaça, 
caipirinha, refrigerante, 
suco, água e café), apre-
sentações culturais e 
visitação à Divina Vila.

Propostas de fortelecimento do setor foram apresentadas na reunião do Conselho Estadual de Desenvolvimento Turístico  
O Conselho Estadual de 

Desenvolvimento Turístico 
(Condetur) se reuniu on-
tem, no Sebrae, em Campi-
na Grande, para discussão e 
apresentação de propos-
tas para desenvolvimento 
do turismo de Campina 
Grande e região, por meio 
das ações de promoção e 
a implantação do Centro 
de Convenções daquela 
cidade.

A reunião foi presidida 
pelo secretário de Estado 
do Turismo e Desenvolvi-
mento Econômico, Gustavo 
Feliciano, contando ainda 
com a participação efetiva 
de órgãos oficiais de tu-
rismo, PBTur, Centro De 
Convenções de João Pes-
soa, Prefeitura de Campina 
Grande, Sebrae, Banco do 
Nordeste, Infraero, Sind-
campina, ABIH, Abrasel, 
Abav, Convention Bureau 
de João Pessoa, e todas as 
entidades empresariais e 
profissionais do trade tu-
rístico da Paraíba. Na oca-
sião, os membros do conse-
lho puderam sugerir ações 
e propostas ao Governo 
da Paraíba para o fortale-
cimento do setor para os 
próximos anos.

Ao final, o secretário 
Gustavo Feliciano avaliou a 
reunião como produtiva: “É 
a primeira vez que o Conde-

Ações para interiorização do 
turismo são discutidas em CG

editoração: Ulisses Demétrioedição: Denise Vilar

tur se reuniu na região des-
de a sua criação e a pauta foi 
extremamente produtiva, 
servindo para definir prio-
ridades que efetivamente 
contribuam para o aumento 

da competitividade da cida-
de e região, além de possi-
bilitar passos importantes 
na consolidação da política 
turística estadual em 2019, 
mediante uma gestão públi-

ca descentralizada, partici-
pativa e cooperativa, capaz 
de dialogar com os setores 
que estão na pauta positiva 
dessa instância de gover-
nança estadual”.

Passado o São João, 
as cidades paraibanas, do 
Litoral ao Sertão, focam na 
comemoração do São Pedro 
com várias atrações musi-
cais. Para o turista hospe-
dado em hotéis da capital, a 
dica é participar do Forró do 
Litoral, em Cabedelo. Hoje 
o São Pedro vai ser aberto 
com o legítimo forró pé-de-
serra na principal praça da 
cidade. Em seguida, aconte-
ce apresentação do cantor 
Osmídio Neto e da dupla 
Sirano e Sirino. Amanhã, no 
encerramento, as principais 
atrações são as bandas Stylo 
Ousado e Cavalo de Pau.

Em Mamanguape, as 
festas dos padroeiros São 
Pedro e São Paulo aconte-
cem hoje com animação de 
Solange Almeida, Ranniery 
Gomes, Diecson e Trio Mas-
safera, e terminam amanhã 
com Mara Pavanelly, Jacy 
Santos e Forró D2.

No Brejo, a cidade de 
Guarabira vai comemorar 
o São Pedro hoje e ama-
nhã, com shows no Parque 
do Encontro. O Circuito Ju-
nino do Brejo, que integra 

as festas juninas de Belém, 
Bananeiras, Borborema, 
Caiçara, Serraria e Solânea, 
prossegue na primeira se-
mana de julho. Em Belém, 
onde é realizado o ‘maior e 
melhor’ São Pedro da Paraí-
ba, haverá apresentações de 
Mano Walter, Gianine Alen-
car e Henry Freitas, no dia 
4; de Luan Estilizado, Edson 
Lima e Gatinha Manhosa, 
João Neto Pegadão, no dia 5; 
e de Santana, Mara Pavanelli 
e Tony Farra, no dia 6.

No Sertão, uma das fes-
tas mais tradicionais é o São 
Pedro de Condado. A festa 
acontece de 5 a 7 de julho 
e as principais atrações são 
Thor e Banda, Léo Maga-
lhães, Bel Silva, Tarracha Va-
neirão e Forró Bacana.

O Maior São João do 
Mundo, em Campina Gran-
de, vai até o dia 7 de julho. As 
atrações de hoje no Parque 
do Povo são Gusttavo Lima, 
Forró da Resenha, Gitana 
Pimentel, Grupo Folclóri-
co; amanhã, Alceu Valença, 
Fellipe Warley e Iorranes, e 
domingo, J.M Puxado, Stela 
Alves e Bob Léo Mercadoria.

Cidades paraibanas 
celebram o São Pedro

Reunião do Condetur foi presidida pelo secretário do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Gustavo Feliciano 

Foto: Secom-PB



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 28 de junho de 2019

2o Caderno

Fotos: Divulgação

Discotecagem
Projeto ‘RadioBaghdad’ do Recife chega a João Pessoa 
com performance do DJ Evandro Q?, que se apresenta 
nesta sexta-feira à noite, no Espaço Mundo.  Página 10
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Banco do Nordeste cancelou programações nas três unidades; em Sousa, eventos de agosto já foram suspensos

Uma notícia pegou o 
segmento artístico do Nor-
deste de surpresa esta se-
mana, gerando críticas e 
questionamentos nas mais 
diversas áreas. Trata-se do 
cancelamento da progra-
mação dos Centros Cultu-
rais do Banco do Nordeste, 
com possibilidade até de 
fechamento das três unida-
des existentes: Fortaleza e 
Juazeiro do Norte (Ceará) e 
Sousa (Paraíba). 

Conforme divulgado, 
pelo menos 70% das progra-
mações agendadas para os 
centros culturais mantidos 
pelo Banco do Nordeste em 
Fortaleza, Juazeiro do Norte 
e Sousa foram canceladas. 
As informações são de que 
artistas que já estavam com 
produções em andamento 
e com datas marcadas, re-
ceberam comunicações por 
telefone, oriundas do Cen-
tro Cultural Banco do Nor-
deste (CCBNB), informando 
que as apresentações não 
aconteceriam mais. Há pos-
sibilidades concretas de 
demissões dos funcionários 
das três unidades.

Artistas e escritores 
da Paraíba utilizaram-se de 
suas redes sociais para la-
mentarem o esvaziamento 
e possível fechamento dos 
Centros Culturais. O poeta 
Lau Siqueira, por exemplo, 
disse que participou algu-
mas vezes de programações 
do Centro Cultural Banco do 
Nordeste. “Da primeira vez 
que estive lá, me impressio-
nei com o número de jovens 
frequentando a biblioteca. 
Uma média de 600 por dia. 
Mas, o CCBNB não é só isso. 
É um instrumento impor-
tante para o desenvolvimen-
to da Educação no Nordeste. 
A unidade de Sousa faz uma 
diferença enorme em todo o 
Sertão da Paraíba. Um elo da 
diversidade que marca nos-
sa cultura”, enfatizou.

Lau Siqueira reforçou: 
“Soube com tristeza (mas 

Linaldo Guedes 
linaldo.guedes@gmail.com

‘Degola’ na cultura continua e 
centros do BNB estão em risco

Editoração: MaradonaEdição: Cecília Noronha

sem surpresas) que esse go-
verno tem planos de fechar 
as portas do CCBNB. Um 
prejuízo incalculável para o 
povo nordestino. Não consi-
go, pois, relativizar aqueles 
que fazem vistas grossas 
aos prejuízos, em todos os 
sentidos, que o governo Bol-
sonaro e os bolsonaristas 
alucinados estão fazendo ao 
país. Vamos perdendo ex-
portações, reservas ambien-
tais, vamos aumentando os 
massacres, vamos assistindo 
passivos o tráfico em avião 
presidencial”.

O escritor e professor 
Bruno Gaudêncio defendeu 
uma mobilização da classe 
artística junto à represen-
tação política para evitar 
o fechamento dos Centros 
Culturais. “Acabei de enviar 
e-mails para os deputados 
federais Gervásio Maia e Frei 
Anastácio, relatando a ques-
tão do fechamento do Centro 
Cultural Banco do Nordeste 
e o impacto que isso vai cau-
sar. Acredito que todos de-
vemos nos mexer de alguma 
maneira”, conclamou.

Três centros culturais 
são mantidos pelo Banco do 
Nordeste. O Centro Cultural 
Banco do Nordeste de Forta-
leza (CCBNB-Fortaleza), que 
foi inaugurado em julho de 
1998; Centro Cultural Ban-
co do Nordeste de Juazeiro 
do Norte (CCBNB-Cariri), 
que foi inaugurado em abril 
de 2006; e o Centro Cultu-
ral Bando do Nordeste de 
Sousa (CCBNB-Sousa), que 
foi inaugurado em junho de 
2007. Os três espaços abri-
gam atividades de literatura, 
dança, música, cultura po-
pular, teatro e outras lingua-
gens artísticas. 

Funcionários do Cen-
tro Cultural em Sousa que 
não quiseram se identificar, 
apelam para uma mobiliza-
ção que evite o fechamento 
das unidades. Para isso, es-
tão divulgando o endereço 
eletrônico da Ouvidoria 
da instituição, onde artis-
tas e a população em geral 
podem protestar contra o 
fechamento: bnb.gov.br/
ouvidoria, com o número 
0800 033 3033. 

Artistas lamentam suspensão e 
realizam debate sobre assunto

O festival Rock Cordel e o lançamento da 
biografia infantojuvenil intitulada Jackson do 
Pandeiro em Quadrinhos, obra cujo roteiro 
é assinado pelo jornalista Fernando Moura, 
com ilustrações de Megaron Xavier e publica-
da pela Patmos Editora, que iriam acontecer 
durante o mês de julho, são dois exemplos de 
eventos cancelados pela gerência do Centro 
Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) Sousa. 
A decisão também atingiu outras áreas in-
cluídas na programação da instituição, como 
o cinema. No intuito de debater a situação, 
artistas e ativistas da área cultural se reúnem 
hoje, a partir das 9h, na Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG).

“É uma decisão completamente absurda. 
É simplesmente inaceitável. Não tem cabi-
mento. É uma crueldade. É o desmonte do 
aparato cultural com alguma finalidade que 
não fica clara”, criticou, durante entrevista 
para o Jornal A União, a escritora Maria Va-

léria Rezende, que tem sido uma defensora 
dos centros culturais. 

A propósito, Maria Valéria Rezende - que 
já ganhou vários Jabuti, considerado o mais 
tradicional prêmio literário do país, criado 
em 1959 pela Câmara Brasileira do Livro 
(CBL) - foi a autora homenageada em 2019 
pelo Centro Cultural Banco do Nordeste 
Sousa. “Fiquei muito feliz com a homenagem, 
principalmente porque tive a oportunidade 
de entrar em contato direto com os leitores, 
inclusive os jovens, o que me faz, na minha 
idade, continuar produzindo”, confessou ela. 

“O CCBNB Sousa é um centro de irra-
diação e reúne a cultura da Paraíba e do 
Nordeste. É uma coisa fantástica. Não tem 
justificativa para isso (o cancelamento da 
programação), até porque é um centro de 
desenvolvimento também econômico”, co-
mentou a escritora, ao lamentar a decisão. 

Um dos integrantes da Banda Arlequim, 
de Cajazeiras, o músico Diego Nogueira foi 
mais um artista a lamentar a decisão do CCB-
NB. “Nós tínhamos agendado um show, dentro 

do Festival Rock Cordel, no dia 20 de julho, na 
cidade de Pombal, no Alto Sertão do Estado. 
Mas já fomos comunicados pela instituição 
do cancelamento do evento”, disse ele, que é 
contrabaixista e vocalista. Criado há 13 anos, 
na Universidade Federal de Campina Grande, 
o grupo ainda é formado por Vandilson Lima 
(guitarra e vocal), Lucas Jarson (guitarra), Jeffer-
son Alexandre (teclado) e Geverson Heutman 
(bateria). Setenta por cento do repertório da 
banda, que mescla rock progressivo e hard 
rock, é autoral e o restante é releitura de MPB 
e música regional no ritmo roqueiro.

“É lamentável, apesar de saber que seria 
bem possível de acontecer pelo que já era 
sinalizado pelas autoridades. É uma derrota 
muito grande para a gente, pois o CCBNB é 
um equipamento fundamental para a região, 
pois divulga a produção artística local, forma 
público e promove o intercâmbio entre os 
artistas do Nordeste”, disse, ainda, o músico 
Diego Nogueira.

Na área da literatura, um dos eventos 
cancelados foi o lançamento da biografia in-

titulada Jackson do Pandeiro em Quadrinhos, 
lançada originalmente por Fernando Moura 
e Megaron Xavier em 2017 pela Patmos 
Editora. O evento estava marcado para o dia 
18 de julho. Moura disse que pretendia, na 
ocasião, exibir imagens e tocar músicas de 
Jackson. “Queria mostrar ao público porquê 
o centenário de nascimento de Jackson do 
Pandeiro está sendo celebrado com tanta 
força e intensidade”, comentou ele. “Lamento 
não por mim, mas pelo espaço, pois é mais 
um espaço que fecha”, concluiu o autor.

O cancelamento da programação tam-
bém vai atingir, de algum modo, o Festival 
Cine Açude Grande, cuja terceira edição será 
realizada de 21 a 23 de agosto. “A cada ano, 
o CCBNB oferece uma atividade em parceria 
com o Festival. Desta vez, seria uma palestra 
do produtor e cineasta Lúcio Vilar”, disse 
uma das coordenadoras do evento, Gerusa 
Guedes. “É uma tragédia, porque o Centro 
Cultural atingia o Sertão com suas atividades. 
Ficamos completamente órfãos. É uma pena. 
É uma perca irreparável”, afirmou ela.                   

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Entidade do Banco Nordeste atende três cidades localizadas nos estados de Ceará e Paraíba
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Evento é dividido em seis temas sonoros e festa deve entrar pela madrugada, no Centro Histórico da capital

O Projeto RadioBagh-
dad, do DJ Evandro Q?, 
ligado ao IraqClub, no Re-
cife (PE), chega ao Centro 
Cultural  Espaço Mundo 
hoje, em João Pessoa. O 
happy hour começa a par-
tir das 18h, no Centro His-
tórico da capital e a entra-
da é gratuita.

De acordo com a 
coordenação do evento, 
cada edição da Radio-
baghdad é dividida em 
seis temas, ou seja, seis 
conceitos. Em cada sele-
ção há uma representa-
ção do universo sonoro 
afetivo babilônico o qual 
o pesquisador contem-
plou, consumiu, experi-
mentou, vivenciou e até 

ajudou a emergir duran-
te sua existência.

Desde a época que as-
sistia aos programas de TV 
dos anos 80, passando pe-
los shows undergrounds 
nas associações de mora-
dores e por seu estúdio 
no centro do Recife fazem 
parte da formação do ar-
tista. Tudo  isso ajudou 
a elaborar a proposta de 

trabalho do DJ Evandro Q?, 
que também participou de 
bandas e organizou shows, 
coleção de discos, traba-
lhos de curadoria e sele-
ção em festivais, além de 
ter efeito parte da criação 
de bares e festas na capital 
pernambucana.

R a d i o b a g h d a d - d a 
curiosidade à confrater-
nização, com DJ Evandro 

Q?, inicia no comecinho 
da noite, logo após o Pôr 
do Sol no Hotel Globo, e 
entra pela madrugada. O 
músico transita pelo post
-punk, madchester, eletro 
rock, new wave, indie, pro-
topunk, krautrock, avant 
garde, noise, vanguarda 
paulista, psicodelia, MPB 
maldita,  post rock, entre 
outros gêneros musicais.

Da Redação 

Lucas Nascimento 
Observatório do Cinema

Projeto ‘RadioBaghdad’ traz a 
João Pessoa o DJ Evandro Q?

SERVIÇO 
n Evento: DJ Evandro 
Q? (Projeto 
RadioBaghdad, do
 IraqClub-Recife)
n Data: Hoje
n Hora: 18h
n Local: Centro 
Cultural Espaço Mun 
do (Praça Antenor 
Navarro, 53, Varadouro)
n Entrada: Gratuita

O happy hour com discotecagem será a partir das 18h, no Centro Cultural Espaço Mundo, bairro do Varadouro, com repertório que inclui post-punk, madchester, eletro rock, new wave, indie e outras vertentes musicais

A jovem atriz Lexi Rabe interpretou a filha pequena de Tony Stark, Morgan, no filme ‘Os Vingadores: Ultimato’

Foto: Divulgação

Revelação via internet

Atriz de sete anos da Marvel sofre 
bullying: até onde vai o fandom tóxico?

“Fã” é uma abrevia-
ção da palavra “fanático” 
e isso traz implicações 
mistas. Especialmente na 
era moderna da internet, 
onde as opiniões de todos 
podem ser colocadas em 
uma tela e facilitar o com-
partilhamento destas para 
o mundo. É ótimo para a 
liberdade de expressão, 
mas também dá voz a 
opiniões tóxicas que real-
mente deveriam ficar so-
terradas debaixo da terra. 
É um mal que vem se ma-
nifestando de forma maci-
ça através da cultura pop, 
por incrível que pareça.

Na última semana, a 
atriz Lexi Rabe, que inter-
pretou a filha pequena de 
Tony Stark – Morgan – em 
Vingadores: Ultimato re-
velou através das redes 
sociais que sofre bullying 
de alguns fãs. Aparente-
mente, Rabe e sua famí-
lia não tiveram tempo ou 
não estiveram dispostos 
a dar autógrafos para al-
guns fãs, o que gerou um 
deprimente ataque online 
de certos usuários. Lexi 
Rabe tem apenas 7 anos 
de idade. É uma criança, 
e sua mãe escreveu na 

conta oficial de Instagram 
da atriz que ela não tinha 
mais vontade de sair de 
casa após o ataque, e Rabe 
ainda se viu na obrigação 
de gravar um vídeo pedin-
do desculpas por qualquer 
comportamento “impró-
prio” dela e de sua família. 
É algo realmente assusta-
dor, pois o fandom tóxico 
parece não ter limites.

A toxicidade de uma 
galáxia não muito distante

E não surpreenden-
temente, não é a primei-
ra vez que isso acontece. 
Mais e mais vezes temos 
visto o escrutínio da mas-
sa podre da cultura pop 
vomitando suas opiniões 
desagradáveis nas redes 
sociais. Recentemente, a 
franquia Star Wars sofreu 
com ofensas racistas e ma-
chistas para algumas das 
atrizes de sua nova trilo-
gia. Daisy Ridley e Kelly 
Marie Tran desativaram 
suas redes sociais após a 
chuva de ódio que se se-
guiu em suas redes após 
os papéis em Star Wars: O 
Despertar da Força e Star 
Wars: Os Últimos Jedi, 
duas obras que consegui-
ram incomodar e expor o 
caráter sexista que uma 
camada da comunidade 

nerd aparentemente tem 
escondido por décadas. 

A polêmica do fan-
dom tóxico foi ainda além 
e rendeu acontecimentos 
vergonhosos. Um grupo 
de fãs tentou levantar fun-
dos para que a Disney re-
filmasse Os Últimos Jedi, 
enquanto outros usuários 
mais patéticos reeditaram 
o filme para cortar todas 
as cenas que trouxessem 
mulheres. Não houve uma 
ofensa pessoal às atrizes 
e equipe do filme nesse 
caso, mas sinceramente 
é ofensivo para qualquer 
pessoa com sã consciência. 
Mulheres parecem estar 
sofrendo mais com isso, 
afinal a atriz Brie Larson 
também sofreu uma rea-
ção bem negativa na inter-
net após seus comentários 
exigindo uma imprensa 
mais diversificada.

E Star Wars talvez 
seja a primeira franquia 
que expôs a toxicidade do 
fandom. Lá de volta em 
1999, com o lançamento 
de Star Wars: Episódio I – 
A Ameaça Fantasma, os fãs 
não perdoaram Jake Lloyd 
e Ahmed Best, que inter-
pretaram Anakin Skywal-
ker e Jar Jar Binks. Lloyd 
sumiu completamente de 
Hollywood após a agressi-

va reação que teve dos fãs, 
e qualquer entrevista que 
assistirmos com o ator 
hoje revela como seu com-
portamento ainda parece 
afetado por essa impopu-
laridade; o ator também 
luta contra esquizofrenia. 
Já Best revelou recente-
mente que cogitou o sui-
cídio após ler as reações 
de ódio à sua performance 
como Jar Jar Binks, facil-

mente o mais detestado 
personagem da franquia.

Ninguém é obrigado 
a gostar de nada, seja de 
filmes ou pessoas. Porém, 
ainda mais consideran-
do a verdadeira terra de 
ninguém que é a internet 
em 2019, é necessário ter 
respeito com os seres hu-
manos por trás das pro-
priedades famosas ado-
radas por ninguém. O fato 

de que essa campanha de 
ódio tenha afetado uma 
jovem atriz – que, antes 
de tudo, é uma criança de 
7 anos – é o atual fundo 
do poço dessa situação do 
fandom tóxico.

E, infelizmente, a hu-
manidade sempre é ca-
paz de se afundar ainda 
mais. Mas é como dizem, 
a esperança é a última 
que morre.



Anime

A poucos dias de morrer no ano passado, o gênio 
britânico Stephen Hawking mais uma vez surpreendeu 
o mundo. O professor lucasiano, astrofísico, cosmólogo 
e ícone transmidiático pop da superação, revisou um 
artigo sobre a existência dos universos paralelos. 

Os fãs do Homem-Aranha vibraram. O que seria 
uma fantasia delirante embutida na animação “Homem
-Aranha no Aranhaverso” conquistou inusitada poten-
cialidade científica. 

A mesma emoção atinge quem assiste à série do 
canal Netflix “Como seu eu não tivesse te conhecido”.  A 
história é um misto de fábula sci-fi e drama romântico 
sobre perdas e o peso das decisões pessoais. Acontece 
em surpreendentes universos paralelos. Vai ao encon-
tro do artigo por Hawking revisado antes de morrer.       

O autor de “Uma breve história do tempo” na ver-
dade revisou um texto disruptivo na perspectiva dos 
fundamentos da cosmologia que usamos para explicar, 
ou ao menos tentar explicar, para além da fantasia ar-
tística e das cosmogêneses mitológicas, como tudo sur-
giu, espaço, tempo, galáxias, estrelas, planetas, porque 
estamos aqui e como ficaremos no universo (?) em ex-
pansão.

Disruptivo por considerar adequada, melhor di-
zendo: considerar inevitável a demolição de quase tudo 
o que aprendemos e pensamos com a ciência da física, 
principalmente.

Há uma cosmogonia alternativa no artigo de Haw-
king. Nela, a noção de universo, de uma totalidade ex-
clusiva que a tudo abarca e sustenta, é substituída por 
uma nova visão, a do multiverso, conjunto de universos, 
alguns muito parecidos com o nosso, outros com dife-
renças expressivas - dimensões alteradas, mentes e per-
sonalidades alternativas, mas com cópias reconhecíveis 
da gente por lá -  todos originários do big bang. 

Uma leitura interessante a esse respeito é propi-
ciada por Brian Greene. Em “A realidade oculta” (Com-
panhia das Letras), o cosmólogo norte-americano es-
pecula sobre a existência, no mínimo, de nove versões 
de universos paralelos matematicamente concebíveis. 
Ele parte dos fundamentos da teoria da relatividade, 
avança sobre a mecânica quântica e conduz o leitor 
com linguagem acessível e exemplos eficazes à frontei-
ra das supercordas onde Stephen Hawking finca uma 
bandeira. 

O caminho trilhado por Hawking foi desbravado 
por Einstein. A teoria da relatividade foi a chave por ele 
usada para abrir as portas da imaginação de cientistas, 
líderes espirituais, filósofos e artistas. 

Pensamento analítico, mente especulativa, racio-
cínio lógico excitados pelas possibilidades inauguradas 
pela física e seus novos ramos, quântico, computacio-
nal, ondulatório…

Ramos geradores de teorias comprovadas como 
a da quarta dimensão, do entrelaçamento do espaço e 
do tempo, a do nível quântico em que a mesma partí-
cula ocupa dois lugares ao mesmo tempo, os buracos 
negros, a matéria invisível, a matéria escura, a teoria 
do big bang…

Tais circunstâncias confirmaram antigas intui-
ções, delírios proféticos conceituais e fantasmagorias 
teóricas que afirmavam a existência de uma realidade 
sob a realidade em que vivemos e também de outros 
mundos que escapariam aos parâmetros da matéria e 
das energias de que somos feitos e também ao nosso 
espaço-tempo.

A arte sempre esteve na vanguarda dessas espe-
culações com suas antenas direcionadas para a latitu-
de do impossível e a longitude do improvável. Ao de-
clarar ser a arte uma coisa mental, Leonardo, de quem 
lembramos os 500 de morte no último maio, atraiu a 
ciência para a teia imaginativa capaz de transformar 
tempo e espaço. Não fosse uma projeção mental de 
Einstein - o postulado da constância da luz -  formulada 
quando ele tinha apenas 16 anos e nós não estaríamos 
usando o GPS para encontrar a nova tapiocaria. A ciên-
cia como coisa mental. 

Um craque em universos paralelos foi o poeta 
Fernando Pessoa. Seus heterônimos resultam de uma 
poderosa intuição de vivências em realidades alterna-
tivas, assim como ocorre no universo criativo diverso 
do genial Arthur Bispo do Rosário. A arte como coisa 
mental. 

A série “Como seu eu não tivesse ...” especula sobre 
a teoria da decisão, mexe com o conceito de destino, 
discute as viagens no tempo, aborda livre arbítrio na 
perspectiva da ética, dialoga com a psicologia da perso-
nalidade, formula uma teoria do amor interdimensio-
nal, indaga sobre como trabalhamos o nosso passado e 
dá uma explicação dos universos paralelos. 

O diretor espanhol Joan Noguera (os diálogos são 
em delicioso catalão, o elenco é ótimo) usa a teoria do 
buraco de minhoca combinada com a tese da realidade 
cósmica como tecido dobrado em espiral, camadas su-
perpostas através das quais se poderia construir pas-
sagens. Provocativa e atualíssima, a série nos estimula 
a ter fé na ciência. Um show de imaginação.   

Multiverso

em destaque
Imaginação
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Por que você deveria assistir o 
clássico Evangelion na Netflix

Seja Cowboy Bebop ou Cavaleiros 
do Zodíaco, encontrar formas legais de 
assistir animes clássicos é um pesade-
lo: ainda que haja interesse do público, 
a aquisição dos direitos geralmente é 
uma bagunça, além de ser custosa e de-
morada. Até pouco Neon Genesis Evan-
gelion era um desses. Mesmo tendo sido 
transmitido mais de uma vez no Brasil, 
era impossível encontrá-lo em platafor-
mas digitais ou até em home video. Fe-
lizmente a Netflix entrou para dar uma 
força, e agora relançou toda a série clás-
sica (e também suas duas continuações 
em filme) no seu catálogo. Mais do que 
nunca essa é a hora perfeita para co-
nhecer - ou então redescobrir - a obra 
de Hideaki Anno.

Originalmente iniciado no Japão 
como mangá a partir de 1994 e, um ano 
depois, continuado nas telinhas, Neon 
Genesis Evangelion acompanha uma 
cidade futurista chamada Tokyo-3 que 
se vê novamente a beira de destruição 
após impiedosos ataques de criaturas 
monstruosas, chamadas de Anjos. Para 
combatê-las, a organização Nerv recru-
ta jovens pilotos que consigam se sin-
cronizar com robôs gigantes. O protago-
nista Shinji Ikari é um desses recrutas 
mas, para efetivamente salvar o mun-
do, precisará lidar com seus traumas 
e decepções - tarefa quase impossível 
quando a organização em questão é co-
mandada por seu pai, que o abandonou 
ainda quando criança.

Ainda que seja repleto de batalhas 
e robôs gigantes, é bom esclarecer que 
o anime não dá tanto foco para isso - e é 
daí que surge a decepção de muitos com 
a franquia ao longo dos anos. Ao invés 
disso, Evangelion discute a condição 
humana em meio ao caos e desespero, 
explorando o papel da angústia e sofri-

Arthur Eloi  
Portal Omelete

Em cartaz

Editoração: Maradona
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Turma Da Monica – Laços (BRA): Floquinho, o 
cachorro do Cebolinha, desapareceu. Ele desenvolve 
um plano infalível para resgatar o cãozinho, mas para 
isso vai precisar da ajuda de seus fieis amigos: Mônica, 
Magali e Cascão. Juntos, eles irão enfrentar desafios e 
viver grandes aventuras para levar Floquinho de volta 
para casa. MAG 2: 13:30 – 15:45 – 20:80. MANAÍRA 1: 
12:20 – 14:40 (segunda a sexta); MANAÍRA 8: 13:15 
– 15:30 – 17:45 – 20:00 – 22:15 (segunda a sexta) 
/ 11:00 – 13:15 – 15:30 – 17:45 – 20:00 – 22:15 
(sábado e domingo). MANGABEIRA 2: 13:15 – 15:30 
– 17:45 – 20:00 – 22:15 (segunda a sexta) / 11:00 
– 13:15 – 15:30 – 17:45 – 20:00 – 22:15. (sábado 
e domingo).

Pets – A Vida Secreta Dos Bichos 2 (EUA): A an-
imação continuará o sucesso de 2016 sobre as vidas que 
nossos animais de estimação levam quando saímos para o 
trabalho ou para a escola todos os dias. MAG 3 (3D DUB): 
17:15; MAG 4 (2D DUB): 14:15 – 18:30. MANAÍRA 11 
(VIP 3D DUB): 15:00 – 19:30; MANAÍRA 3 (DUB): 13:40 
– 15:40 – 19:40; MANAÍRA 6 (3D DUB): 12:00 – 14:15 – 
16:30 – 18:45 – 21:00. MANGABEIRA 4 (2D DUB): 12:00 
– 14:15 (terça a domingo); MANGABEIRA 4 (3D DUB): 
16:30 – 18:45 – 21:00 (terça a domingo).

Annabelle 3 - De volta para casa (EUA): Os 
demonologistas Ed e Lorraine Warren, determinados a 
impedir Annabelle de causar mais estragos, levam a 
boneca possuída para a sala de artefatos trancada em 
sua casa, colocando-a “em segurança” atrás do vidro 
sagrado e da santa bênção do padre. Mas uma noite 
profana de horror acontece quando Annabelle desper-
ta os espíritos malignos na sala e todos eles se voltam 
para um novo alvo - a filha de 10 anos dos Warrens, 
Judy, e suas amigas. MAG 2 (2D DUB): 18:00; MAG 
3 (2D LEG): 21:30. MANAÍRA 2 (2D DUB): 14:20 – 
16:40; MANAÍRA 2 (LEG): 18:50 – 21:00; MANAÍRA 9 
(MACRO XE DUB): 13:45 – 16:00 – 20:30; MANAÍRA 
9 (MACRO XE LEG): 18:15 – 22:45. MANGABEIRA 1 
(DUB): 13:00 – 15:15 – 17:30 – 19:45 – 20:00 (quin-
ta a terça) / 13:00 – 15:15 – 17:30 – 19:45 (quarta).

Toy Story 4 (EUA): Agora morando na casa da peque-
na Bonnie, Woody apresenta aos amigos o novo brinquedo 
construído por ela: Forky, baseado em um garfo de verdade. 
O novo posto de brinquedo não o agrada nem um pouco, 
o que faz com que Forky fuja de casa. Decidido a trazer de 
volta o atual brinquedo favorito de Bonnie, Woody parte em 
seu encalço e, no caminho, reencontra Bo Peep, que agora 
vive em um parque de diversões. MAG 3 (3D DUB): 15:00 
– 19:15; MAG 4 (2D DUB): 16:20 – 20:45 (quinta, sába-
do e domingo) / 15:40 – 20:45 (sexta, segunda e terça). 
MANAÍRA 10 (VIP 2D DUB): 12:30; MANAÍRA 10 (VIP 3D 
DUB): 14:45 - 17:00 - 19:20 – 21:40 (segunda a sábado) / 
12:45 – 15:00 – 17:15 (domingo); MANAÍRA 4 (2D DUB): 
14:30 - 16:45 – 19:00. (segunda a sábado) / 13:45 - 14:00 
- 16:00 - 16:15 - 17:00 (domingo); MANAÍRA 5 (3D DUB): 
13:30 - 15:45 - 18:00 - 20:15. (segunda a sábado) / 13:30 – 
15:45 (domingo); MANAÍRA 7 (2D DUB): 13:45 – 15:00 – 
17:30 – 19:45 – 22:00 (segunda a sábado) / 13:45 –16:00 
(domingo). MANGABEIRA 3 (2D DUB): 13:00 - 16:00 
– 18:30 (quarta a sexta); 11:15 - 13:00 - 16:00 – 18:30 
(sábado e domingo); MANGABEIRA 1 (3D DUB): 12:30 – 
14:45 – 17:00 – 19:30 – 21:45 (segunda a sábado) / 12:15 
– 14:30 – 16:45 (domingo).

Alladin (EUA): Um humilde jovem descobre uma lâmpada 
mágica com um gênio que pode lhe conceder desejos. Agora o 
rapaz quer conquistar a moça por quem se apaixonou, mas o 
que ele não sabe é que a jovem é uma princesa que está prestes 
a noivar. Agora, com a ajuda do Gênio (Will Smith), ele tenta 
se passar por um príncipe para conquistar o amor da moça e a 
confiança de pai dela. MAG 4 (2D DUB): 18:00. MANAÍRA 2 (2D 
DUB): 13:20 – 18:40; MANAÍRA 2 (2D LEG): 16:00 – 21:20. 
MANGABEIRA 2 (2D DUB): 13:15 – 16:00 – 18:45 – 21:30.

MIB: Homens de preto – Internacional (EUA): 
Por décadas a agência Homens de Preto protegeu a Terra 
da escória do universo, mas agora precisa lidar com a maior 
das ameaças: um traidor, justo quando a agência torna-se 
internacional. É neste contexto que Em (Tessa Thompson) 
tenta se tornar agente, já que teve uma experiência extra-
terrestre quando jovem e não teve sua memória apagada. 
Quem irá auxiliá-la nesta jornada é o atrapalhado agente 

H (Chris Hemsworth). MANAÍRA 3 (2D LEG): 19:40.

Gloria Bell: Gloria (Julianne Moore) é uma divorciada de 
espírito livre que passa os dias trabalhando em um escritório 
tradicional e conservador e que, à noite, se solta, dançando 
nas muitas discotecas de Los Angeles. Quando conhece Arnold 
(John Turturro) numa dessas noites, ela acaba envolvida num 
inesperado novo amor, com todas as alegrias do começo de 
um romance e as complicações dos encontros, de identidades e 
famílias. Uma sofisticada comédia romântica que mostra que 
o amor pode surgir a qualquer momento, que os relaciona-
mentos nunca são simples, e que nada pode deixar você para 
baixo enquanto você continuar dançando. MANAÍRA 1 (2D 
LEG): 20:00 (segunda a sexta) / 14:40 (sábado e domingo).

X-Men - Fênix Negra (EUA): Ambientado em 1992, 
Charles Xavier (James McAvoy) está lidando com o fato 
dos mutantes serem considerados heróis nacionais. Com o 
orgulho a flor da pele, ele envia sua equipe para perigo-
sas missões, mas a primeira tarefa dos X-Men no espaço 
gera uma explosão solar, que acende uma força malévola 
e faminta por poder dentro de Jean Grey (Sophie Turner). 
Com Jean fora de controle, os X-Men devem encontrar uma 
maneira não apenas para salvá-la, mas para salvar o plan-
eta de alienígenas que desejam se armar com essa força e 
governar a galáxia. MANAÍRA 3 (2D LEG): 21:20;

Rocketman (REINO UNIDO): A trajetória de como o tímido 
Reginald Dwight (Taron Egerton) se transformou em Elton 
John, ícone da música pop. Desde a infância complicada, fruto 
do descaso do pai pela família, sua história de vida é contada 
através da releitura das músicas do superstar. MANAÍRA 1 (2D 
LEG): 22:30 (segunda a sexta); 22:35 (sábado e domingo).
 
CINE BANGÜE
29/06 (Sábado)
16h: Divino amor 
18h: A nossa espera 

30/06 (Domingo)
16h: WAJIB - Um convite de casamento
18h: Divino amor

mento interno na tomada de decisões 
cruciais - e como a conexão com outras 
pessoas pode ajudar (ou então conde-
nar) esse processo. Isso significa que 
frequentemente a série intercala episó-
dios de destruição frenética com alguns 
mais silenciosos e contemplativos. Por-
tanto é preciso medir as expectativas de 
acordo.

Muitas das críticas que o seriado 
recebe desde sua introdução e sucesso 
vêm do fato de que a escrita de Anno 
e a produção da adaptação frequente-
mente beiram a pretensão. Enquanto 
isso realmente pode ser comprovado 
vez ou outra, com passagens desneces-
sariamente introspectivas, o saldo ain-
da é muito positivo - especialmente em 
2019, era em que a televisão é repleta de 
tramas sensíveis e surreais, estreladas 
por personagens complexos e difíceis. 
Nessa perspectiva moderna, Shinji Ikari 
é um prato cheio: é possível entender a 
origem do seu sofrimento e torcer por 
sua melhora, mas sem deixar de criticar 
suas decisões questionáveis. O restante 
do elenco, como a teimosa pilota Asuka, 
ou então Misato, a amigável e misterio-
sa diretora da NERV, também se encaixa 
muito bem na descrição - especialmen-
te Gendo Ikari, pai do protagonista que 
ganha novas facetas a cada episódio 
(mesmo que muitas delas sejam des-
prezíveis). É uma trama riquíssima em 

temática, desenvolvimento de persona-
gem e simbolismo.

Neon Genesis Evangelion envelhe-
ceu ridiculamente bem, e hoje tem po-
tencial de encontrar um novo público 
ainda mais receptivo a seus questiona-
mentos filosóficos e intrigas. Para com-
plementar, as lutas - ainda que espaça-
das - seguram a barra e entregam na 
ação. De quebra, o traço característico 
de animes noventistas, e o forte carinho 
pela estética, criam uma identidade re-
trô-futurista que só fica mais charmosa 
e marcante a cada dia, tendo inspirado 
inúmeras outras animações (e até filmes 
live-action) desde então.

Com dublagem repaginada e tudo, 
a série completa está disponível no ca-
tálogo da Netflix - mas é bom avisar: 
por conta de complicações financei-
ras e falta de orçamento do estúdio de 
animação, os episódios finais tomam 
abordagens ainda mais experimentais, 
o que pode resultar em uma conclusão 
insatisfatória. Para isso, o filme The End 
of Evangelion (também disponível no 
streaming) existe para concluir a trama 
e explicar melhor alguns dos aconte-
cimentos - mas não muito. Se tem uma 
coisa que é preciso saber sobre Neon 
Genesis Evangelion é de que não se deve 
esperar respostas fáceis, mas sim abra-
çar a sua estranheza e descobrir a bele-
za no processo. 
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Longa-metragem está na programação de 3 de julho e sessão contará com comentários do crítico Alex Santos

O longa-metragem Be-
leza Roubada, dirigido pelo 
cineasta italiano Bernardo 
Bertolucci (1941 - 2018), 
será exibido na próxima 
quarta-feira (3), a partir das 
19h30, na programação do 
Cineclube “O Homem de 
Areia”, na sede da Fundação 
Casa de José Américo (FCJA), 
localizada na cidade de João 
Pessoa. A sessão é única, a 
entrada gratuita e quem vai 
comentar a obra - que mes-
cla drama e romance, produ-
ção conjunta Itália, França 
e Reino Unido lançada em 
1996 - é o crítico, professor 
e colunista de cinema do 
Jornal A União, Alex Santos. 
Classificação Indicativa: 16 
anos.

“Beleza Roubada é de 
uma narrativa cenográfica 
inigualável, premiando o es-
pectador com uma história 
de amor na sua forma mais 
pura e inocente, cuja ação se 
passa em Toscana, na Itália. 
Lucy (Liv Tyler) é uma jovem 
que vai à região dos vinhos 
para encontrar alguns pa-
rentes, após o falecimento de 
sua mãe, sob o pretexto de 
ter um retrato seu pintado 
por alguém da região. Mas, 
na verdade, ela busca reen-
contrar o rapaz de quem rou-
bou o primeiro beijo. Essa 
é a proposta de Bertolucci, 
um filme a se assistir com os 
olhos do mais puro encanta-
mento”, disse Alex Santos. 

Alex Santos também 
ressaltou a importância do 
saudoso diretor italiano de 
Beleza Roubada. “Mestre de 
um cinema sempre autoral, 
Bertolucci se destacou por 
obras mais polêmicas, prin-
cipalmente na década de 

Beleza Roubada no Cineclube 
Homem de Areia, na capital

Editoração: MaradonaEdição: Cecília Noronha

SERVIÇO 
n Evento: Cineclube 
“O Homem de Areia”
n Filme: Beleza 
Roubada 
n Direção: Bernardo 
Bertolucci
n Data: Quarta-feira (3)
n Hora: 19h30
n Local: Fundação 
Casa de José Américo, 
em João Pessoa
n Endereço: Av. Cabo 
Branco, nº 3336, 
bairro do Cabo Branco
n Entrada: Gratuita
n Classificação 
Indicativa: 16 anos

setenta, como Último Tango 
em Paris e 1900, revelando 
astúcia moral e política em 
ambos os filmes, respectiva-
mente”, disse ele. A propósi-
to, com relação ao primeiro 
filme mencionado pelo crí-
tico de cinema paraibano, a 
produção rendeu a indicação 

ao Oscar de Melhor Diretor 
em 1972. E, em 1987, rece-
beu a premiação na mesma 
categoria por O Último Impe-
rador. 

Além da atriz Liv Tyler, 
ainda integram o elenco do 
filme Beleza Roubada  Joseph 
Fiennes (Christopher), Carlo 

Cecchi (Carlo Lisca), Sinéad 
Cusack (Diana), Jean Marais 
(M. Guillaume), Rachel Weisz 
(Miranda) e Jason Flemyng 
(Gregory). O roteiro é assi-
nado pelo cineasta Bernardo 
Bertolucci e Susan Minot. O 
cenário do filme - cuja foto-
grafia é de Darius Khondji 

- atrai a atenção dos especta-
dores, por revelar as belezas 
da paisagem de Toscana e a 
trilha sonora composta por 
Richard Hartley. 

A protagonista da trama, 
Lucy Harmon, interpretada 
por Liv Tyler, consegue pas-
sar aos espectadores um ar 

que mescla inocência e sere-
nidade. Trata-se de uma per-
sonagem que, até pela bele-
za, atrai a atenção de todo 
os protagonistas masculinos 
do filme. O casal que acolhe 
Lucy na Toscana é formado 
por Diana (Sinéad Cusack) e 
M. Guillaume (Jean Marais), 
que é o artista que pintará o 
retrato da jovem Lucy, além 
de possuir um segredo há 
muito tempo guardado. 

Outro personagem que 
ainda se destaca no enredo 
é Alex, por causa da inter-
pretação do ator Jeremy 
Irons, que encarna um ho-
mem em estado terminal, 
mas que aproveita melhor 
a vida quando conhece 
Lucy, demonstrando uma 
amizade e confidencialida-
de com a personagem que 
traz os melhores diálogos 
do filme. O longa-metra-
gem também aborda diver-
sas questões, a exemplo de 
traição, sedução, ciúmes e 
a autodescoberta. 

O drama-romance do cineasta Bernardo Bertolucci é uma produção conjunta entre a Itália, a França e o Reino Unido e foi lançado em 1996

No enredo do filme, uma jovem de 19 anos (Liv Tyler) viaja para a Itália após o suicídio da mãe, tentando decifrar o enigma escondido no diário de sua genitora, porém lá a personagem transforma a vida de seus amigos

Fotos: Divulgação
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Popularidade
Aprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL) voltou 
a oscilar negativamente e é a pior desde o início do mandato. É o 
que mostra nova pesquisa Ibope divulgada ontem.  Página 14 Fo
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Lindolfo Pires diz que parlamentares estarão em sintonia com o Sindicato e a Organização das Cooperativas
Assim que os trabalhos de 

plenário da Assembleia Legis-
lativa forem retomados, a Fren-
te Parlamentar de Defesa do 
Cooperativismo vai iniciar uma 
série de visitas a cooperativas e 
desenvolver um trabalho que 
contribua para a desburocra-
tização e  crescimento do setor.

A informação foi prestada 
ontem pelo presidente da Fren-
te, deputado Lindolfo Pires 
(Podemos), ao acrescentar que 
o grupo parlamentar vai atuar 
em sintonia com o Sindicato e 
Organização das Cooperativas 
Brasileiras do Estado da Paraí-
ba, focando seus trabalhos em 
diversos segmentos. De acordo 
com o deputado, a Frente será 
dirigida por todos os represen-
tantes das cooperativas e pre-
tende estruturar as atividades 
para propor audiências públi-
cas, debates, apresentação de 
ações legislativas, 

A Frente Parlamentar 
em Defesa do Cooperativis-
mo (Frencoop) foi proposta 
pelo deputado Lindolfo Pires 
e, antes do recesso, já reuniu 
representantes de coopera-
tivas de todo o Estado e esta-
beleceu uma rede de diálogo 
com o objetivo de fortalecer o 
setor, atualmente com mais de 
60 mil cooperados no Estado. 
Além dele, a Frencoop é com-
posta pelos deputados Manoel 
Ludgério, João Henrique, Poll-
yanna Dutra, Edmilson Soares, 
Felipe Leitão, Wilson Filho, Iná-
cio Falcão, Chió, Taciano Diniz, 
Moacir Rodrigues e Anderson 
Monteiro. 

“A finalidade é dar visibili-
dade para as cooperativas, que 
atuam em diversos segmentos 
na nossa economia. Pretende-
mos mostrar a força delas em 
todas as regiões do Estado e a 
potencialidade quem elas têm 
como forma de ser um incre-
mento importante no desen-
volvimento econômico. Vamos 
nos filiar a Frente Parlamentar 
que já existe no Congresso Na-

cional, para que, com isso, te-
nhamos condições de estar em 
sintonia”, destacou o deputado 
Lindolfo Pires.

O presidente da OCB
-PB, André Pacelli, disse que 
a ação do Poder Legislativo 
foi muito importante para o 
cooperativismo paraibano. 
“A Frente Parlamentar é um 
movimento suprapartidário, 
plural, que tem o propósito 
de alavancar ainda mais o 
cooperativismo paraibano. 
Eu avalio de forma positiva e, 
além disso, temos tido ótimas 
ações que fortalecem o nosso 
trabalho”, ressaltou. 

Para o deputado Lindolfo 
Pires, o papel é ser porta de en-
trada e voz do corporativismo 
no Poder Legislativo e soma 
porque o cooperativismo já 
conta com o apoio de 265 depu-
tados federais e 38 senadores. 
A OCB estadual deve organizar 
as demandas das cooperativas, 
transformar em subsídios e en-
tregar aos parlamentares para 
que eles tomem as decisões. 
Para construir uma Legislação 
melhor, precisamos participar. 
É uma tarefa dos parlamenta-
res e nossa também.

O superintendente do 
Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural (SENAR-PB), 
Sérgio Ricardo Gouveia Mar-
tins também destacou os be-
nefícios que a Frente poderá 
oferecer. “Recebemos a notí-
cia da criação da Frente com 
alegria, pois precisamos des-
sa defesa da parte de todos os 
paraibanos.  Quando a Casa 
Legislativa reconhece a im-
portância do corporativismo 
para o Estado, isso é de extre-
mo valor. Temos importantes 
cooperativas com trabalho 
sério, que leva nossos pro-
dutos para todo o Brasil. So-
mos grandes exportadores de 
alimentos como café, milho, 
entre outros. Essa Frente tra-
rá uma visão diferente para o 
nosso segmento”, afirmou.

Frente do Cooperativismo 
já tem agenda pós-recesso

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: José Napoleão Ângelo

Recesso só para vereadores 

Câmara de JP para, mas expediente 
administrativo continua normalmente

O presidente da Câ-
mara de João Pessoa, ve-
reador João Corujinha 
(DC), anunciou ontem que 
o expediente adminis-
trativo da casa durante o 
recesso continua normal-
mente e que as demandas 
que chegarem ao Legisla-
tivo serão recebidas e de-
liberadas com prontidão. 

Na composição da Co-
missão de Recesso estão 
os vereadores Humberto 
Pontes (Avante); Mila-
nez Neto (PTB); Damásio 
Franca (PP); Raíssa La-
cerda (PSD); Leo Bezerra 
(PSB); Marcos Henriques 
(PT); e Tibério Limeira 
(PSB).

“Os vereadores que 
compõem a Comissão de 
Recesso estarão de plan-
tão para qualquer neces-
sidade. Eles vão acom-
panhar os trabalhos da 
Câmara para que o Le-
gislativo não pare. Essa é 
a casa do povo e nós es-
tamos sempre aqui para 
atender a população”, ga-

A Quarta Câmara Cí-
vel do Tribunal de Justiça 
manteve, ontem, a sentença 
que condenou o ex-prefeito 
de Lagoa, Magno Demys de 
Oliveira Borges, por impro-
bidade administrativa, em 
virtude de atraso no repasse 
do duodécimo para a Câma-
ra de Vereadores no período 
de 2010 a 2013. O relator da 
Apelação Cível foi o desem-
bargador Oswaldo Trigueiro 
do Valle Filho.

Pela decisão, ele foi con-
denado nas seguintes pena-
lidades: perda da função pú-
blica, caso continue a exercer 
a função no âmbito da admi-
nistração pública em geral;  
suspensão dos direitos polí-
ticos pelo prazo de três anos; 
multa civil no valor corres-
pondente a 10 vezes o valor 
recebido como prefeito em 
2013 e proibição de contratar 
com o poder público ou rece-
ber benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios, direta 
ou indiretamente, ainda que 

seja por intermédio de pes-
soa jurídica da qual seja sócio 
majoritário, pelo período de 
três anos.

Na ação, o Ministério Pú-
blico relata que dos extratos 
bancários da Conta do Poder 
Municipal, é possível consta-
tar que, em vários meses, o 
repasse do duodécimo ocor-
reu além do vigésimo dia de 
cada mês, em total desrespei-
to ao artigo 168 da Constitui-
ção Federal. Já o ex-gestor se 
defendeu, alegando ter agido 
de forma responsável e efi-
ciente no trato da coisa públi-
ca, notadamente quando da 
realização das transferências 
para a Câmara Municipal.

No julgamento do caso, 
o relator do processo obser-
vou que a conduta do ex-ges-
tor inviabilizou as atividades 
legislativas, já que o Poder 
Legislativo Municipal não 
dispõe de verba própria para 
garantir seu funcionamento, 
dependendo, portanto, do re-
passe do Poder Executivo. 

Atraso de duodécimo
agora tem condenação

Foto: Secom-CMJP

Vereador João Corujinha promete atender todas as demandas enquanto o recesso perdurar na casa

rantiu o presidente.
Seguindo o Regimen-

to Interno da Casa, a for-
mação da Comissão de 
Recesso respeita alguns 
preceitos, sendo “consti-
tuída obedecendo ao cri-
tério da proporcionalida-
de dos partidos políticos 

ou blocos partidários com 
assento na Câmara, por 
indicação das respectivas 
lideranças, com núme-
ro nunca inferior a sete 
membros”.

Também compete à 
Comissão de Recesso ze-
lar pelas prerrogativas 

do Poder Legislativo e 
convocar, com o voto da 
maioria dos membros, se-
cretários municipais, para 
fornecer pessoalmente in-
formações sobre assuntos 
compreendidos na área 
respectiva, previamente 
estabelecidos.

“Inteligência Artificial” é o tema 
do encontro estadual dos juízes

A Associação dos Ma-
gistrados da Paraíba (AMPB) 
realiza hoje o XX Encontro 
de Magistrados Paraibanos e 
tema em pauta este ano é “Po-
der Judiciário: dos recursos 
humanos aos tecnológicos, 
uma constante busca pelo 
aperfeiçoamento”. O evento 
vai reunir juízes e desem-
bargadores de todo o Estado 
a partir das 18h30, na Casa 
Roccia, no bairro de Tambau-
zinho, em João Pessoa. 

“Escolhemos a Inteligên-
cia Artificial como assunto 
principal da programação de 
2019 por se tratar de um re-
curso ainda não praticado no 
Poder Judiciário paraibano”, 
informou a presidente da en-
tidade, juíza Maria Aparecida 
Sarmento Gadelha, ao falar 
sobre a escolha do principal 
assunto em debate. 

O desembargador Mar-
cos Alaor Diniz Granjeia, de 
Rondônia, vai contar um 
pouco da experiência vivida 
em seu Estado, mostrando, 
no caso, como os avanços 
tecnológicos implicam posi-
tivamente nas atividades do 
magistrado. “Alguns Tribu-
nais de Justiça já trabalham 
com auxílio da Inteligência 
Artificial  e os resultados 
comprovam que ela contribui 
na celeridade e eficiência de 
procedimentos”, completou a 
presidente da AMPB. 

A Inteligência Artificial é 

um ramo da ciência da com-
putação que se propõe a ela-
borar dispositivos que simu-
lem a capacidade humana de 
raciocinar, perceber e resolver 
problemas. Desde 2006, o Tri-
bunal de Justiça do Estado de 
Rondônia tem procurado im-
plementar ferramentas que 
facilitem o trabalho do Poder 
Judiciário visando a otimizar 
o andamento dos processos e 
o tempo que se leva até chegar 
o momento da tomada de de-
cisão dos magistrados. 

Para aplicar a inteligên-
cia artificial, o Tribunal de 
Rodônia desenvolveu um 
sistema próprio, chamado Si-
napse. Antes dele, em 2017, 
eram necessárias até dez mil 
horas por ano para atender 
uma demanda de pouco mais 
de 225.000 novos processos. 
Hoje, o sistema possibilita a 
execução da mesma tarefa em 
poucos minutos, conferindo 
agilidade a movimentação 
processual. Diante do sucesso 
do Sinapse, o Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) fez acordo 
com o Tribunal de Rondônia 
e hoje o sistema pode ser im-
plantado em qualquer corte 
do país, por meio de convênio. 

Saúde Emocional - O XX 
Encontro de Magistrados Pa-
raibanos também vai contar 
com uma palestra sobre saú-
de emocional, ministrada pelo 
conferencista Kau Mascare-
nhas. Ele vai abordar aspectos 

Foto: Secom-AMPB

importantes como o desenvol-
vimento humano, autoconhe-
cimento e motivação. 

A pertinência do tema 
foi justificada pela juíza Apa-
recida Gadelha, presidente da 
AMPB. “Em um momento em 
que a sobrecarga de trabalho, 
cobranças e responsabilida-
des vêm minando o bem-es-
tar psicológico da magistra-
tura, precisamos de um olhar 
atento e voltado para a busca 
de mecanismos de redução 
do estresse que envolve nosso 
cotidiano e vem nos adoecen-
do”, disse ela.

O palestrantes Marcos 
Alaor Diniz Granjeia, desem-
bargador do Tribunal de Jus-
tiça de Rondônia, tem experi-
ência na área de Direito, com 
ênfase em Administração 

Judiciária, atuando principal-
mente nos seguintes temas: 
prestação jurisdicional, ace-
leração, gestão, gestão admi-
nistrativa e procedimentos. 
Ele é membro da Comissão 
de Estudos sobre Inteligência 
Artificial da Escola Nacional 
da Magistratura e diretor da 
Escola da Magistratura do Es-
tado de Rondônia - EMERON, 
no biênio 2018-2019. 

Kau Mascarenhas é di-
retor e sócio-fundador do 
Instituto Para o Desenvolvi-
mento Integral do Ser e pa-
lestrante com enfoque em 
desenvolvimento humano. É 
pós-graduado em Consultoria 
Organizacional, tem formação 
Practitioner, Master e Trainer 
em Programação Neurolin-
guística. 

Presidente da AMPB Aparecida Gadelha fala em redução do estresse
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Apenas 32% dos brasileiros avaliam o governo como ótimo ou bom, segundo pesquisa encomendada pela CNI
A aprovação do go-

verno do presidente Jair 
Bolsonaro (PSL) voltou a 
oscilar negativamente e 
é a pior desde o início do 
mandato. É o que mostra 
nova pesquisa Ibope di-
vulgada ontem. O levan-
tamento foi encomendado 
pela CNI (Confederação 
Nacional da Indústria).

A pesquisa mostra que 
32% dos brasileiros ava-
liam o governo como óti-
mo ou bom. O levantamen-
to indica ainda que 32% da 
população opinaram que a 
gestão é ruim ou péssima. 

A pesquisa foi realiza-
da entre os dias 20 e 26 de 
junho. Foram ouvidas 2.000 
pessoas em 126 municípios. 
A margem de erro é de dois 
pontos percentuais para 
mais ou para menos.

Em relação ao último 
levantamento CNI/Ibope, 
divulgado em abril, o índi-
ce de ótimo/bom oscilou 
negativamente três pon-
tos percentuais, dentro da 
margem de erro: de 35% 
para 32%. Já o registro de 
ruim/péssimo subiu cinco 
pontos: 27% para 32%.

Na comparação entre 
todos os levantamentos 
mensais - com exceção de 
maio, em que não houve 
pesquisa -, a aprovação do 
governo em junho é a pior 
do ano. 

Aprovação de Bolsonaro tem 
menor índice desde a posse

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Carlos Vieira

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N 079/2019

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 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/Gerência de Licitações 
- Jaguaribe, telefone (083) 3208-9839, no dia 12/07/2019, às 9h (nove horas - horário local) para:

Registro de Preços para Aquisição de Sonda Gastrostomia e Tubo para Hipospádia destinado 
ao  Complexo de Pediatria Arlinda Marques - CPAM, 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  19-00511-6
João Pessoa, 27 de junho de 2019.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 016/2019

REGISTRO Nº 19-00520-6
OBJETO: RECUPERAÇÃO DA COBERTA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO RESERVA-

TÓRIO ELEVADO DA PBTUR, EM JOÃO PESSOA-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: 16 de julho de 
2019 às 09h00hrs.

João Pessoa, 27 de junho de 2019.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente do Certame                   

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 01.007/2018/PROCON. PARTES: 
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PROCON DE CAMPINA GRANDE 
– PB / MARIA EUFRASIA FERREIRA RIBEIRO. OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE 01 
(UM) PROFISSIONAL DA ÁREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL COM HABILITAÇÃO EM JORNA-
LISMO, COM EXPERIÊNCIA EM PROGRAMAÇÃO VISUAL/DESIGN GRÁFICO, ASSESSORIA 
DE IMPRENSA E QUE DISPONHA DE HABILIDADES EM DIAGRAMAÇÃO E EM GESTÃO DE 
CONTEÚDO E ENVIO DE MATERIAL PARA INTERNET, SERVIÇO DE CLIPPING DE MATÉRIAS 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESENCIAL NO PROCON MUNICIPAL DE CAMPINA GRAN-
DE – PB. DOTAÇÃO: INSTITUCIONAL: 10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS 
DIFUSOS. FUNCIONAL: 04 122 2001 2133 - ATENÇÃO AO CONSUMIDOR. ELEMENTO DE 
DESPESA: 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. RECURSO: 1001 
- RECURSOS PRÓPRIOS. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/07/2019. FUNDAMENTO: COM FULCRO NO 
ARTIGO 57 I e II, §§ 1º e 2º, DA LEI Nº 8.666/93, E SUAS ALTERAÇÕES E PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 01.001/2018. SIGNATÁRIOS: RIVALDO RODRIGUES CAVALCANTE JR / MARIA EUFRASIA 
FERREIRA RIBEIRO. DATA DE ASSINATURA: 27 DE JUNHO DE 2019. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ nº 09.012.493/0001-54, por meio da Secretaria 
Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, torna público que requereu da SEMAPA - Secretaria 
de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Renovação de Licença de Instalação para 
obra de Implantação de Unidade de Recepção e Distribuição de Produtos do Pescado no Renascer 
III,no município de Cabedelo/PB.(Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

À DRX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA– CNPJ: 13.519.638./0001-85, venho tornar 
público para a SEMAPA – Secretaria de meio Ambiente, Pesca e Aquicultura, a publicação para  
renovação da licença de Instalações  para atividade de edificação de um  empreendimento multifa-
miliar com 64 unidades habitacionais,   com 4.124,77 m2 ,  localizado no endereço, Rua Djalma Vilar 
de Gusmão, lotes 01 e 02, quadra 08, loteamento Bella Vista 02, CEP 58.102-303, Cabedelo-PB .

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº 1462/2019, em João Pessoa, 27 de Junho de 2019 - Prazo 
730 dias, para SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO = MUNICIPIO: ALAGOA GRANDE - UF: 
PB. Processo: 2019-003964/TEC/LO-9309.

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, Renovação de Licença de Instalação nº3835/2016 PROC.2016-7544=AMPLIAÇÃO 
DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO=IT:37.356.447,60=AC:87,0M²=NE:20=L/
AT:BAYEUX-PB.Processo:2019-004173/TEC/LI-6836

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, 
Renovação de Licença de Instalação nº1012/2017 PROC.2017-2463=AMPLIAÇÃO DO SISTEMA 
DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO=IT:2.920.669,83=AC:40M²=NE:08=L/AT:CABEDELO-PB.Pro-
cesso:2019-004172/TEC/LI-6835

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, Renovação de Licença de Operação nº1484/2015 PROC.2015-3054=SISTEMA 
DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO=IT:6MILH=AC:2,41HA=NE:06=L/AT:ITAPORANGA-PB.Proces-
so:2019-004171/TEC/LO-9343

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, Renovação de Licença de Operação nº3433/2016 PROC.2016-7491=SISTEMA 
DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO=IT:7.039.029,16=AC:0,42HA=NE:04=L/AT:CONJUNTO GLÓRIA, 
CAMPINA GRANDE-PB.Processo:2019-004170/TEC/LO-9342

FAB investiga se sargento preso na 
Espanha passou por raio-X no Brasil

O porta-voz da FAB (For-
ça Aérea Brasileira), major 
Daniel Oliveira, afirmou hoje 
que um Inquérito Policial Mi-
litar foi aberto para investi-
gar como o sargento preso na 
Espanha na última terça-feira 
(25), sob suspeita de trans-
portar 39 quilos de cocaína, 

conseguiu embarcar com 
droga em avião oficial para a 
Europa. 

Uma dos pontos que 
o inquérito deverá apurar, 
disse o porta-voz, é se a tri-
pulação da aeronave passou 
por inspeções, como as feitas 
por equipamentos de raio-X, 
antes do embarque e da de-
colagem.

O major disse que, em 
voos destinados para o trans-
porte de pessoas, a inspe-
ção de bagagens é feita pelo 
GSI (Gabinete de Segurança 
Institucional) - responsável 
também pela segurança do 
presidente da República.

Mas como o voo em 
questão era de uma aeronave 
reserva, disse o porta-voz, a 
checagem das bagagens foi 
feita apenas pela FAB.

O sargento brasileiro 
preso com 39 quilos de co-
caína estava em um voo de 
apoio à delegação do presi-
dente Jair Bolsonaro (PSL), 
que deveria fazer escala na 
Espanha em sua viagem à 

reunião do G20, no Japão.
Após o incidente, a es-

cala foi alterada para Lisboa, 
em Portugal.

O ministro da Defesa, 
Fernando de Azevedo e Silva, 
disse hoje que a pasta não vai 
“admitir criminosos”, em re-
ferência ao militar preso.

“Houve quebra de con-
fiança”, continuou o minis-
tro, em um pronunciamento 
que durou menos de cinco 
minutos.

Ele também disse que o 
Ministério da Defesa vai di-
vulgar todas as informações 
que puderem ser disponibili-
zadas sobre o caso e classifi-
cou o caso de “inadmissível”.

Do Portal UOL

Os três indicados 
pela Associação Nacio-
nal dos Procuradores da 
República (ANPR) para 
ocupar o cargo de pro-
curador-geral da Repú-
blica (PGR) estiveram no 
Senado na tarde de on-
tem, onde se encontra-
ram com o presidente da 
Casa, Davi Alcolumbre. 
Acompanhados do pre-
sidente da associação, 
Fábio de Nóbrega, eles 
defenderam o uso da lis-
ta tríplice para a escolha 
do novo PGR.

“Nesses 18 anos em 
que a lista tem sido res-
peitada, há um traba-
lho junto às instituições 
para mostrar que ela 
serve ao fortalecimento 
da democracia interna”, 
disse o presidente da 
ANPR. Ele acrescentou 
que a associação reali-
zou debates em todo o 
país para que a escolha 
do PGR seja feita aos 
olhos de toda a socieda-
de e não “em conversas 
reservadas em gabinetes 
fechados da capital”.

Após conversa com 
Alcolumbre, Fábio da 
Nóbrega disse que o pre-
sidente do Senado de-
fende a lista tríplice. “O 
presidente Davi tem dito 
que entende que a lista 
tríplice fortalece a ins-

tituição. E não tenho ne-
nhuma dúvida, por parte 
de todos os Poderes da 
República, do reconheci-
mento que esse processo 
vai fortalecer o Ministé-
rio Público Federal”.

A lista tríplice é for-
mada pelos subprocura-
dores da República Mário 
Bonsaglia, Luiza Frischei-
sen e Blal Dalloul, nessa 
ordem. O presidente da 
República não é obriga-
do a escolher dentre os 
três nomes da lista, mas 
tem sido tradição que a 
lista tríplice seja utiliza-
da. A lista foi criada em 
2001 e de 2003 a 2013, 
nos governos Lula e Dil-
ma, o primeiro colocado 
foi o escolhido. Em 2017, 
Michel Temer escolheu 
a segunda colocada, Ra-
quel Dodge.

Mandato
O mandato de Raquel 

Dodge na PGR termina 
em 18 de setembro. O 
presidente Jair Bolsonaro 
já deu declarações indi-
cando que poderá esco-
lher algum nome de fora 
da lista. 

“Todos os que estão 
dentro, estão fora, tudo 
é possível. Vou seguir a 
Constituição”, disse ele, 
pouco antes da divulgação 
da escolha dos três nomes 
indicados pela Associação 
Nacional dos Procuradores 
da República.

Indicados à PGR
defendem a lista

No que diz respeito à 
maneira de governar do pre-
sidente, o percentual de de-
saprovação cresceu de 40% 
para 48%, enquanto a apro-
vação recuou de 51% para 
46%. A confiança em Bol-
sonaro também diminuiu. O 
percentual dos que confiam 
no chefe do Executivo pas-
sou de 51% para 46% e os 
que não confiam aumentou 
de 45% para 51%.

No momento da divul-
gação da pesquisa, o pre-
sidente está em Osaka, no 
Japão, para participar, nos 
próximos dois dias, da cú-
pula dos líderes do G20. 

Em junho, o gover-
no Bolsonaro passou por 
reveses e momentos con-
turbados: a divulgação de 
conversas do ministro da 
Justiça, Sergio Moro, com 
procuradores da Operação 

Lava Jato; as mudanças no 
projeto de reforma da Pre-
vidência no Congresso; a 
derrubada, no Senado, do 
decreto presidencial das ar-
mas, o que levou Bolsonaro 
a revogar a medida; a prisão 
de um assessor do ministro 
do Turismo, Marcelo Álvaro 
Antônio, por suposto envol-
vimento no caso das candi-
daturas laranjas de Minas 
Gerais; manifestações con-

tra a reforma e o bloqueio 
de verbas na Educação; e a 
prisão de um sargento, su-
postamente com cocaína, 
em um avião da FAB. 

Educação
No recorte por polí-

ticas setoriais, a área da 
educação teve um aumento 
de dez pontos percentuais 
(de 44% para 54%) quan-
to à insatisfação dos bra-
sileiros. Os dados indicam 
que a avaliação piorou no 
período em que Abraham 
Weintraub está à frente 
do Ministério da Educa-
ção, que assumiu em 8 de 
abril. A pesquisa anterior 
foi realizada entre 12 e 15 
abril, dias após a exonera-
ção do ex-chefe da pasta, 
Ricardo Vélez Rodriguez. 

Mulheres
O cruzamento de da-

dos aponta que a queda na 
popularidade do presiden-
te é maior entre as mulhe-
res, entre os que possuem 
até a quarta série da edu-
cação fundamental e entre 
os brasileiros com menor 
renda familiar.

Enquanto 54% dos 
homens aprovam o gover-
no, isto é, mais da metade, 
apenas 39% das mulheres 
se disseram contempladas 
pela gestão. O percentual 
de reprovação chegou a 

54% entre as pessoas do 
sexo feminino --enquanto 
homens somaram 42%.

Na análise por região, 
o desempenho foi pior en-
tre os residentes nas re-
giões Norte/Centro-Oeste 
e Nordeste. No Sul, por 
sua vez, a popularidade de 
Bolsonaro se consolidou 
como a maior do país. É a 
única região em que mais 
de 50% avaliam o governo 
como ótimo ou bom --su-
biu de 44% para 52%.

No Nordeste, elevou-
se a insatisfação com a 
chefia do Executivo, e o 
percentual dos que afir-
mam considerar a gestão 
como ruim ou péssimo su-
biu de 40% para 47%. Por 
outro lado, os que avaliam 
como ótimo ou bom caiu 
de 25% para 17%.

No que diz respeito à maneira de governar do presidente, o percentual de desaprovação cresceu de 40% para 48%

Foto: Marcos Corrêa/PR

Marcelo Brandão 
Da Agência Brasil

No recorte por políticas 
setoriais, a área da 
educação teve um 

aumento de dez pontos 
percentuais quanto 
à insatisfação dos 

brasileiros, passando 
de 44% para 54%
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Primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, afirmou que a tendência é focar em diferenças no plano externo

O primeiro-ministro do 
Japão, Shinzo Abe, expres-
sou sua determinação em 
buscar pontos de vista em 
comum entre os países par-
ticipantes da cúpula do G20.

O premiê falou ontem a 
jornalistas em Tóquio, an-
tes de partir para a cidade 
de Osaka, no oeste do Japão, 
onde o encontro será reali-
zado nesta sexta-feira e no 
sábado.

Abe afirmou que as 
pessoas tendem a focar nas 
diferenças na comunidade 
internacional, mas o Japão, 
como anfitrião, deve focar 
no que os países têm em 
comum e em questões com 
as quais possam estar de 
acordo. 

Ele acrescentou ainda 
que espera que o G20 pos-
sa passar uma forte men-
sagem sobre a promoção 
do livre comércio, levando 
ao crescimento econômico 
global por meio de inova-

Da NHK 

Cúpula do G-20 começa hoje  
e Japão mediará divergências

Parcialidade pode? Pode!

Cananéa
andrecananea2@gmail.com

André

Cuidado! Há conteúdo explícito no filme ‘Democra-
cia em Vertigem’, produzido pela Netflix sob a direção da 
mineira Petra Costa. O documentário é explicitamente de 
esquerda, e não se faz de rogado quanto a isso. Afinal, um 
filme pode ser tanto de esquerda, quanto de direita, e ainda 
assim, ser um bom filme. Petra não é a primeira cineasta a 
tomar partido. Silvio Tendler, diretor de ‘Jango’, e Michael 
Moore, do premiado ‘Fahrenheit 9/11’, fizeram isso antes 
ao lançar filmes que tomam partido. E são grandes filmes.

‘Democracia em Vertigem’ não esconde sua paixão 
pela esquerda. Mais ainda, sua admiração pelo ex-presiden-
te Lula. Petra apresenta-o como um messias, um mártir, o 
que fica muito claro na maneira como ela monta a sequên-
cia da prisão de Lula, em abril de 2018, o clímax do longa-
metragem. O documentário é um filme que o próprio Lula 
deve ter gostado de ver, com muita louvação e pouca crítica.

Essa aproximação tem suas vantagens e desvanta-
gens. A vantagem é que ‘Democracia em Vertigem’ oferece 
um material valioso ao cobrir o vai-e-vem da política bra-
sileira dos últimos sete anos, focado no impeachment de 
Dilma, na ascensão e queda de Temer e na prisão de Lula, 
a partir de uma ação da Operação Lava-Jato, cuja figura de 
proa é o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro. A chegada 
de Bolsonaro ao poder foge do foco, mas ele não é ignorado 
pela diretora.

Há imagens exclusivas dos bastidores desses eventos. 
A câmera de Petra chega aonde a cobertura jornalística não 
teve acesso, na sala em que Dilma e Lula assistiram, pela 
TV, a votação do Congresso que culminou com a abertura 
do processo de impeachment, e junto ao ex-presidente no 
Sindicato dos Metalúrgicos do ABC paulista, onde ele ficou 
abrigado nas 24 horas que antecederam sua prisão.

Parte desse acesso, ela mesmo explica no filme, vieram 
das imagens feitas pelo fotógrafo pessoal de Lula, Ricardo 
Stuckert, o que já é um filtro em se tratando de abordagem. 
Quem viu ‘Entreatos’, sobre o primeiro mandato de Lula, e 
conhece os bastidores do filme dirigido por João Moreira 
Salles (e fotografado pelo paraibano Walter Carvalho), sabe 
que o petista controla com mão de ferro sua imagem públi-
ca - certa vez, li uma entrevista em que o diretor se quei-
xava que o ex-presidente só deixou lançar o filme após ter 
garantida sua reeleição para o segundo mandato.

A desvantagem é que é a narrativa é um olhar parcial 
sobre os fatos ocorridos entre a derrocada da esquerda e a 
ascensão da direita. Mas quem falou que documentário tem 
que ser regido pela isonomia do jornalismo? E Petra deixa 
isso claro ao misturar sua própria história com a história 
recente do Brasil.

O filme de pouco mais de duas horas e narrado pela 
própria cineasta, em primeira pessoa, começa traçando um 
paralelo entre a vida da diretora e a reabertura democráti-
ca - ela é de 1983 e a reabertura começou no ano seguinte, 
com as Diretas Já de 1984. Aos poucos, vamos conhecendo 
Petra, ao mesmo tempo que ela nos leva por um relicário de 
lembranças de um passado recente na vida política do país. 

Primeiro ela revela que os pais passaram os anos 1970 
na clandestinidade, militando contra a Ditadura, sob a ins-
piração de Pedro Pomar, fundador do Partido Comunista 
do Brasil (PCdoB), morto em 1976 (Petra tem esse nome 
em homenagem a ele). Mais à frente, outra revelação: a dire-
tora é neta de um dos fundadores da construtora Andrade 
Gutierrez, empreiteira investigada Operação Lava Jato por 
envolvimento em desvio de recursos da Petrobras.

O background da mineira o deu trânsito livre entre 
os petistas, inclusive acesso a Dilma, que se mostra uma 
personagem importante. Petra foi atrás da ex-presidente, 
passado o furacão que a destituiu do poder, e ouviu dela 
revelações que, em outros tempos, dariam boas manche-
tes: “Quando você percebeu que Lula estava te escolhendo 
(para presidente)?”, inquiriu a diretora. “Eu não queria”, 
respondeu, de pronto, Dilma, para então escolher as pala-
vras com cuidado: “Aí é o meu problema com a... com a... 
liberdade. Mas era público e notório”. “E ele insistindo? ”, 
retrucou Petra. “Ele não fala. Ele faz política de fato con-
sumado. O Lula é assim. Hoje eu acho que ele fala mais...”, 
ponderou Dilma.

‘Democracia em Vertigem’ chama a atenção por ser 
o primeiro documentário a se debruçar sobre o momento 
histórico em que o país viveu com a mudança de direção, da 
esquerda para a direita, o que não foi uma transição suave, 
como o filme mostra. Entre um movimento e outro, há es-
cândalos, impeachment e muito acirramento. O longa pode 
até ser partidário, mas é necessário para que dele a gente 
extraia reflexões e saiba como deixar as bandeiras de lado, 
em prol de um país melhor.

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Carlos Vieira

O governo japonês montou um forte esquema de segurança para manter a integridade dos chefes de Estado

Foto:  Issei Kato/Reuters

ção, regras para a economia 
digital, contribuição para 
questões ambientais e em-
poderamento das mulheres.

Shinzo Abe disse que 
vai se encontrar com o pre-

sidente americano Donald 
Trump e com o presiden-
te chinês Xi Jinping para 
confirmar a cooperação de 
ambos para uma cúpula de 
sucesso. Acrescentou que 

deve ter uma conversa fran-
ca com o presidente russo 
Vladimir Putin após a cúpu-
la para avançar o máximo 
possível as negociações de 
um tratado de paz.

Pesquisa sobre custo de vida

Montevidéu é a cidade mais cara 
da América Latina para se viver

A capital uruguaia, 
Montevidéu, é a cidade 
mais cara da América La-
tina para se viver, segundo 
a 25ª Pesquisa Anual de 
Custo de Vida, realizada 
pela empresa Mercer, que 
avalia cerca de 500 cida-
des em mais de 200 países. 
Montevidéu ficou em 70º 
lugar no ranking, à fren-
te de capitais europeias 
como Madri (Espanha) e 
Lisboa (Portugal).

No Brasil, a cidade 
com maior custo de vida é 
São Paulo, na 86ª posição 
no ranking, que avalia vá-
rios fatores como moradia, 

alimentação, álcool e taba-
co, cuidados pessoais (hi-
giene), transporte, servi-
ços domésticos, recreação 
e entretenimento.

Ainda no ranking 
brasileiro, outras duas ci-
dades aparecem entre as 
200 mais caras do mun-
do: Rio de Janeiro (121°) e 
Brasília (174°). Rio de Ja-
neiro aparece em 121º no 
ranking de cidades mais 
caras da América Latina - 
Arquivo/Agência Brasil

A pesquisa, realiza-
da anualmente, avalia o 
custo de vida nas cidades 
que recebem mais traba-
lhadores expatriados no 
mundo, ou seja, profissio-
nais de outros países que 

migram para trabalhar na-
quele destino. Os rankings 
demonstram como a flu-
tuação da moeda e as mu-
danças nos preços de bens 
e serviços podem afetar o 
poder de compra dos mo-
radores.

De acordo com a Mer-
cer, a pesquisa foi projeta-
da para ajudar empresas 
multinacionais e governos 
a determinar os subsídios 
de compensação para seus 
funcionários expatriados.

O estudo demonstrou 
que, entre as dez cidades 
mais caras do mundo, oito 
estão na Ásia. Hong Kong 
está no topo da lista pelo 
segundo ano consecutivo, 
seguida de Tóquio (2º), 

Singapura (3º), Seul (4º), 
Xangai (6º), Ashgabat 
(7º), Pequim (8º) e Shen-
zhen (10º).

Zurique (5º) e Nova 
Iorque (9º) são as duas 
cidades não asiáticas que 
aparecem entre as dez 
mais caras do mundo. En-
tre as capitais europeias, 
Londres ficou na 23ª po-
sição, Paris na 47ª e Roma 
na 55ª.

Na América Latina, 
Santiago (Chile) aparece 
na 79ª; Lima (Peru) em-
patada com o Rio de Janei-
ro na 121ª posição; Bue-
nos Aires (Argentina) em 
133ª, Bogotá (Colômbia) 
em 170ª e Assunção (Pa-
raguai) em 186ª.

Marieta Cazarré
Da Agência Brasil  

Duplo atentado na Tunísia deixa 
um policial morto e oito feridos

Dois atentados abala-
ram ontem a capital da Tu-
nísia, Tunes. Uma pessoa 
morreu e várias ficaram fe-
ridas, de acordo com o pri-
meiro balanço. O alvo foram 
as forças de segurança, em 
diferentes locais da cidade. 
A autoria dos atentados 
ainda não foi reivindicada e 
não há suspeitos.

O primeiro homem
-bomba acionou o disposi-
tivo que levava, próximo a 
uma patrulha da polícia na 
Rua Charles de Gaulle, no 
centro da capital. Um poli-
cial morreu e pelo menos 
mais quatro pessoas fica-
ram feridas - um policial e 
três civis, informou o Minis-

tério do Interior tunisiano.
Cerca de uma hora de-

pois, outro homem-bom-
ba explodiu no bairro de 
al-Qarjani, ferindo quatro 
pessoas. As áreas dos aten-
tados foram isoladas pelas 
forças de segurança, sob 
pesada vigilância.

O governo da Tunísia 
tem enfrentado grupos mi-
litantes na fronteira com a 
Argélia desde a revolta da 
Primavera Árabe de 2011, 
que derrubou o líder au-
tocrático Zine Abidine Ben 
Ali. A elevada taxa de de-
semprego tem provocado 
também agitação social.

Ataques
O ano de 2015 ficou 

marcado por uma onda de 

atentados que visaram es-
pecialmente pontos turís-
ticos, incluindo um museu 
na capital e uma praia em 
Sousse, deixando vários 
mortos. Um ataque atingiu 
a guarda presidencial em 
Tunes, matando 12 pes-
soas. O grupo islamita Es-
tado Islâmico reivindicou 
a responsabilidade, e o go-
verno tunisiano decretou 
estado de emergência em 
novembro desse ano.

Apesar de a segurança 
ter melhorado desde en-
tão, os atentados afetaram 
especialmente no turismo, 
agravando a crise econó-
mica que o país atravessa.

Em outubro passado, 
a relativa calma de anos 
recentes foi interrompida 

quando uma mulher acio-
nou um explosivo no centro 
de Tunes, ferindo 15 pes-
soas, entre elas 10 policiais. 
O início de 2018 foi mar-
cado por manifestações e 
protestos violentos contra a 
austeridade, que abalaram 
Tunes durante três dias, em 
janeiro. Mais de 200 pes-
soas foram detidas.

Da RTP

O alvo dos ataques 
suicidas foram as 

forças de segurança, 
em diferentes locais da 

capital tunisiana
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Pontífice criticou o “esbanjamento” de alimentos e água, que precisa ser combatido com “educação e a sensibilização social”

O papa Francisco denun-
ciou que a falta de alimento e 
de água para milhões de pes-
soas é resultado da falta de 
compaixão, e da pouca von-
tade social e política, durante 
o discurso aos participantes 
da 41ª Conferência Geral da 
Organização das Nações Uni-
das para Alimentação e Agri-
cultura (FAO).

Ao receber esta delega-
ção, Francisco também pa-
rabenizou o chinês Qu Don-
gyu, que foi eleito no último 
domingo diretor-geral da 
FAO, e desejou que a orga-
nização possa continuar 
trabalhando com respon-
sabilidade e determinação, 
para “erradicar com maior 
rapidez e força os comple-
xos, graves e inaceitáveis 
flagelos da fome e da inse-
gurança alimentar”.

“Para combater a falta 
de alimento e de acesso à 
água potável é necessário 
atuar em torno das cau-
sas que as provocam. Na 
origem deste drama, está, 
sobretudo, a falta de com-

Escassez de comida é falta de 
vontade política, afirma Papa

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Carlos Vieira

Da Agência EFE

paixão, o desinteresse de 
muitos e uma escassa von-
tade social e política na 
hora de responder às obri-
gações internacionais”, la-
mentou o pontífice.

Além disso, o papa res-
saltou que esta carência 
“não é um assunto interno 
e exclusivo dos países mais 
pobres e frágeis, mas diz 
respeito a cada um de nós”.

Francisco lembrou que 
“o aumento do número de 
refugiados no mundo du-
rante os últimos anos de-
monstra para todos que o 
problema de um país é o 
problema de toda a família 
humana”.

Em relação a isso, o 

papa afirmou que um dos 
meios que está ao nosso 
alcance “é a redução do es-
banjamento de alimentos e 
de água” e que para isso ser-
ve “a educação e a sensibili-
zação social”.

Para a luta contra a 
fome, o papa recomendou 
que o trabalho das entida-
des multilaterais deve con-
tar com “o compromisso 
dos governos, das empre-
sas, do mundo acadêmico, 

das instituições da socieda-
de civil e das pessoas”.

“O esforço conjunto de 
todos conseguirá tornar 
realidade as metas e com-
promissos assumidos atra-
vés de programas e políti-

cas que ajudem a população 
local a adquirir responsabi-
lidades com o seu próprio 
país, com suas comunida-
des e, por último, com suas 
próprias vidas”, afirmou 
Francisco.

Foto: Vaticano/Reuters

O papa Francisco fez a denúncia durante a participição na 41ª Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura

 [A carência de 
água e comida] não é 
um assunto interno e 
exclusivo dos países 

mais pobres e frágeis, 
mas diz respeito a 

cada um de nós 
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Coral infantil
É de mãos dadas com os voluntários que o Instituto Mar de Esperança 
(IME) está fazendo a diferença na formação cidadã de crianças carentes por 
meio do coral infantil ‘Meninos e Meninas de Lucena-PB’. Página 18
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3% das unidades em empreendimentos construídos pela Companhia de Habitação serão disponibilizadas para pacientes

Os portadores de HIV/
Aids terão 3% das unidades 
reservadas nos empreendi-
mentos habitacionais cons-
truídos pela Companhia 
Estadual de Habitação Po-
pular (Cehap). A decisão faz 
parte do decreto de Lei n° 
11.361/2019, sancionado 
pelo governador João Aze-
vêdo, que dispõe sobre a co-
mercialização pelo Estado 
de imóveis populares, reser-
vando percentagem para os 
portadores do vírus. A Ge-
rência Operacional das ISTs/
HIV/Aids/ Hepatites Virais, 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), será responsá-
vel pelo monitoramento da 
lista de pessoas aptas a re-
ceberem o benefício.

A presidente da Cehap, 
Emilia Correia Lima, afirmou 
que o próximo empreendi-
mento a ser entregue é o resi-
dencial Canaã, no Bairro das 
Indústrias. “O imóvel terá cerca 
de 950 apartamentos e, destes, 
aproximadamente 30 serão 
reservados para os portadores 
do vírus HIV/Aids”, revelou.

Para a seleção, pessoas 
portadoras do vírus que 
apresentem maior vulnera-
bilidade social e que tenham 
cadastro na Cehap, em or-
dem cronológica, serão prio-
rizadas. Segundo a gerente 
operacional das ISTs/HIV/
Aids/Hepatites Virais da SES, 
Ivoneide Lucena, há uma sé-
rie de critérios para seleção. 
A pessoa deve ser moradora 
do município do imóvel, não 
pode ter recebido nenhum 
imóvel do poder público, tem 
que ter renda familiar de até 
R$ 1.800,00 e não ter pen-
dências no Cadin (Cadastro 
Informativo de créditos não 
quitados do setor público).

“As listas com as pessoas 
nestas condições devem ser 
encaminhadas para a Gerên-
cia de IST/Aids da SES. Já 
entramos em contato com vá-
rias entidades que trabalham 
diretamente com essa popu-
lação para trabalhar nesse 
levantamento dos dados. No 
dia 18 próximo, teremos um 
novo encontro na sede da se-
cretaria para darmos início à 
construção da lista a ser en-
viada à Cehap para posterior 
visita técnica”, explica.  

Para Ivoneide, pensando 
em saúde de forma integral, 
a ação é muito importante 
pois essa pessoa portadora 
do vírus terá uma moradia 
digna e, consequentemen-
te, oportunizará a adesão 
ao medicamento e terá uma 
melhor qualidade de vida. “A 
habitação é um determinan-
te da saúde”, concluiu.

Portadores de HIV/Aids terão 
prioridade em casas da Cehap

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Marcos Pereira

Berço Sustentável

Projeto atende famílias carentes na capital

“A ideia surgiu quan-
do visitei famílias carentes 
precisando dessa ajuda”. A 
professora de Ciências, Cris-
tiany da Cunha, com esse 
pensamento, teve a iniciati-
va de desenvolver o projeto 
do Berço Sustentável. 

Cerca de 30 estudan-
tes do Ensino médio da 
Escola Estadual Presiden-
te João Goulart, no bairro 
do Castelo Branco, em João 
Pessoa, reciclam materiais 
para a construção de ber-
ços sustentáveis. A ativi-
dade faz parte do projeto 
da disciplina de biologia 
com o objetivo de promo-
ver a sustentabilidade e 
a doação dos produtos já 
finalizados para famílias 
carentes.

“Quando pensei em 
fazer esse projeto, me co-
loquei no lugar, porque lá 
em casa a vida nunca foi fá-
cil, sempre precisei dividir 
cama. E saber que hoje eu 
estou podendo fazer isso 
para ajudar as famílias, não 
tem dinheiro no mundo que 
pague”, contou a professora.

O projeto iniciou em 
março de 2018, ano que 
foram ganhadores em 1o 
lugar do “Talento Jovem 
Científico” realizado pela 
Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), depois 
obtiveram a inscrição au-
tomática na Feira Brasilei-

ra de Ciência e Engenharia 
(Febrace) em São Paulo, 
onde não compareceram 
por falta de recursos finan-
ceiros. 

Este ano, a história 
continua, a Feira de Tecno-
logias, Engenharias e Ciên-
cias do mato Grosso do Sul 
(FETECmS) vai acontecer 
em Campo Grande e convi-
dou a equipe para partici-
par do evento, arcando com 
as passagens e hospeda-
gens para diminuir o custo, 
no entanto, é necessário a 
ajuda para locomoção e ali-
mentação por 7 dias. A via-
gem vai ter embarque no 
dia 22 de julho com retor-
no dia 27 do mesmo mês, 
a professora Cristiany da 
Cunha e aluna Thawanne 
Oliveira vão representando 
a escola e a Paraíba.

Louise Tonet
Especial para A União

BERÇO SUSTENTÁVEL 
O Berço Sustentável tem capacidade para suportar até 47 kg e é confeccionado a partir de papelão reutilizável, resto 
de madeiras, fita adesiva e abraçadeira enforca gato. A confecção é realizada na Escola Presidente João Goulart, no 
Castelo Branco.

DOAÇÃO FINANCEIRA
“Se cada pessoa puder doar a partir de R$ 2,00 conseguiremos a quantia para arcar com as despesas nessa 
viagem, qualquer valor será muito bem-vindo. O intuito desse projeto é ajudar às famílias de baixa renda 
que não tem como comprar um berço para seus filhos e terminam colocando-os para dormir na cama, mui-
tos bebês morrem devido a essa situação, e por isso, precisamos de apoio”, disse Cristiany.
n Banco: Bradesco; n Agência: 3433; n Conta poupança: 0204985-6
n Vakinha Online: www.vakinha.com.br/vaquinha/621392; n Contato: Cristiany da Cunha - (83) 99143.1846

DOAÇÃO DE MATERIAL PARA PRODUÇÃO
- Papelão; - Pedaços de madeira reutilizável; - Fitas durex

Escola Estadual Presidente João Goulart
n Endereço: R. Cônego Francisco Lima, SN - Castelo Branco, João Pessoa-PB; n Telefone: (83) 3244-4354

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Juventude, Esporte e La-
zer (Sejel), em parceria 
com a Agência Besouro de 
Fomento Social e 47 mu-
nicípios paraibanos, ins-
creveu 763 jovens para o 
curso de Ensino a Distân-
cia (EAD) sobre empreen-
dedorismo juvenil: Inova 
Jovem. Após realizarem 
cadastro e terem acesso 
à plataforma, os inscritos 
terão até o dia 20 de julho 
para encerrarem as ativi-
dades e obterem a avalia-
ção final do curso.

Curso gratuito
O curso inteiramen-

te gratuito, aplicado em 
todo território nacional, 
apresenta aos jovens, 
com idade entre 15 a 29 
anos, temas sobre em-
preendedorismo, a partir 
da metodologia ByNeces-
sity, para construção de 
modelos de negócios ino-

PB inscreve 763 jovens em 
curso de empreendedorismo A Superintendência Exe-

cutiva de mobilidade Urba-
na (Semob-JP) vai iniciar na 
próxima segunda-feira (1º) 
a vistoria dos 435 veículos 
cadastrados que prestam o 
serviço de transporte escolar 
em João Pessoa. A ação, que 
revisa os transportes tendo 
em vista o segundo semestre 
letivo do ano, vai até o dia 26 
de julho, das 8h às 17h, na 
sede do órgão, no Cristo Re-
dentor.

O objetivo da inspeção 
é garantir que as vans esco-
lares atendam às exigências 
de conservação, equipamen-
tos obrigatórios, conforto 
e segurança para os alunos 
transportados, em um total 
de 40 itens, conforme o re-
gulamento desta modalidade 
de transporte.

Durante o processo de 
renovação da vistoria tam-
bém são verificados os docu-
mentos do veículo e do con-
dutor (CRLV e CNH), alvará 
de licença da permissão, cer-
tificado de registro e licencia-
mento com seguro obrigató-
rio, certificado de verificação 

do tacógrafo, certificado de 
curso de condutor escolar, 
crachás do permissionário, 
seus auxiliares, acompa-
nhantes e motorista auxiliar. 

A vistoria tem uma taxa 
de R$ 71,92. O permissioná-
rio deve seguir o calendário 
de vistoria conforme a ma-
trícula do veículo no órgão, 
podendo antecipar a inspe-
ção. Caso perca a data pro-
gramada no calendário, será 
cobrada uma multa no valor 
de R$ 26,97.

Selo
Ao ser aprovado, o ve-

ículo recebe um selo na cor 
azul referente à vistoria do 
segundo semestre que é afi-
xado no para-brisa dianteiro. 
A Semob-JP recomenda aos 
pais dos alunos que antes de 
contratar o serviço procurem 
se informar junto à Divisão 
de Transportes (3218-9350) 
se o veículo é cadastrado e 
está regularizado. 

“Essa é a melhor forma 
de garantir a segurança dos 
alunos”, alerta o chefe da 
DTRA, Leonardo Campos. 

Semob inicia vistoria 
de transporte escolar

Berços são 
construídos 
com materiais 
recicláveis

Foto: Divulgação

Após realizarem 
cadastro e terem 

acesso à plataforma, 
os inscritos terão até 

o dia 20 de julho 
para encerrarem as 

atividades e obterem a 
avaliação final do curso

vadores. Foram disponi-
bilizadas assim apostilas 
de estudo, videoaulas e 
cinco e-books auxiliares 
que apresentam dicas 
para empreender por 
meio das redes sociais. 

Nesta primeira etapa, 
que ocorreu entre os me-
ses de março e maio, a Se-
jel, por meio da Secretaria 
Executiva de Juventude, 
sensibilizou 47 prefei-
turas e, segundo Denise 
miranda, gerente opera-

cional de Articulação 
Territorial, “o papel da 
secretaria foi de articular 
o ente federativo, gesto-
res e alunos a participa-
rem da formação. Agora, 
o próximo passo aqui na 
Paraíba é fomentar o mo-
delo de negócio apresen-
tado no fim do curso e, em 
parceria com o Empreen-
der PB, encaminhar os 
projetos para avaliação e 
obtenção de créditos para 
as juventudes”, ressaltou.

Como continuidade 
desta ação, a Secretaria 
Executiva de Juventu-
de, juntamente com o 
Empreender – PB, agen-
dará com municípios e 
jovens empreendedores 
uma formação para pos-
sível acesso às linhas de 
credito voltadas para as 
juventudes. Após esse 
processo, haverá uma 
certificação, ainda no 
mês de agosto, oferecida 
pelo órgão.

O imóvel terá 
cerca de 950 
apartamentos 

e, destes, 
aproximadamente 

30 serão reservados 
para os portadores 

do vírus HIV/Aids 
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Salários variam de R$ 998 a R$ 9.600 para diversos níveis de escolaridade, com inscrições que vão de hoje a 9 de agosto

Estão sendo ofertadas 
417 vagas de emprego, em 
13 editais de concursos 
públicos na Paraíba, com 
inscrições que vão de hoje 
a 9 de agosto. Desse quan-
titativo, 33 vagas são para 
professores de universida-
de pública, sendo 12 vagas 
para substitutos.

O Corpo de Bombeiros 
do Estado da Paraíba publi-
cou o edital com dez vagas 
para o Curso de Formação 
de Oficiais (CFO), com nível 
médio de escolaridade. A 
remuneração inicial é de R$ 
2.924,89, no primeiro ano 
como cadete, e chega até R$ 
7.253,26 para 2º tenente do 
Corpo de Bombeiros. 

Também foi divulgado 
o edital do CFO 2020 da Po-
lícia Militar com 30 vagas 
disponíveis para Ensino 
Médio. A remuneração para 

o primeiro posto de oficial 
da PM, o 2º tenente, é de R$ 
7.253,26. As inscrições co-
meçam no dia 1º de julho e 
vão até 30 do mesmo mês, 
no site da Polícia Militar. 

Em relação a concursos 
municipais, a Prefeitura de 
Damião (35 vagas) e a Pre-
feitura de Princesa Isabel 
(223 vagas) publicaram 
editais em maio. Em ambos 
os concursos, as vagas são 
para nível fundamental, téc-
nico e superior.  Para a Pre-
feitura de Damião, o regime 
de trabalho é de 20 horas a 
40 horas semanais, com re-
muneração de R$ 998,00 a 
R$ 2.647,07. Em relação à 
Prefeitura de Princesa Isa-
bel, a carga horária é altera-
da de acordo com a função 
escolhida pelo candidato; a 
remuneração varia entre R$ 
1.016,00 a R$ 5.250,00.

Outro concurso bastan-
te esperado é o para técni-
co-administrativo da UFCG. 

O edital disponibiliza 86 
vagas distribuídas em nível 
médio, técnico e superior. O 
salário varia de R$ 1.945,07 
a R$ 4.180,66, mais auxílio-
-alimentação de R$ 458,00, 
com jornada de trabalho de 
20 e 40 horas por semana.

Editais
São sete editais para 

professor de universida-
de pública, um deles para 
a Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), com a ad-
missão de 21 professores 
de Magistério Superior, 
com remuneração que va-
riam de R$ 3.126,31 a R$ 
9.600, em regime de de-
dicação exclusiva. As 12 
vagas são para professor 
substituto, distribuídos en-
tre Universidade Estadual 
da Paraíba e Universidade 
Federal de Campina Gran-
de ( UFCG), com remunera-
ção entre R$ 1.718,99 a R$ 
3.437,98 ao mês.

Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com

Concursos públicos oferecem
417 vagas de emprego na PB

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Marcos Pereira

Concurso 
Curso de Formação CFO
CFO 2020 PM
Prefeitura de Princesa Isabel
Prefeitura de Damião
UFCG

Vagas
10
30
223
35
86

Taxa
R$ 50
R$ 50

R$ 80 (fundamental), R$ 100 (nível médio/técnico) e R$ 120 (nível superior)
R$ 50 (fundamental), R$ 70 (médio) e R$ 90 (superior)

R$ 48 (médio), R$ 65 (médio e técnico) e R$ 104 (superior)

Inscrição
3 a 24 de julho
1° a 30 de julho

14 de julho
Até 28 de julho
1º a 23 de julho

CFO, Prefeituras e UFCG

Universidade 

UFCG

UEPB

UEPB

UEPB

UEPB

UEPB

UEPB

Área

Engenharia Civil

Sociologia da Educação e Língua Portuguesa

Jornalismo digital e Produção gráfica

Língua e Literatura Espanhola e Língua Brasileira de Sinais 

Matemática

Farmácia 

Arquivologia

Vagas

1

2

2

2

1

2

2

Inscrição

Até 28 de junho

01 a 15 de julho

22 de julho a 9 de agosto

9 de julho

01 a 26 de julho

09 de julho

Até 5 de julho

UFCG e UEPB

A Pró-Reitoria de Gra-
duação (Prograd) da Uni-
versidade Estadual da Pa-
raíba (UEPB) divulgou, 
ontem (27), a primeira cha-
mada da lista de espera para 
ingresso na Instituição pelo 
Sistema de Seleção Unifica-
da (SiSU) 2019/2. Os can-
didatos convocados nesta 
chamada devem efetuar ma-
trícula hoje e 1º e 2 de julho, 
das 7h às 12h, na coordena-
ção do curso para o qual foi 
aprovado.

Para a efetivação da 
matrícula, os convocados 
devem entregar cópias dos 
seguintes documentos (po-
dendo optar por trazer os 
documentos autenticados 
ou os originais para que o 
servidor possa atestar a au-
tenticidade): certificado de 
conclusão do Ensino Médio 
e Histórico Escolar; RG e 
CPF; prova de quitação com 
o Serviço Militar (no caso de 
candidatos do sexo masculi-
no); Registro de Nascimen-
to ou Certidão de Casamen-
to; prova de quitação com 
o TRE, para maiores de 18 

anos; e uma fotografia 3×4 
recente.

A matrícula só será 
permitida aos estudantes 
que apresentarem todos 
os documentos exigidos 
no Edital, não sendo per-
mitida a complementação 
de documentos posterior-
mente. Outras informações 
podem ser obtidas pelo te-
lefone (83) 3315-3350 ou 
no site http://proreitorias.
uepb.edu.br/prograd/sisu/
sisu-entrada-2019-2/. A 
lista completa de convoca-
dos está disponível no site 
www.uepb.edu.br.

UEPB divulga lista de 
espera do SiSU 2019

Os convocados 
nesta chamada 

devem efetuar matrícula 
hoje e 1º e 2 de julho, 

das 7h às 12h, na 
coordenação do curso 

para o qual 
foi aprovado

Em Lucena

Instituto Mar de Esperança atende 50 crianças

É de mãos dadas com 
os voluntários que o Ins-
tituto Mar de Esperança 
(IME) está fazendo a di-
ferença na formação ci-
dadã de crianças carentes 
por meio do coral infantil 
‘Meninos e Meninas de 
Lucena-PB’. A entidade fi-
lantrópica cresceu e uma 
nova sede será inaugura-
da no dia 6 de julho, às 9h, 
na Rua Américo Falcão, 
999, em Lucena. Na oca-
sião, haverá uma apresen-
tação do coral, regida pelo 
maestro Paulo Barreto, 

da Orquestra Sinfônica da 
Paraíba e uma apresenta-
ção solo no violino.

Esse projeto volun-
tário foi criado em 2007 
com o intuito de afastar 
crianças em situação de 
vulnerabilidade social, 
como drogas e álcool. Atu-
almente, 50 crianças de 6 
a 17 anos são beneficia-
das no IME. Rejane Pinto, 
idealizadora do projeto 
conta que viu uma opor-
tunidade de fazer a dife-
rença na vida das crianças 
porque essa realidade é 
muito presente na cidade. 
“Muitas crianças têm pro-
blemas familiares em casa. 

Avó presa, alcoolismo ou 
pai assassinado, no entan-
to, tenho muito orgulho de 
dizer que no nosso projeto 
nenhuma criança é usuá-
ria de drogas e álcool. São 
crianças disciplinadas que 
dificilmente faltam o en-
saio, nem debaixo de chu-
va”, enfatizou.

No entanto, nada dis-
so seria possível sem o 
apoio da diretoria do IME, 
amigos, maestro e algu-
mas instituições públicas 
e privadas–todos voluntá-
rios. A instituição oferece 
também reforço escolar e 
aula de flauta. Para estar 
matriculada no projeto, a 

criança precisa atender al-
guns pré-requisitos como 
ter bom comportamento 
em casa e na comunidade, 
ser estudante de escola 
pública e tirar boas notas. 

Rejane Pinto é de Per-
nambuco, mas mora em 
Lucena há alguns anos. Ela 
é também pastora e con-
ta que foi convidada pela 
igreja a desenvolver um 
trabalho nessa comunida-
de porque anteriormente 
só tinha atividades pontu-
ais, como o dia das crian-
ças. “O maestro trabalha 
com as crianças música re-
gional, popular brasileira 
e gospel”,disse.

Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com

Coral infantil do Instituto Mar de Esperança participa de eventos em Lucena

Foto: Teresa Duarte

Apoio emocional: CVV tem mais de 
100 postos de atendimento no país

O Centro de Valorização a 
Vida (CVV) é uma associação 
sem fins lucrativos, filantrópi-
ca e que se constrói a partir do 
apoio da sociedade também. 
Foi fundado no ano de 1962, 
em São Paulo, e reconhecido 
como de Utilidade Pública Fe-
deral desde 1973. O objetivo 
do centro é de prestar apoio 
emocional sem custos e ser-
viço voluntário na prevenção 
do suicídio para todas as pes-
soas que precisam e querem 
conversar. O conteúdo das 
conversas é sempre mantido 
em sigilo e sob anonimato.

Desde 2018 que os servi-
ços de ligações do CVV passa-
ram a ser gratuitos e disponi-
bilizados por 24 horas ao dia. 
Antes disso, as ligações eram 
tarifadas e regionalizadas, o 
que causava linhas ocupadas 
em algumas tentativas de con-
tato. O primeiro Estado a rece-
ber a linha nacional foi o Rio 

Grande do Sul, em 2017. Atu-
almente, o CVV atende através 
do número 188 em todo o país. 
A ligação pode ser feita por ce-
lular, telefone fixo ou orelhão, 
a qualquer hora do dia e em 
qualquer dia da semana.

Além do telefone, exis-
tem mais de 100 postos de 
atendimento distribuídos 
pelo Brasil para o contato pes-
soalmente e também existe a 
possibilidade de acolhimento 
no site www.cvv.org.br atra-
vés de chat ou e-mail. De acor-
do com o site do Centro de 
Valorização, “são realizados 
mais de 2 milhões de atendi-
mentos anuais, por aproxima-
damente 2.400 voluntários, 
localizados em 19 estados 
mais o Distrito Federal” nes-
ses canais disponibilizados.

O atendimento é feito 
por voluntários que são re-
crutados pelo CVV pessoal 
ou virtualmente. Para ser um 
voluntário e prestar serviços 
de apoio é necessário ter mais 
de 18 anos de idade, ter um 

tempo livre mínimo de quatro 
horas semanais e, o essen-
cial, que é a vontade de aju-
dar outras pessoas. Qualquer 
pessoa que deseje e preencha 
os requisitos pode se tornar 
um plantonista no Programa 
de Apoio Emocional do CVV. 
A etapa seguinte é a realiza-
ção de um curso gratuito de 
preparação, que acontece em 
uma das sedes do Centro de 
Valorização a Vida ou no am-
biente virtual. As principais 
formas de atendimento usa-
das pelos plantonistas são o 
telefone, voip (chamadas de 
áudio ou vídeo através da in-
ternet) ou chat. O cadastro 
para oferecer o voluntariado 
e participar dos cursos é feito 
presencialmente ou pelo site 
do CVV (www.cvv.org.br).

No site do CVV está dis-
ponibilizado o endereço físico 
do posto de atendimento na 
Paraíba, em Campina Grande 
e Itaporanga. Campina Gran-
de: R. Maciel Pinheiro, 170, 
Centro, Edifício Palomo, so-

breloja, sala 7. O atendimen-
to acontece diariamente das 
7h às 19h.  Itaporanga: Av. 
Getúlio Vargas, 336, 2º andar 
– Centro. Atendimento diário 
das 19h às 23h.

O Centro de Valorização a 
Vida também desenvolve ou-
tras atividades em todo o país 
ligadas a apoio emocional, 
“com ações abertas à comu-
nidade que estimulam o auto-
conhecimento e melhor con-
vivência em grupo e consigo 
mesmo”, como destacam no 
site. O CVV também mantém 
o Hospital Francisca Julia que 
atua no atendimento de pes-
soas com transtornos mentais 
e dependência química na ci-
dade de São José dos Campos, 
no Estado de São Paulo.

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

SERVIÇO 
n Telefone: 188 (aten-
dimento 24 horas e de 
domingo a domingo).
Site: www.cvv.org.br
E-mail: www.cvv.org.br
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Evento, que começa na próxima segunda-feira e vai até o dia 5, acontecerá na sede do órgão em João Pessoa

A Autarquia de Proteção 
e Defesa do Consumidor da 
Paraíba (Procon-PB) realiza, 
a partir da próxima segun-
da-feira (1º), a oitava edição 
do mutirão de atendimento 
aos endividados, que se pro-
longa até o dia 5, na própria 
sede do órgão, Parque Solon 
de Lucena, 234, em João Pes-
soa. Empresas de serviços 
essenciais, bancos, telefonia, 
Serasa, SPC, escolas particu-
lares, Riachuelo e o Tribunal 
de Justiça participarão do 
mutirão. 

O atendimento aos con-
sumidores que quiserem 
renegociar as suas dívidas 
será feito das 8h às 16h30, 
sendo que serão entregues 
senhas limitadas até as 14h. 
Para serem atendidos, os 
consumidores devem apre-
sentar RG, CPF, comprovan-
te de residência e documen-
tação relacionada à dívida.

De acordo com a supe-
rintendente do Procon-PB, 
Késsia Cavalcanti, a expec-
tativa é que sejam atendi-
dos 3.500 consumidores nos 
cinco dias do mutirão. “Nós 
oportunizamos aos consumi-
dores endividados renegocia-
ções diferenciadas e reinser-

ção no mercado de consumo”.
Ela informou ainda so-

bre os descontos que serão 
concedidos aos consumido-
res. “Cada caso deve ser ana-
lisado individualmente. Mas 
a tendência é que quanto 
mais antiga for a dívida, mais 
fácil de conseguir melhores 
descontos que costumam va-
riar de 60% e 80%, e se o pa-
gamento for realizado à vista 
pode chegar a mais de 90%.” 
salientou Késsia. 

A ação acontece em par-
ceria com Federação Brasi-
leira de Bancos (Febrabran), 
empresas de serviços essen-
ciais, como Energisa e Ca-
gep;, empresas de telefonias 
e TV: Oi, Vivo, Claro, Tim e 
Sky; Escolas Particulares, por 
meio do Sintep; Riachuelo, 
órgãos Serviço de Proteção 
ao Crédito, além do Tribunal 
de Justiça, que fará as homo-
logações dos processos. 

O Procon-PB já realizou 
três mutirões nas cidades 
de Sumé, Monteiro e Patos, 
negociando dívidas dos con-
sumidores com a Cagepa e 
Energisa, além de cinco mu-
tirões na Sede, em João Pes-
soa, contabilizando mais de 
11 mil atendimentos.

Procon-PB realiza 8o mutirão 
de renegociação de dívidas

Combustíveis

Pesquisa encontra menor preço da 
gasolina a R$ 4,40 em João Pessoa

Produto Interno Bruto do Brasil deve 
crescer 0,8% este ano, prevê o Ipea

O menor preço da gaso-
lina está sendo praticado a 
R$ 4,400 (Posto Valentina - 
Valentina), registrando uma 
alta de cerca de R$ 5 centavos 
se comparado com a pesqui-
sa realizada pelo Procon-JP 
no dia 28 de maio, quando 
estava em R$ 4,354. Dos 102 
postos em atividades em João 
Pessoa, dois aumentaram, 96 
reduziram e três mantiveram 
o preço do produto do levan-
tamento anterior.

O maior preço da gasoli-
na registrou queda, quando no 
final de maio era de R$ 4,699 
e hoje está sendo praticado 
a R$ 4,599 (Big - Tambaú). O 
secretário Helton Renê explica 
que os preços intermediários 

entre o maior e o menor estão 
sofrendo alterações para me-
nos, inclusive com o mais alto 
registrando queda. 

“Pelo resultado da pes-
quisa, percebemos que a 
tendência dos preços dos 
combustíveis é que voltem a 
ter certo equilíbrio em João 
Pessoa em relação a maio se 
não houver novos aumentos 
do produto por parte da Pe-
trobras. O Procon-JP está mo-
nitorando o mercado de perto 
e, segundo as notas fiscais re-
queridas aos postos, a compra 
junto às distribuidoras têm ul-
trapassado os R$ 4,00, com a 
margem de lucro dos comer-
ciantes ocorrendo dentro do 
razoável”. 

Álcool 
Quanto ao etanol, a pes-

quisa atual constatou que o 
menor preço caiu um pouco 
em relação a maio, que era 
de R$ 3,480 e passou para R$ 
3,450 (Posto GF – Centro). O 
mesmo ocorreu com o maior, 
saindo de R$ R$ 3,879 para 
R$ 3,799 (Select - Tambaú). 
Doze postos mantiveram o 
preço e 86 reduziram o preço 
do álcool.

 
Diesel S10
O menor preço do óleo 

diesel S10 foi encontrado na 
pesquisa atual por R$ 3,449 
(São Luiz – Cristo), quando 
em 28 de maio estava em R$ 
3,534. O maior preço tam-

bém registrou leve queda, 
saindo de R$ 3,899 para R$ 
3,799 (Postos Canaã – Água 
Fria, e Texas - Funcionários 
I). Dois postos aumentaram 
o preço do óleo S10, 66 re-
duziram e 20 mantiveram.

 
GNV
Dos 11 postos que co-

mercializam o Gás Natural 
Veicular (GNV) neste dia 27 
de junho, três reduziram e 
sete mantiveram o mesmo 
preço da pesquisa anterior, 
com o menor preço se man-
tendo em R$ 3,660 (Me-
trópole – Torre) e, o maior, 
caindo de R$ 3,730 para 
R$ 3,719 (Postos Z– Cidade 
Universitária).

O Produto Interno Bruto 
(PIB) do Brasil deve ter cres-
cimento de 0,8% este ano e de 
2,5% em 2020. A previsão é do 
Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (Ipea), que divul-
gou ontem (27) duas seções da 
Carta de Conjuntura. De acordo 
com a análise, o segundo tri-
mestre de 2019 deve fechar 
em alta de 0,5% em relação aos 
três primeiros meses do ano.

A projeção para este ano 
coincide com a do Banco Cen-
tral, também divulgada ontem. 
Para a inflação, a previsão do 
órgão é que feche o ano em 
3,9%, acima da previsão de 
3,6% do Banco Central.

De acordo com o diretor 
de Estudos e Políticas Ma-
croeconômicas do Ipea, José 
Ronaldo de Castro, a queda 
da projeção de crescimento 
de 2% para 0,8% se deve à 
frustração dos indicadores 
alcançados até agora. No pri-

meiro trimestre deste ano, o 
PIB caiu 0,2%.

“Em relação ao que se es-
perava no início do ano, os in-
dicadores mensais que vieram, 
o dado do PIB do primeiro tri-
mestre realmente veio abaixo 
do que a gente imaginava e isso 
causou uma redução bastante 
grande da nossa projeção para 
o ano de 2019”.

Para a atividade econômi-
ca, o Ipea aponta 2,5% de cres-
cimento no acumulado do ano 
até abril no comércio varejista 
ampliado, que inclui automó-
veis e materiais de construção. 
O setor de hipermercados, 
supermercados, produtos ali-
mentícios, bebidas e fumo 
apresentou queda de 0,3% no 
acumulado do ano; móveis e 
eletrodomésticos tiveram que-
da de 1,4% no período; e livros, 
jornais, revistas e papelarias 
somam perdas de 28,7% no 
ano. Com crescimento nas ven-
das, veículos, motos, partes e 
peças tiveram crescimento de 
7,9% no acumulado do ano; 

outros artigos de uso pessoal 
somam aumento de 6,4%; e 
artigos farmacêuticos, médicos, 
ortopédicos, de perfumaria e 
cosméticos subiram 6,1%.

De acordo com Castro, a 
melhora do quadro econômi-
co vai depender de aprovação 
de reformas econômicas. Sem 
elas, segundo ele, a retomada 
da economia não se concretiza.

“O destaque que eu gos-
taria de dar é uma melhora da 
confiança [do empresário], que 
geraria uma alta dos investi-
mentos produtivos. Se houver 
essa alta dos investimentos 
produtivos, a gente consegue 
gerar emprego e fazer a econo-
mia retomar o ciclo econômico 
que estava no negativo. A gente 
pode reverter essa situação ge-
rando emprego, gerando alta 
da renda para o brasileiro, com 
essa melhora no investimento”.

Castro ressalta que o ce-
nário foi estimado conside-
rando a redução de 1 ponto 
percentual na taxa básica de 
juros da economia, a Selic, de 

6,5% para 5,5% no fim deste 
ano, além da aprovação no 
próximo trimestre da refor-
ma da Previdência.

“Quanto mais rapidamen-
te ocorrer essa reforma e essa 
sinalização de viabilidade do 
setor público brasileiro, mais 
rapidamente a gente vai con-
seguir reverter as expectativas 
e iniciar uma retomada mais 
intensa. Então, a aprovação, se 
ela acontecer já agora no início 
do segundo semestre, ela con-
segue ter algum impacto neste 
ano. Se essa aprovação demo-
rar mais do que a gente está 
imaginando, obviamente que o 
crescimento deste ano poderá 
ser prejudicado”, explicou.

O diretor detalha que as 
mudanças que ocorreram no 
projeto original da reforma 
da Previdência, no decorrer 
das discussões no Congresso 
Nacional, reduziram o tama-
nho da economia que seria 
gerada, mas “ainda assim via-
biliza a melhora do quadro 
fiscal no Brasil”.

Segundo a pesquisa divulgada pelo Procon-JP, dos 102 postos em atividades em João Pessoa, dois aumentaram os preços da gasolina 

Foto: Ortilo Antônio

Para garantir o descon-
to de 10% no IPVA (Impos-
to Sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores) nos 
carros e motos com pla-
ca final 6, os proprietários 
precisam antecipar o paga-
mento na opção da cota úni-
ca à vista até esta sexta-feira 
(28) e ainda evitar multa e 
acréscimos. 

Os contribuintes têm 
ainda outras duas opções 
de pagamento do tributo, 
mas desta vez sem o des-
conto. No parcelamento em 
três vezes, sendo a primei-
ra com vencimento nesta 
sexta-feira (28), enquanto 
a terceira opção é o paga-
mento total do IPVA, sem 
desconto, apenas no dia 30 
de agosto. 

Compensação
Desde maio, a Sefaz

-PB ampliou os locais para 
pagamento do IPVA, caso o 
contribuinte escolha, no ato 
da impressão, a opção ‘Fi-
cha de Compensação’. Com 
ela, o contribuinte poderá 
pagar o tributo em casas 
lotéricas, correspondentes 
bancários e em toda a rede 
bancária. Se a opção perma-
necer no DAR (Documento 
de Arrecadação), o paga-
mento fica restrito ao Banco 
do Brasil.

 Boletos 
A Sefaz-PB contabiliza 

em seus lançamentos 103 
mil veículos com placa final 
6. Os boletos do IPVA deve-
rão ser impressos por meio 
da internet. A emissão está 
disponibilizada no portal 
da Sefaz-PB www.receita.
pb.gov.br, mas também no 
do Detran-PB: http://www.
detran.pb.gov.br/. O boleto 

poderá ser impresso, pre-
ferencialmente, em uma re-
partição fiscal, ou então nas 
unidades do Detran-PB. 

Parcelas anteriores
Para quem optou pelo 

parcelamento do IPVA dos 
veículos com finais das pla-
cas 4 e 5, os proprietários 
precisam também anteci-
par o pagamento das parce-
las até hoje. Quem parcelou 
em três vezes a placa final 
4 deverá pagar a terceira e 
última parcela, enquanto a 
placa final 5 tem vencimen-
to o segundo pagamento da 
parcela. Também vence no 
hoje o pagamento daqueles 
que optaram pelo total sem 
desconto da placa final 4.

 
Isenção
As categorias como 

taxistas, portadores de 
deficiência (física, visual, 
mental ou autista), veículos 
cadastrados no Ministério 
do Turismo na qualidade 
de transporte turístico; 
motofrentistas e de moto-
boys até 150 cc (cilindra-
das), de placa final 6, que 
requereram no ano passa-
do a isenção do IPVA, pre-
cisam, agora, comprovar 
com documentação até o 
dia 28 de junho na repar-
tição fiscal mais próxima 
do domicílio para gozar 
do direito em 2019. Neste 
mesmo dia, essas catego-
rias já podem requerer a 
isenção de 2020.

 É importante lembrar 
que esses veículos isentos 
deverão pagar as demais 
taxas que envolvem o em-
placamento, como seguro 
obrigatório (Dpvat), licen-
ciamento do Detran-PB e a 
Taxa de Bombeiro.

IPVA: pagamento com 
desconto termina hoje

Akemi Nitahara 
Da Agência Brasil
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Diversidade

Por Dandara Costa

Ana Maria Brito Loureiro, Carlos Alber-
to Pinto Júnior, Danilo de Lira Maciel, 
Dayse Villar Beltrão, Graça Videres, 
Hianne Morais, José Cláudio O. Ma-
cedo, Luiz Antonio Trigueiro Nóbrega, 
Maria das Graças Videres, Marluce 
Dias, Paulo Roberto Dantas, Pedro de 
Mendonça Furtado Neto, Rafaelli Dar-
denne Pires Bezerra, Reinaldo Serrano 
de Andrade e Zulmira Nóbrega.

Parabéns

scosta.dandara@gmail.com

Céu Palmeira

Marletti Assis, Hélia Botelho, Carmem Eleonora Amorim, a aniversariante, Aluda Ferraz e Afra Soares

Vida longa
Ela é uma querida da sociedade 

paraibana. Além de linda, Astrid Ba-
kke tem uma energia singular, que 
contagia a todos que têm o prazer 
de conhecê-la. Não era para menos 
que a apresentadora comemorasse 
sua nova idade em grande estilo. A 
comemoração aconteceu em almo-
ço, na tarde da quarta-feira (26), 

no Videira Bistrô e Vinhos. Todas 
as convidadas - que simplesmente 
lotaram o restaurante - foram pre-
senteadas com uma lembrança do 
Ateliê Finos Detalhes. O bolo, uma 
obra de arte assinada por Maria 
Helena Moura, estava delicioso, as-
sim como todo o menu preparado 
especialmente para a ocasião. 

Helena Almeida

Leda Maia, Astrid Bakke, Eulina Maia e Cely Furtado 

Astrid com Aparecida Farias e Patrícia Azevedo

Ui!
DEGUSTAÇÃO - O enólogo francês François 

Hauteker, do consagrado grupo LVMH – Louis 
Vuitton Möet Hennessy, participará de evento 
exclusivo, hoje à noite, no It Club, localizado 
no Tambaú Hotel. A palestra-degustação, que 
começa às 20h, contará com cinco rótulos da 
Chandon. Finger foods preparados pelo chef 
Leon de Camillis serão servidos na noite. 

TURISMO - Uma comitiva da Abrajet-PB se-
gue para Campina Grande no próximo dia 6 
para reunião no novíssimo Hotel Slaviero Es-
sential, atualmente apontado como o melhor 
da cidade. Lá, os abrajeteanos vão aproveitar 
os últimos dias da programação do Maior São 
João do Mundo. O jornalista Romero Rodrigues 
é quem comandará a recepção. 

EM BREVE

PROTEÇÃO AnIMAL

O filósofo e jornalista Fabiano de Abreu está prestes a lançar o livro 
“Filosofando a Imprensa”, no qual entrelaça o papel da filosofia ao da 
assessoria de imprensa na era das redes sociais. Ele é membro da Mensa 
International, que reúne pessoas com QI considerado elevado. Em 2016, 
foi nomeado o jornalista e assessor que criou mais personagens para a 
imprensa brasileira e internacional. Aguardemos...

A ONG Anjos de Rua está fazendo uma rifa para custear as dívidas em clínicas 
veterinárias. Eletrodomésticos variados serão sorteados con o intuito de ajudar os 
animais. Quem quiser participar da ação pode adquirir os talões nas clínicas Vida 
Pet, no bairro dos Bancários, e na Clínica Dr. Mauro, no Bairro dos Estados. Maio-
res informações pelo telefone (83) 9 9943 2750.

A apresentadora Thereza Madalena com a irmã Madalena

No mês de setembro, o Teatro Pedra 
do Reino recebe palestra de Mário Sér-
gio Cortella sobre superação, inovação 
e transformação. Os ingressos já estão à 
venda no site “apalestra.com.br“ e custam 
de R$ 99 a R$ 150. O evento acontece às 
20h do dia 4 de setembro. A boa notícia é 
que não há taxa de conveniência alguma. 
Contudo, alguns ingressos mudam de lote 
no dia 18 de agosto. 

Palestra

SARAH WESTPHAL  JOSEPH ADDISON

 A amizade desenvolve a felicidade e reduz o sofrimento, duplicando a 
nossa alegria e dividindo a nossa dor                                                                                                                                           

 Desconfie do destino e acredite em você. Gaste mais horas realizando que sonhando, fazendo que planejando, 
vivendo que esperando porque, embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu                                                                                                                                           

Foto: Dalva Rocha

Foto: Dalva Rocha 

Foto: Dalva Rocha

Foto: Dalva Rocha

Foto: Felipe Gesteira

Foto: Dalva Rocha

Foto: Dalva Rocha
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Unifacisa reforçada
Com a contratação de mais dois reforços - Gemadinha e 
Gabriel - o Basquete Unifacisa segue reforçando a equipe 
para as disputas no Novo Basquete Brasil.  Página 23
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Seleção, que tem em Messi o seu maior destaque, não possui um retrospecto favorável nos últimos três confrontos

Argentina e Venezuela 
fazem hoje, às 16 horas, no 
Maracanã, um jogo muito 
esperado, e por incrível que 
pareça, sem favoritos, pe-
las quartas de final da Copa 
América. Isto porque se os 
Hermanos têm o peso da ca-
misa e a tradição, a Venezue-
la vem sendo uma surpresa 
boa nos últimos anos, e já 
provou isto diante da pró-
pria Argentina, recentemen-
te. Ambas as seleções foram 
segundas colocadas dos seus 
grupos na fase de classifica-
ção. A Argentina terminou 
com 4 pontos com uma der-
rota para a Colômbia por 2 a 
0, um empate em 1 a 1 com 
o Paraguai e uma vitória por 
2 a 0 sobre o Catar. Já a Ve-
nezuela está invicta e somou 
5 pontos, com empates sem 
gols contra Peru e Brasil e 
uma vitória sobre a Bolívia, 
por 3 a 1.

Os números mostram 
que a Venezuela é um velho 
freguês da Argentina. A sele-
ção Vinotino passou 44 anos 
sem vencer os Hermanos. Os 
confrontos começaram em 
1967 e até 2014 foram 18 jo-
gos com 18 vitórias seguidas 
da Argentina. Porém, a histó-
ria começou a mudar a partir 
das eliminatórias da Copa 
2014, quando os venezue-
lanos venceram a primeira, 
por 1 a 0. Depois disso, volta-
ram a perder duas vezes, por 
3 a 0 e 4 a 1. Já nas eliminató-
rias da Copa do 2018, houve 
2 empates. Este ano, a Vene-
zuela ganhou mais uma, por 
3 a 1, em amistoso disputado 
recentemente em Madrid.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Argentina tenta espantar a
zebra diante da Venezuela

Edição: Geraldo Varela Editoração: Maradona

Quase cinco anos depois 
de uma das derrotas mais 
doloridas de sua história, a 
Argentina volta ao Maracanã. 
A seleção alviceleste reen-
contrará o estádio onde per-
deu a final da Copa do Mundo 
de 2014 para a Alemanha. A 
equipe que tentará uma vaga 
na semifinal da Copa América 
terá apenas um titular rema-

nescente da derrota para os 
alemães: Lionel Messi. Ague-
ro e Di María, que eram reser-
vas na época, também fazem 
parte da seleção atual.

Para o jogo de hoje dian-
te da Venezuela, o técnico 
Lionel Scaloni deve fazer 
novas mudanças, como vem 
acontecendo em todos os 
jogos da equipe nesta Copa 

América. Pelos treinos da 
semana, é possível afirmar 
que o treinador poderá fazer 
três alterações com relação 
à equipe que atuou contra o 
Catar. Ele testou o zagueiro 
Foyth na lateral direita, e sa-
cou Saravia para a entrada 
de Pezella; Acuña também foi 
observado no meio de cam-
po, no lugar de Lo Celso. O 

ataque deverá seguir o trio 
formado por Messi, Lautaro 
Martínez e Aguero.

Sendo assim, a provável 
escalação alviceleste é: Arma-
ni, Foyth, Pezzella, Otamendi 
e Tagliafico; Paredes, De Paul 
e Acuña; Messi, Agüero e Lau-
rato Martínez.

Pelo lado da Venezuela, 
o técnico Rafael Dudanel pre-

ga a humildade e transfere o 
favoritismo para a Argentina. 
Ele não esconde que fará uma 
marcação especial em Lionel 
Messi, que ele considera o 
maior jogador do mundo. O 
treinador não quis adiantar a 
escalação para o jogo de hoje, 
mas após a boa vitória sobre 
a Bolívia, a equipe não deverá 
sofrer mudanças. 

O meia uruguaio Lu-
cas Torreira superou uma 
febre que o privou de jo-
gar contra o Chile, no final 
da fase de grupos, e ficou 
habilitado para a partida 
contra o Peru pelas quar-
tas de final da Copa Amé-
rica Brasil-2019, aman hã, 
às 16h, na Fonte Nova.

“Eu pude treinar nor-
malmente, me senti me-
lhor aos poucos. Foram 
dias muito complicados, 
com febre alta, dor de 
cabeça, vômitos, perdi 
três quilos, mas vou estar 
pronto para sábado”, re-
velou Torreira em Salva-
dor, numa conferência de 
imprensa.

O volante do Arsenal 
da Inglaterra apresenta-
va, desde sexta-feira pas-
sada, um quadro febril 
associado a problemas 
de estômago que o afas-
tou de várias práticas e 
do duelo contra a Roja, na 
segunda-feira passada, no 
Maracanã, onde a Celeste 
venceu por 1-0.

O meio-campista tem 
apenas 105 minutos dispu-
tados no Brasil-2019 (90 

no 4-4 contra o Equador e 
os 15 finais no 2-2 contra 
o Japão) e espera estar dis-
ponível para o jogo contra 
a seleção inca no sábado, 
na Arena Fonte Nova.

“Agora virão 90 mi-
nutos definitivos contra 
um adversário que vem 
de perder de goleada (5-0 
contra o Brasil), mas que 
buscará se recuperar, e 
isso torna o jogo muito 
complicado, nada fácil”, 
comentou.

Ele admitiu que o 
duelo contra os bicam-
peões da América “gerou 
muito desgaste físico” na 
Celeste porque “corremos 
bastante, houve sacrifício” 
e somente desde quarta-
feira “o grupo vem se re-
cuperando”.

Surgido nas bases do 
Montevideo Wanderers, 
Torreira emigrou muito 
jovem para a Itália sem es-
trear na primeira divisão 
de futebol em seu país. En-
trou no Pescara e explodiu 
na Sampdoria, para em se-
guida, assinar com o Arse-
nal após a Copa do Mundo 
na Rússia-2018.

Uruguai deve contar
com Lucas Torreira

Quartas de final

Chile fala em “jogo redondo” para
superar a Colômbia, em São Paulo

O Chile deve fazer “um 
jogo redondo” para bater 
a Colômbia nesta sexta-
feira(28), na Arena Corin-
thians, às 20h, em São Paulo 
e avançar na defesa do título 
da Copa América, disse, on-
tem, o atacante José Pedro 
Fuenzalida.

“Contra a Colômbia, 
temos de fazer um jogo re-
dondo, defender muito bem 
e melhorar na elaboração de 
jogadas ofensivas”, disse o 
jogador do Universidad Ca-
tólica numa conferência de 
imprensa no hotel que hos-
peda a Roja, em São Paulo.

“Todas as partidas têm 
sido importantes em seu 
momento, o que significa 
que cada um e esse, sem 
dúvida, é o mais importante 
que vamos jogar, é um rival 
que vem muito bem. Temos 
a ilusão de seguir avançan-
do e de defender o título”, 
acrescentou.

O atacante de 34 anos, 
que seria estreante contra os 

cafeteiros, nesta sexta-feira, 
na Arena Corinthians, dis-
se que seus rivais vêm com 
“confiança” após passarem 
como líderes do Grupo B 
com uma pontuação perfeita.

Por sua parte, o golei-
ro Gabriel Arias disse que a 
ideia do Chile é defender os 
títulos alcançados nas duas 
últimas edições da Copa 
América, em 2015 e 2016.

“Quando enfrentamos 
este torneio enfrentamos 
com essa mentalidade, de 

poder conseguir um novo 
título e defender os títulos 
que conquistamos”, disse o 
goleiro de 31 anos. “Esta é 
uma boa oportunidade.”

Arias, que estreia em 
uma Copa América depois 
de anos em que Claudio Bra-
vo ocupou o pórtico chileno, 
disse que o Chile deve apro-
veitar os espaços deixados 
pela defesa colombiana, que 
não sofreu gols no torneio, 
para logo ser “incisivo e cer-
teiro” na definição.

O jogo “não é de favo-
ritos, quem fizer melhor as 
coisas vai avançar”, afirmou 
o goleiro do Racing da Ar-
gentina, que recebeu dois 
gols em três jogos no Bra-
sil-2019.

O Chile, liderado pelo 
colombiano Reinaldo Rue-
da, classificou para quartas 
como segundo do Grupo C, 
depois de perder a liderança 
na última rodada da primei-
ra fase, com a derrota de 1-0 
para o Uruguai na segunda-
feira, no Rio de Janeiro.

A Roja compete para 
igualar o recorde da Argen-
tina, que até agora é a única 
seleção a vencer três vezes 
consecutivas (1945, 1946 e 
1947) o troféu de equipes 
nacionais mais antigo do 
mundo.

O vencedor entre Chile 
e Colômbia entrará em con-
fronto com o ganhador da 
chave entre Uruguai e Peru 
que jogam amanhã, em Sal-
vador da Bahia.

A seleção do Chile segue brigando pelo tricampeonato da Copa América

Em amistoso disputado em Londres, este ano, a Venezuela conseguiu um grande feito ao vencer a Argentina por 3 a 1. Nesta Copa América, o selecionado venezuelano continua invicto

Foto: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Foto: Maxi Failla
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Nas areias de Hamburgo, Álvaro Filho, George e Vítor Felipe competem com seus parceiros sonhando com a Olimpíada

O Brasil terá oito du-
plas e 16 atletas dispu-
tando, a partir de hoje, o 
Campeonato Mundial de 
Vôlei de Praia 2019, em 
Hamburgo (Alemanha). E 
entre os representantes, 
três farão sua primeira 
aparição no principal tor-
neio da modalidade, com 
exceção dos Jogos Olímpi-
cos. Ana Patrícia (MG), Re-
becca (CE) e George (PB) 
estarão pela primeira vez 
na disputa e revelaram a 
expectativa para a estreia. 
A Paraíba ainda tem Álva-
ro Filho e Vítor Felipe na 
disputa.

Ana Patrícia e Rebec-
ca, comandadas pelo téc-
nico Reis Castro, chegam 
para o primeiro Campeo-
nato Mundial com muita 
moral, como cabeça de 
chave 4. Elas conquista-
ram dois ouros, uma prata 
e um bronze em etapas do 
Circuito Mundial em 2019. 
Ana Patrícia lembrou a di-
ficuldade em conquistar 
uma vaga para a compe-
tição, já que existe um li-
mite de equipes por país, 
e o Brasil possui dezenas 
de times de alto nível nos 
eventos internacionais.

“Estou muito feliz por 
estar nesta competição, 
minha primeira participa-
ção do Campeonato Mun-
dial e da minha parceira 
também. E acredito que 
chegou em um momento 
muito bacana, que coroou 
tudo de bom que viemos 
fazendo nesta temporada. 
A expectativa é de fazer 
um bom torneio e conti-
nuar aprendendo, absor-
vendo experiência, que é 
o que mais tenho feito ao 
longo das últimas compe-
tições. Sei que será uma 
oportunidade imensa de 
absorver muita coisa para 
minha vida. O vôlei de 
praia brasileiro é muito 
forte, termos a capacida-
de de conseguir uma das 
vagas e estar aqui me dei-
xa muito feliz, e querendo 
mais”, disse.

Ana e Rebecca tam-
bém são apontadas como 
favoritas em eleição reali-
zada pela Federação Inter-
nacional de Voleibol (Fivb) 
entre treinadores interna-
cionais. A eleição contou 
com participação de 21 
técnicos, que davam seus 
palpites para medalhistas 
de ouro, prata e bronze. 
As equipes recebiam três 
pontos por serem listadas 
como medalha de ouro, 
dois pontos para ocupar o 
segundo lugar e um ponto 
pelo bronze.

A dupla comandada 
pelo técnico Reis Castro 
recebeu 16 menções dos 
treinadores, cinco para 
serem campeãs, nove para 
levarem a prata e duas 
para o bronze, somando 
35 pontos. Na segunda 
posição estão as também 
brasileiras Ágatha/Duda, 
com oito menções, sendo 
seis para medalha de ouro 
e duas para a prata, totali-
zando 22 pontos.

O paraibano George, 
campeão mundial Sub-

Três paraibanos entram em ação 
hoje no Mundial de Vôlei de Praia

Edição: Geraldo Varela Editoração: Maradona

19 e Sub-21, participará 
de seu primeiro Mundial 
adulto. Ele terá as dicas 
do parceiro André Stein, 
que foi campeão da edição 
passada ao lado de Evan-
dro, em 2017, na Áustria. 
O defensor lembrou que 
o importante é que a du-
pla jogue com alegria e 
desfrute da oportunidade, 
pensando jogo a jogo.

“Estou ansioso, que-
rendo que chegue logo a 
hora de entrar em quadra, 
mas é algo normal. É uma 
expectativa muito bacana. 
André e eu conversamos 
sobre o fato de ele já ter 
vencido, e justamente na 
estreia dele também, em 
2017. Mas não temos pres-
são, vamos dar nosso má-
ximo, procurar desfrutar 
do jogo, curtir o ambien-
te, a arena lotada. É uma 
competição especial, será 

muito bacana e tudo está 
bem organizado. Estamos 
evoluindo como dupla, va-
mos jogar felizes, procurar 
apresentar nosso melhor”, 
disse George.

A dupla só estreia 
amanhã às 9h15(horário 
de Brasília) contra os aus-
tríacos Seidl Rob/Waller. A 
fase de grupos conta com 
48 times em cada naipe, 
divididos em 12 grupos 
com quatro duplas. Eles 
jogam entre si e os primei-
ros e segundos avançam 
aos playoffs, assim como 
os quatro melhores tercei-
ros colocados. Os outros 
oito terceiros colocados 
disputam uma rodada eli-
minatória chamada Lucky 
Looser, com os vencedo-
res também avançando ao 
mata-mata, totalizando 32 
times. A competição segue 
em formato eliminatório 

com round 1, oitavas de fi-
nal, quartas de final, semi-
finais e disputas de bronze 
e ouro. 

O Campeonato Mun-
dial é o principal torneio 
da temporada, com uma 
premiação total de 1 mi-
lhão de dólares (500 mil 
para cada naipe) e a maior 
pontuação ao ranking da 
temporada.

PrograMação dE hojE
n 9h - Alison/Álvaro Filho x Allen/Slick (EUA) - SporTV 3/Ao Vivo
n 10h - Fernanda Berti/Bárbara x Revuelta/Orellana (MEX) - SporTV 3/VT
n 11h - Ágatha/Duda x Leila/Maylen (CUB) - SporTV 3 VT
n 12h - Ana Patrícia/Rebecca x Nzayisenga/Judith (RWA) - SporTV 3/Ao Vivo
n 13h - Maria Elisa/Carol Solberg x Nnoruga/Franco (NIG) - SporTV 3/Ao Vivo
n 18h - Pedro Solberg/Vitor Felipe x Erdmann/Winter (ALE) - SporTV 3/VT

Nosso time nunca 
teve e nunca terá 

qualquer tipo de soberba, 
de acreditar que está em 

um nível superior aos 
demais. Somos muito 

ligadas em tudo que pode 
acontecer. 

Ana Patrícia comemora ponto com Rebecca; 
Dupla está em 3o no ranking  e estreia 
contra Nzayisenga/Judith, de Ruanda

Fotos: Divulgação/FIVB

O paraibano George (de frente) disputará pela primeira vez o Campeonato Mundial adulto ao lado de  André Stein
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Luiz Fernando Lopes, o Gemadinha, que já defendeu o Corinthians, e Gabriel, ex-Pinheiros, são as novidades

Unifacisa reforça equipe com
mais dois atletas para o NBB

Em preparação para o 
Novo Basquete Brasil (NBB), 
o Basquete Unifacisa segue 
reforçando seu elenco para 
sua primeira participação na 
divisão de elite do basque-
te brasileiro. Nesta quarta-
feira (26), o time paraibano 
anunciou a contratação do 
ala-armador Luiz Fernando 
Lopes, o Gemadinha, e do 
ala Gabriel. Campeão da Liga 
Ouro 2018 pelo Corinthians, 
Gemadinha defendeu o Rio 
Claro na edição deste ano e 
agora vai buscar espaço na 
equipe para o NBB 2019/20. 
Já Gabriel estava no Pinhei-
ros, onde alcançou as quartas 
de final da última edição do 
NBB.

“Minha expectativa é a 
melhor possível, fiquei muito 
feliz com o acerto e na con-
fiança depositada em mim. 
Irei defender a camisa da 
Unifacisa com muita raça e 
empenho. Tenho um estilo de 
jogo que prioriza os arremes-
sos de três pontos. Sou muito 
ofensivo, mas também gosto 
de defender contra os melho-
res jogadores do time adver-
sário”, disse Gemadinha.

Além de Rio Claro e Co-
rinthians, o ala-armador tam-
bém defendeu a camisa do 
Paulistano, disputando duas 
edições do NBB (2016/17 e 
2017/18). Gemadinha, inclu-
sive, trabalhou com o técnico 
do Basquete Unifacisa, Felipe 
Santana, o Filet, nas catego-
rias de base da Seleção Brasi-
leira. Por isso, o atleta acredi-
ta que a adaptação na equipe 
de Campina Grande deverá 
acontecer de forma tranquila.

“Trabalhei com Filet nas 
categorias de base da Seleção. 
Tenho a convicção de que ele 
é um dos caras mais compe-
tentes do basquete brasileiro. 
Gostei muito de trabalhar ao 
lado dele na oportunidade e 
fiquei muito feliz quando ele 
me convidou para jogar no 
Basquete Unifacisa. Tenho 
certeza que vamos colher 
bons frutos juntos”, comple-
tou Gemadinha.

Para o treinador Filet, a 
chegada de Gemadinha é al-
tamente positiva para o elen-
co, visto a qualidade técnica e 
dedicação do jovem atleta. “O 
Gemadinha é um jogador de 
muita qualidade e personali-
dade. Já o acompanho desde 
as categorias de base e agora 
ele vem se consolidando nos 
times adultos. Tenho certeza 
de que irá fazer uma boa tem-
porada e ajudar o Basquete 
Unifacisa na disputa do NBB”, 
afirmou o técnico.

Com 25 anos, 2,02m e 
passagens por Bauru, Bo-
tafogo e Pinheiros, Gabriel 
chegou às quartas de final 
do NBB 2018/19 defenden-
do o clube da capital paulis-
ta, se destacando na equipe 
titular. “É um atleta jovem e 
muito versátil, com capaci-
dade ofensiva e habilidades 
defensivas, além de muita in-
teligência. Irá compor muito 
bem a nossa equipe”, elogiou 
Filet.

Além de Gemadinha e 
Gabriel, o Basquete Unifaci-
sa já confirmou a chegada do 
pivô João Vitor, ex-São Paulo, 
e a renovação de contrato do 
armador norte-americano 
Nate Barnes, um dos desta-
ques da vitoriosa campanha 
do time paraibano na Liga 
Ouro 2019.

Futebol feminino

Campeonato Brasileiro Sub-18 começa
com Bahia x Fluminense, em 9 de julho

No próximo dia 9 de 
julho, começa a disputa 
do primeiro Campeonato 
Brasileiro Feminino Sub-
18 da história.  O confron-
to Bahia x Fluminense 
inaugura o torneio femi-
nino às 10h, no Estádio 
Maria Abadia (Ceilândia, 
DF); a rodada de abertura 
da competição segue com 
outros três duelos ainda 
nesta terça-feira (9), além 
de outros oito jogos no do-
mingo (14).

O campeonato será 
dividido em quatro fases. 
Na primeira, os 24 clubes 
classificados serão dividi-
dos em seis grupos (de 1 
a 6), com quatro equipes 
cada. Classificam-se para a 
fase seguinte, os primeiros 
colocados de cada chave e 
os dois melhores segun-
dos colocados no geral. 
Nessa primeira fase, todos 
os times jogarão entre si, 
em turno e returno dentro 
do próprio grupo, em uma 
sede única. 

Já na segunda fase, 
os oito clubes classifica-
dos formarão dois novos 
grupos de quatro equipes 
cada, conforme sorteio a 
ser realizado na sede da 
Confederação Brasilei-
ra de Futebol. Os jogos 
serão em sede e turno 
únicos; as duas melhores 
equipes de cada grupo 

avançam às semifinais. 
A semifinal terá con-

frontos de ida e volta, 
de caráter eliminatório, 
cujos vencedores irão 
avançar para a grande 
decisão, com também 
dois jogos.  Nessas duas 
fases, as sedes dos jogos 
serão determinadas pe-
los clubes. 

Critério
Para a disputa do 

primeiro Campeonato 
Feminino Sub-18, a CBF 
utilizou como critério de 
classificação os 12 melho-
res colocados do Brasilei-
rão Feminino A-1 2018; os 
10 clubes melhores colo-
cados no Ranking Nacio-
nal de Clubes 2019; e os 

dois melhores colocados 
do Brasileirão Feminino 
A-2 2018.  

Iniciativa
O Campeonato Bra-

sileiro Feminino Sub-18 
é uma iniciativa da CBF 
para suprir uma carên-
cia da modalidade no 
país, e se torna a primei-

ra competição de base 
do futebol feminino cria-
da e organizada pela en-
tidade. A escolha da ca-
tegoria sub-18 vem para 
atender as necessidades 
dos elencos das equipes 
brasileiras e servir me-
lhor a Seleção Brasileira 
nas categorias juvenis.    

Com 25 anos, 2,02m e passagens por Bauru, Botafogo e Pinheiros, Gabriel chegou às quartas de final do NBB 2018/19 defendendo o clube da capital paulista, se destacando na equipe titular

O futebol feminino vem crescendo bastante nos últimos anos e agora a CBF ousa com a criação do Campeonato Brasileiro na categoria Sub-18

Foto: Divulgação/Unifacisa

Foto: Arthur Marega Filho / São José
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No domingo, o Belo terá pela frente o Ferroviário, em Fortaleza; no dia 3, pega o Náutico, nos Aflitos, em Recife

O Botafogo deixa hoje 
João Pessoa e só retorna 
na próxima quarta-feira à 
noite. A equipe fará dois jo-
gos fora de casa. O primeiro 
será no domingo, às 17 ho-
ras, contra o Ferroviário, no 
Estádio Presidente Vargas 
em Fortaleza. Em seguida, 
a equipe segue para Recife, 
onde enfrentará o Náutico, 
na próxima quarta-feira, às 
19 horas, no Estádio dos 
Aflitos, jogo adiado da oita-
va rodada da primeira fase. 
A saída da delegação está 
prevista para as 9 horas da 
manhã, do CT da Maravilha 
do Contorno.

Com um jogo a menos e 
na terceira posição do grupo 
A, com 15 pontos, o Belo terá 
um confronto direto com o 
líder Ferroviário, e em caso 
de vitória, encostará no ad-
versário e poderá ultrapas-
sá-lo, caso pontue também 
na partida contra o Náuti-
co, na próxima quarta-fei-
ra.

Jogadores e comissão 
técnica estão conscientes 
da importância de resulta-
dos positivos nestes 2 jogos 
fora de casa, para brigar 
pela liderança. O maestro 
Marcos Aurélio, que voltou 
bem contra o Treze, sabe da 
responsabilidade e da im-
portância dos confrontos.

“ A vitória contra o 
Treze foi muito importan-
te porque nos colocou na 
briga pelo topo da tabela. 
Agora, serão dois jogos 
difíceis fora de casa. Dois 
confrontos diretos. Mas, 
temos totais condições de 
fazer dois grandes jogos. 
Todo jogo é difícil na Sé-
rie C. Temos que encarar 
como se fosse o último. A 
gente sabe da importância 
desses dois jogos para a ta-
bela”, afirmou.

Diante da boa atuação 
da equipe no segundo tem-
po do jogo contra o Treze, 
a tendência é que o técnico 
Evaristo Piza repita a es-

calação. O atacante Felipe 
Alves que substituiu Nan-
do e fez 2 gols, deverá co-
meçar jogando, desta vez. 
Clayton, que saiu se quei-
xando de um problema na 
perna, já está recuperado e 
também deverá ser escala-
do. Resta saber no lugar de 
quem, possivelmente subs-
tituindo Juninho, que teve 
uma má atuação contra o 
Treze. Especulações a par-
te, a equipe ainda fará um 
treino no Ceará, antes do 
confronto contra o Ferro-
viário, quando o treinador 
irá definir o time titular. 

A Confederação Brasi-
leira de Futebol já divulgou 
o trio de arbitragem para o 
jogo de domingo, no Pre-
sidente Vargas. O trio será 
do Rio Grande do Sul. O ár-
bitro central será Douglas 
Schwengber da Silva, auxi-
liado por Lúcio Beiersdorf 
e Gustavo Marin Schier.

Ferroviário
O adversário do Belo 

vive um grande momento, 
é líder do grupo A, com 19 
pontos e só perdeu duas 
vezes até agora. Mas apesar 
do alto astral, o clube foi 
surpreendido esta semana 
com a saída do técnico Mar-
celo Vilar, que recebeu uma 
proposta irrecusável do São 
Caetano de São Paulo e dei-
xou o clube. 

Para o lugar dele, o clu-
be agiu rápido e trouxe o 
experiente Leandro Cam-
pos, um gaúcho de 55 anos, 
com passagens por vários 
clubes, sendo campeão bra-
sileiro da Série C pelo ABC, 
em 2010, campeão cearen-
se pelo Ceará , em 2013, etc. 
Este ano ele teve uma pas-
sagem rápida pelo Sergipe 
e pelo Altos do Piauí. 

Ele já começou a traba-
lhar e comandará a equipe 
contra o Botafogo. A prin-
cípio, ele não pretende fa-
zer nenhuma substituição, 
já que a equipe vem fazen-
do uma campanha maravi-
lhosa, superando todas as 
expectativas do clube.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Botafogo viaja para fazer 
dois jogos fora da Capital

Edição: Geraldo Varela Editoração: Maradona

Treze anuncia reforços para 
subir na tabela da Série C

A diretoria do Treze acre-
dita na recuperação do Galo e 
não medirá esforços para re-
forçar o time para as últimas 
partidas da Série C. O técnico 
Luizinho Lopes, o meia ata-
cante Bismark, que estava no 
River, o volante Robson, ex-Re-
mo, o zagueiro  Betão, ex-Pa-
trocinense, e o lateral direito 
Carlos Henrique, ex-River, 
foram os primeiros reforços 
anunciados do clube, que ain-
da deve contratar mais joga-
dores até a próxima terça-fei-
ra. Comenta-se nos bastidores, 
que poderão chegar até 7 atle-
tas, caso o novo treinador con-
firme a necessidade.

Bismark já está treinando. 
O atleta é um velho conhecido 
do torcedor paraibano, por-

que já jogou no Campinense e 
no Botafogo. Com 28 anos, o 
atleta já coleciona títulos im-
portantes na sua carreira, que 
começou como uma promessa 
de craque, mas as previsões 
não se confirmaram como nos 
anos seguintes. Ele é de Natal, 
mas foi revelado pelo Forta-
leza, onde já foi campeão da 
Copa do Nordeste. Ele repetiu 
este título no Campinense, em 
2013.

No ano seguinte, Bismark 
foi contratado pelo Botafogo, 
mas não conseguiu repetir o 
mesmo desempenho que teve 
na Raposa. Ele também foi vi-
ce-campeão da Série D pelo 
CSA, em 2016, e subiu da Sé-
rie D para a C, jogando pelo 
Guarany de Sobral.  Atualmen-
te, ele é campeão piauiense 
pelo River, juntamente com o 
ex-treinador do Galo, Flávio 

Araújo, que deixou o clube há 
poucos dias. O próximo com-
promisso do Treze na Série 
C só será no sábado, dia 6 de 
junho, contra o ABC, em Natal . 
Até lá, a diretoria pretende que 
Bismark e os futuros reforços 
já estejam regularizados junto 
à CBF e à disposição do técnico 
Luizinho Lopes, que fará a sua 
estreia também no Alvinegro. 

O meia Bismark, ex-
River, o volante Robson, 

ex-Remo, o zagueiro  
Betão, ex-Patrocinense, 

e o lateral Carlos 
Henrique, ex-River, 

reforçam o Galo

Jogadores do Botafogo durante treinamento na Maravilha do Contorno esta semana, visando os jogos contra o Ferroviário e o Náutico, fora da capital

Bismark fez sucesso no Campinense, mas não teve êxito no Botafogo. No River foi o principal destaque do time

Foto: Ascom/Botafogo

Foto: Stephanie Pacheco



olte no tempo. Exata-
mente 100 anos atrás. 
Imagine-se em Versa-
lhes, França, em 28 
de junho de 1919. A 
Europa está arrasada, 

destruída, ansiosa por se reerguer, 
ainda machucada por quatro anos 
de conflitos sangrentos. As tensões 
seguem visíveis entre as nações e 
é possível perceber um certo sen-
timento de vingança em meio a um 
autêntico desejo por paz. São por 
volta das três da tarde daquele dia 
quando, precisamente no suntuo-
so Salão dos Espelhos do Palácio 
de Versalhes, os representantes 
das principais potências do mun-
do ali reunidos assinam o Tratado 
de Versalhes – chamado assim em 
alusão ao nome da cidade e do pa-
lácio que recebem aquele aconte-
cimento histórico. É o gesto solene 
que põe um fim oficial à Primeira 
Guerra Mundial, cujas agressões 
mútuas tinham se cessado um 
pouco mais de seis meses antes, 
em 11 de novembro de 1918.

No salão, a quase totalidade 
de presentes eram de europeus. 
Dentre as exceções, destaque para 
as delegações de Estados Unidos e 
de Canadá, vindas da América do 
Norte; de Japão e de China, vindas 
da Ásia; e do Brasil, vinda da Amé-
rica do Sul. Pois é, poucos sabem, 
mas o Brasil foi o único país da 
América Latina a se envolver na 
primeira grande guerra mundial 
da história, a participar dos esfor-
ços de guerra aliados e a ocupar 
uma cadeira na conferência que 
discutiria a pacificação do mundo 
no pós-armistício de 1918. E dois 
paraibanos em especial tiveram 
participação ativa em todo este 
processo da guerra à paz.

Para se entender melhor essa 
história, contudo, é necessário vol-
tar um pouco mais no tempo. A 
guerra tinha-se iniciado em 1914 
e, a princípio, todos supunham que 
seria um conflito relativamente rá-
pido. Três anos e milhões de mortos 
depois, contudo, a guerra continua-
va, em batalhas que apresentariam 
pela primeira vez ao mundo as 
trincheiras, as táticas, os tanques, 
os lança-chamas, as armas com gás 
venenoso. Uma guerra geral, por-
tanto. Uma guerra que aconteceria 
também nos mares e no ar e que se 
arrastava mais do que se desejava.

Ainda em 1914, o Brasil decla-
rara a sua neutralidade. E seguiu 
vendendo café, o seu principal pro-
duto de exportação à época, para 
ambos os lados do conflito. Para 
isso, utilizava navios mercantes que 
faziam a rota comercial pelo Ocea-
no Atlântico.
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A guerra na Europa
Tensões iniciadas nos Bálcãs ganham proporções inimagináveis e levam o 
Velho Continente à guerra. E o que deveria ser um conflito rápido acaba se 
transformando numa interminável disputa mundial. Páginas 27 e 28
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A situação começou a mudar 
no início de 1917, quando a Ale-
manha passou a atacar qualquer 
embarcação que se aproximasse 
do continente europeu, num ato 
de acirramento da violência que 
traria consequências graves para 
o Brasil. Ao longo daquele ano, 
ao menos seis navios mercantes 

brasileiros foram torpedeados e 
afundados no Atlântico por tropas 
navais alemãs, o que culminou na 
declaração de guerra do país sul-a-
mericano contra o Império Alemão 
e na apreensão de 46 navios mer-
cantes alemães que estavam anco-
rados em portos nacionais. O Brasil 
finalmente estava em guerra.

O Brasil foi o único país da 
América Latina a participar 
da 1ª Guerra Mundial e da 
Conferência de Paz que pôs 

fim de forma oficial 
aos combates

Ilustração mostra o momento da 
assinatura do Tratado de Paz de 

Versalhes, em 28 de junho de 
1919, exatamente 100 anos atrás

Mestre em Relações Internacionais pela UEPB, 
Matheus de Medeiros Lacerda pesquisou a fundo 

a participação de Epitácio Pessoa na Convenção de 
Paz realizada entre janeiro e junho de 1919

Foto: Ullstein Blid - Histopics
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O esforço de guerra brasileiro
Foi o pesquisador Matheus de 

Medeiros Lacerda, mestre em Rela-
ções Internacionais pela Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), quem se 
debruçou de forma mais cuidadosa em 
estudar aquele período brasileiro. Ele 
pondera que a participação brasileira 
se deu mais para o fim do conflito e, 
a rigor, foi bastante modesta, princi-
palmente se comparado com o investi-
mento e com a perda de outras nações 
aliadas, principalmente a Inglaterra 
e a França. Ainda assim, o país foi 
o único daquela região do mundo a 
enviar equipamentos e cidadãos para 
lutar na guerra. 

Entre os brasileiros que lutaram 
em território europeu, estava o então 
tenente José Pessoa Cavalcanti de 
Albuquerque (ao fim da vida, já seria 
marechal, a mais alta patente do Exér-
cito naquele período), um paraibano 
de Cabaceiras que chegou a comandar 
um pelotão militar do Exército francês 
no norte da França, lutando no front de 
batalha ao lado de franceses e belgas.

O Brasil organizaria ainda uma 
divisão naval com algumas embarca-
ções de guerra, que lutaria nas pro-
ximidades da África sob o comando 
dos Estados Unidos, numa área entre 
o arquipélago de Cabo Verde e Sene-
gal, país localizado na costa atlântica 
do continente. Ademais, o país enviou 
mais de 100 médicos para a França e 
montou um hospital militar brasileiro 
que durante mais de um ano atendeu 
vítimas de guerra daquele país.

Ainda que modesta, a participação 

brasileira durou até o fim do conflito, 
em novembro de 1918, quando o 
armistício foi assinado. A guerra aca-
bara. A paz passaria a ser costurada 
pelas potências mundiais e o Brasil 
teria direito a voz e voto no debate jus-
tamente por causa de sua participação 
efetiva nos embates. 

Seria um período para lá de con-

turbado nas questões internas da po-
lítica brasileira. A delegação do Brasil 
seria chefiada pelo paraibano Epitácio 
Pessoa, tio do tenente José Pessoa, que 
deixaria o Brasil em 2 de janeiro de 
1919, a bordo do navio Curvelo, em 
direção a França. Só voltaria ao Brasil 
seis meses depois. Já como presidente 
eleito do país.

Phelipe Caldas 
phcaldas1982@gmail.com
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m que pese o trata-
do de paz ter sido 
assinado em Versa-
lhes, exatos 100 anos 
atrás, toda a Confe-
rência de Paz foi rea-

lizada em Paris, a capital france-
sa, com a primeira sessão tendo 
sido realizada em 18 de janeiro 
de 1919. Os grandes líderes mun-
diais convergiram para a cidade. 
E segundo Matheus de Medeiros 
Lacerda, “as fronteiras do mundo 
moderno seriam definidas ali” ao 
longo dos próximos meses. 

De janeiro a junho, por-
tanto, haveria uma tentativa 
de paz que, ao mesmo tempo, 
acabaria deixando em aberto 
algumas feridas que provoca-
riam a 2ª Guerra Mundial, a 
partir de 1939.

Matheus Lacerda, no en-
tanto, explica que muitos pes-
quisadores já defendem a ideia 
de que o que houve na primeira 
metade do século 20 não foram 
exatamente duas guerras inde-
pendentes, mas, na verdade, um 
único grande conflito com um 
intervalo de vinte anos de in-
terrupção das agressões. A paz, 
pois, como a história mostraria, 
seria apenas provisória.

O pesquisador paraibano 
destaca ainda que o Brasil con-
seguiu assento na Conferência 
de Paris graças ao apoio de Es-
tados Unidos e França principal-
mente, e que Epitácio Pessoa foi 
escolhido como chefe da delega-
ção brasileira depois de Rui Bar-
bosa ter declinado do convite. 

Epitácio, a partir dali, teria 
um papel destacado na diplo-
macia internacional brasileira. 
“Ele soube tirar proveito das 
oportunidades. E participou da 
construção desse mundo novo 
como parceiro da nova ordem 
mundial”, comenta Matheus.

Segundo a dissertação de 
mestrado de Lacerda, publicada 
em livro sob o título de “Diplo-
macia Presidencial de Epitácio 
Pessoa: da Conferência de Paz à 
volta ao Brasil”, o paraibano, na 
condição de chefe da delegação 
brasileira, teve participação efe-
tiva em várias discussões em tor-
no do tratado de paz e da criação 
da Liga das Nações, mas do pon-
to de vista dos interesses inter-
nos brasileiros brigava primor-
dialmente por duas questões: 
reparações financeiras por parte 
da Alemanha pelo café brasileiro 
que fora retido no país europeu 
e o direito de ficar com os navios 
alemães apreendidos na ocasião 
da declaração de guerra do Bra-
sil contra a Alemanha.

As negociações foram lon-
gas, principalmente no que diz 
respeito aos navios. Países como 
França e Inglaterra defendiam a 
ideia de que esses espólios de-
veriam ser redistribuídos pelos 

países vitoriosos considerando 
a relação de navios perdidos e 
capturados ao longo da guerra. 
O problema para o Brasil era 
que, sendo respeitada essa con-
ta, o país perderia praticamente 
todos os navios apreendidos, 
visto que ele era um dos poucos 
que tinha um saldo positivo nes-
ta relação. 

A saber, o Brasil tinha per-
dido 25 mil toneladas em navios 
e tinha capturado 216.000 tone-
ladas. A Inglaterra, por exemplo, 
tinha uma relação de 8 milhões 
de toneladas perdidas contra 
apenas 500 mil toneladas cap-
turadas; enquanto que a França 
tinha uma relação de 930 mil to-
neladas perdidas contra 50 mil 
toneladas capturadas.

Foram muitas as reuniões, 
muitos os encontros, dezenas 
ou até centenas de horas de ne-
gociações. Eram questões secun-
dárias no que tange toda a com-
plexidade da guerra, mas de vital 
importância para os interesses 
econômicos brasileiros. E, no fim 
das contas, a delegação brasileira 
liderada por Epitácio sairia vito-
rioso em ambas as questões.

No texto final do Tratado de 
Paz de Versalhes, dois dos 440 
artigos se referem aos interes-
ses brasileiros. Segundo o livro 
de Lacerda, o primeiro deles é 
o 263, que cita nominalmente o 
Brasil, informando que “a Ale-
manha garante ao Governo bra-
sileiro o reembolso [...] de todas 
as somas depositadas no Banco 
Bleischroeder em Berlim, prove-
nientes da venda de cafés per-
tencentes ao Estado de S. Paulo 
nos portos de Hamburgo, Bre-
men, Antuérpia e Trieste”.

O segundo dos artigos, o 
297, não cita nominalmente o 
Brasil, mas diz que as potências 
aliadas ou associadas tinham 
o direito de reter e de liquidar 
todos os bens alemães em seus 
respectivos territórios. Assim, 
ao não estabelecer nenhuma re-
lação de perda e de captura, os 
navios alemães retidos nos por-
tos brasileiros puderam ficar in-
tegralmente no país.

Para Matheus Lacerda, não 
há dúvidas de que a experiência 
diplomática de Epitácio Pessoa 
foi fundamental neste sentido. 
“O povo paraibano atualmente 
não tem a menor ideia de quem 
foi Epitácio, mas ele foi o gran-
de líder latino-americano de sua 
época”, defende o pesquisador.

Sentado, da esquerda para a direita, Epitácio Pessoa é o sexto homem na foto da Comissão 
Constituinte da Liga das Nações: ele está em companhia de líderes japoneses, britânicos, 

franceses, italianos, americanos, sérvios, belgas, chineses, portugueses, entre outros. 

Sessão de 7 de maio de 1919, em Paris, quando os termos da paz foram apresentados pelas potências vencedoras aos alemães

Foto: Reprodução do livro “Diplomacia Presidencial de Epitácio Pessoa”

Eleito presidente em território francês
A passagem da delegação brasileira pela 

Europa teve um lado conturbado. Rodrigues 
Alves tinha sido eleito presidente da República 
no fim de 1918, mas adoecera e não chegara 
a assumir efetivamente o seu mandato. O país 
era governado interinamente pelo vice-presi-
dente Delfim Moreira quando Epitácio Pessoa 
partiu para a sua viagem pela Europa.

Alguns dias depois, no entanto, Rodrigues 
Alves morreu e Delfim Moreira convocou novas 
eleições gerais para presidente. Em meio aos 
debates para a nova corrida eleitoral que se 
avizinhava, Rui Barbosa lançou sua candidatura 
à Presidência. 

Eram tempos de República Velha e o nome 
de Rui Barbosa não era bem visto pelos polí-
ticos de São Paulo e de Minas Gerais. A esses 
se uniram nomes de Pernambuco, Bahia e Rio 
Grande do Sul e em 20 de fevereiro de 1919 
os cinco estados lançaram a candidatura de 
Epitácio Pessoa para presidente.

Como se sabe, o paraibano estava em 
Paris, em meio aos intensos debates para a 
produção do texto do Tratado de Versalhes, e 
lá continuou. As eleições se realizariam em 13 
de abril de 1919, o mandato valeria até 1922, 
e o paraibano saiu vitorioso por 249.342 votos 
contra 118.303 de seu opositor, Rui Barbosa. 
De repente, Epitácio via o seu status político 
em Paris ser modificado de chefe de delegação 
para chefe de estado.

A vitória de Epitácio Pessoa, a propósito, 
tem três marcas curiosas que ainda persistem: 
foi o primeiro nordestino da história do Brasil 
eleito pelo voto direto, é até hoje o único pa-
raibano eleito presidente e o único brasileiro 
a ter sido eleito presidente enquanto estava 
longe do país.

Ele, inclusive, permaneceria mais alguns 
meses na França, e estaria presente na sessão 
da Convenção de Paz de Paris de 7 de maio de 

1919, quando os termos da paz que estariam 
no texto final do Tratado de Versalhes foram 
finalmente entregues para a apreciação das 
autoridades alemãs da República de Weimar, 
estabelecida no lugar do império após o fim 
da guerra.

As negociações se seguiriam até a assi-
natura final do tratado, um século atrás, mas 
curiosamente Epitácio não estaria mais em Paris 
para o ato derradeiro daqueles dias históricos.

No Brasil, era crescente as pressões para 
que o presidente eleito retornasse ao país 
para enfim tomar posse. Epitácio, assim, que 
estava interessado em ampliar as relações di-
plomáticas internacionais do Brasil e que por 
isso já tinha visitado países como Bélgica, Itália 
e Vaticano, deixou a França em definitivo em 
14 de junho de 1919, a apenas dez dias da 
assinatura do tratado.

Da França ele visitou a Inglaterra (onde 
foi recebido no Palácio de Buckingham pelo 
Rei George) e Portugal antes de viajar para 
Estados Unidos e Canadá. Ele estava em terras 
canadenses quando o tratado foi assinado em 
28 de junho de 1919.

Como as viagens eram feitas de navio, elas 
duravam vários dias. Epitácio assim só chegou 
de volta ao Brasil em julho. Fez uma parada de 
apenas um dia na Paraíba, aportando no Porto 
de Cabedelo em 17 de julho de 1919 e sendo 
recepcionado pelo presidente da província, 
Camilo de Holanda; e chegou de volta à então 
capital federal, o Rio de Janeiro, em 21 de julho 
do mesmo ano, quando o navio que o trazia 
adentrou pela Baía de Guanabara. 

Epitácio retornava ao Rio, pois, mais de 
seis meses depois de ter partido, mais de três 
meses depois de ter sido eleito presidente, mais 
de um mês depois da assinatura do Tratado de 
Versalhes, tendo sido testemunha de alguns 
dos momentos mais importantes do século 20.

 O povo paraibano 
atualmente não tem a 
menor ideia de quem 
foi Epitácio, mas ele foi 

o grande líder 
latino-americano 
de sua época 

Foto: TJPB
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o início do século 
20, o mundo, es-
pecialmente a Eu-
ropa, vivenciava 
duas realidades 
distintas. A so-

ciedade embevecia-se com a mo-
dernidade e celebrava uma época 
de luxo, viagens e festas regadas 
a muito champanhe. Era a Belle 
Époque, marcada por mudanças 
profundas no modo de viver do 
europeu abastado. Havia um clima 
de renovação desde a Guerra Fran-
co-Prussiana (1871), inspirando 
poetas, escritores e cientistas e 
favorecendo a chamada diversão 
urbana.

Os avanços tecnológicos e 
científicos do final do século 19 
e início do século 20 provocavam 
euforia e fé no progresso da huma-
nidade. Historiadores destacam 
que são desta época o início da 
produção industrial em larga esca-
la, as descobertas da medicina na 
área da microbiologia, a invenção 
do telégrafo transcontinental, do 
gramofone, dos automóveis, dos 
bondes elétricos, do cinema e da 
fotografia.

As cidades de Paris (França), 
Viena (Áustria), Berlim (Alema-
nha) e Londres (Inglaterra) eram 
os centros da efervescência desse 
novo mundo. Marco dessa fase, 
a famosa Exposição Universal, 
em 1900, na capital francesa, re-
uniu num só local, para mostrar 
ao mundo, os mais importantes 
inventos e aparatos das últimas 
décadas, desde as vestimentas 
em moda até obras da nova arte. 
A Europa e parte do Novo Mundo, 
mais especificamente os Estados 
Unidos, desfrutavam disso tudo 
deslumbrados, envoltos nesse pra-
zeroso elã.

Nesse momento histórico, con-
tudo, grandes impérios disputa-
vam entre si a supremacia política e 
econômica no mundo, o que gerava 
tensões e conflitos regionais, con-
trastando com a tranquilidade e 
aparente paz em que viviam os eu-
ropeus. Os governos imperialistas 
do continente adotavam a política 
do expansionismo, pela qual do-
minavam, subjugam e controlavam 
territórios de seu interesse. 

Grandes potências da época
O Império Alemão era a maior 

potência, tendo se tornado rival 
direto do Império Britânico que, 
até pouco tempo, dominava a eco-

nomia européia. Os britânicos, re-
latam historiadores, controlavam 
quase um quarto do planeta, gra-
ças à sua política colonialista.

Resultado da unificação entre 
os reinos da Áustria e Hungria, o 
Império Austro-Húngaro era o se-
gundo maior país do mundo, após 

o Império Russo, outra potência 
extraordinária do período. E havia 
também a força política da França 
- apesar da derrota diante dos ale-
mães em 1871 – que mantinha vá-
rias colônias da África à Indochina.

Apesar de ter perdido força e 
territórios no final do século 19, 
o Império Otomano mantinha 

poder militar e econômico 
e tentava, a todo custo, 
recuperar suas perdas, 
sendo também um pro-

tagonista naquele ambiente de 
disputas. No continente america-
no, os Estados Unidos já eram um 
país forte, com grande extensão 
territorial e força política, além de 
um forte poderio econômico.

Era este, portanto, o panorama 
geopolítico e social no início do 
século 20, caracterizado pela dis-

puta entre as gran-
des potências 

e por uma política expansionista 
em busca de novas colônias. Não 
obstante o clima de euforia entre 
os europeus, havia uma sorrateira 
e silenciosa disputa entre os gover-
nos, que se irromperia mais tarde 

e transformaria aquela felicida-
de geral no horror da 

chamada Grande 
Guerra.

Um sentimen-
to nacionalista per-
meava as sociedades 
naqueles tempos e 
movimentos como 
o pan-eslavismo, o 
pangermanismo e o 
revanchismo francês 
dominavam discus-
sões acaloradas entre 
civis e militares. Es-
ses sentimentos ser-
viriam como uma das 
bases para a forma-
ção de alianças, que 
tinham como objetivo 
prático o fortaleci-
mento militar e a de-
fesa contra eventuais 
agressores.

Neste cenário, o 
Império Alemão e o 
Império Austro-Hún-
garo, que comparti-
lhavam o ideal de um 
bloco forte de países 
com povos de ori-
gem germânica, eram 
aliados desde o final 
do século 19. Os dois 
impérios ainda conta-
vam, mesmo que por 
curto período, com a 
participação do Reino 
da Itália, no que foi de-
nominado de Tríplice 
Aliança.

O bloco foi for-
mado oficialmente em 
1882 e cada uma das 
nações se comprome-
tia a apoiar às demais 
no caso de ataques. 
Outro objetivo era 
construir uma barrei-
ra político-militar que 
isolasse a França na 
Europa. 

Os franceses não 
se conformaram com 
a derrota sofrida na 
Guerra Franco-Pru-
ssiana (1870-1871) 

e alimentava forte 
sentimento de revan-
chismo em relação à 
Alemanha. Também 
desejava recuperar a 
região da Alsácia-Lo-
rena, perdida para 
os alemães naquele 
conflito.

No outro lado
A formação da 

Tríplice Aliança repre-
sentava uma ameaça 
às outras nações, es-
pecialmente àquelas 
que disputavam com 
os países aliados a su-
premacia econômica 
e militar no continen-
te. Assim, foi criada 
a Tríplice Entente, 
formada pela França, 
que nutria forte senti-
mento antigermânico; 
o Império Britânico, 
que não estava satis-
feito com o desenvol-
vimento industrial e 
econômico da Alema-
nha; e a Rússia, que 
via na aliança a opor-
tunidade de garantir 
empréstimos com os 
franceses para a mo-
dernização industrial 
do país. A criação ofi-
cial do bloco deu-se 
em 1907.           

Neste período, 
estavam em curso vá-
rios conflitos menores 
por questões territo-
riais, envolvendo paí-
ses europeus e suas 
colônias na África e 
na região dos Bálcãs, 
principalmente. Mui-
tos povos colonizados 
lutavam pela indepen-
dência e faziam des-
sas regiões um “barril 
de pólvora”.   

A formação dos 
blocos aliados

Nos salões dos gran-
des centros urbanos, 
como Paris e Viena, 
europeus abastados 
se divertiam e cele-
bravam os tempos de 
inovação e requinte 
(acima). No mesmo 
ano, os homens esta-
riam nas trincheiras, 
num longo e sangren-
to conflito. Ao final, 
cemitérios enormes e 
cadáveres espalhados 
pelos campos

Foto: Pintura /Getty Images
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8 de junho de 1914. Saraje-
vo, capital da Bósnia. O her-
deiro do trono austro-hún-
garo, o arquiduque Franz 
Ferdinand, e sua esposa, 
Sofia Chotek, visitavam a 

cidade, então uma província austríaca, 
quando foram vítimas de um atentado. 
Os dois foram mortos a tiros por um 
nacionalista bósnio, Gavrilo Princip, 
que fazia parte de um grupo conhecido 
como Mão Negra. Ele era um dos sete 
conspiradores espalhados pela cidade 
para levar a cabo o plano de assassinar 
o arquiduque. Um plano, na verdade, 
articulado pelos sérvios.

Para entender os motivos do atenta-
do, que seria o estopim para a Primeira 
Guerra Mundial, é preciso compreender 
a situação da região naquele momento.

Os Bálcãs eram – e continuam até 
hoje – um grande caldeirão de mul-
tinacionalidades, com várias etnias, 
culturas e religiões convivendo no 
mesmo espaço. Movimentos separa-
tistas, portanto, “pipocavam” de todos 
os lados.

A maior tensão, entretanto, envol-
via o Império Austro-Húngaro e a Sér-
via pela disputa da Bósnia. Os sérvios, 
inspirados pelos ideais do pan-esla-
vismo, que pregava a independência 
e união dos povos eslavos, queriam 
o controle do território bósnio para 
anexar ao que seria a Grande Sérvia. 
Mas a Bósnia era oficialmente parte da 
Áustria-Hungria desde 1908. A Rússia, 
por sua vez, apoiava a Sérvia com base 
nos ideais pan-eslavos e no interesse 
que tinha de manter todos sob lide-
rança do czar.

A influência decisiva da região 
na Primeira Guerra Mundial não se 
resumia, porém, apenas à questão da 
Bósnia. Os conflitos na península eram 
constantes e anteriores e as causas 
eram diversas.

Desde o início do século 19, os paí-
ses dos Bálcãs enfrentavam guerras e, 
eventualmente, eram subjugados a 
impérios conquistadores. Neste perío-
do, a Península Balcânica estava divi-
dida entre o Império Turco-Otomano, 
que controlava a Sérvia, a Macedônia, 
o Kosovo e Montenegro; e o Império 
Austro-Húngaro, que dominava a Eslo-
vênia, a Croácia, a Bósnia-Herzegovina 
e a Voivodina.

Segundo compreendem historia-
dores, a região se transformou numa 
enorme confusão de povos depois de 
várias décadas de conflitos, de inúme-
ras migrações dos sérvios, da conver-
são de parte da população eslava ao is-
lamismo - graças ao controle turco - e 
da migração dos albaneses para o Ko-
sovo. Como se vê, a Península Balcâni-
ca era uma bomba prestes a explodir.

Ao lado, foto do bósnio Gavrilo Princip, autor dos disparos que 
mataram o herdeiro do trono austríaco e sua esposa, evento 
considerado pelos historiadores como o estopim para a Primeira 
Guerra. Acima, tropas americanas no conflito

Conflito plantou sementes da Segunda Guerra Mundial
O clima ficou insustentá-

vel na região dos Bálcãs após 
o assassinato do herdeiro do 
trono austríaco. E exatamente 
um mês depois, o Império Aus-
tro-Húngaro declarou guerra 
à Sérvia. Nos dias que se su-
cederam, outros países foram 
levados a tomar partido no 
conflito: a Rússia, aliada dos 
sérvios, declarou guerra à Áus-
tria. Pressionada pela aliança, 
a Alemanha se posicionou con-
tra a Rússia e também declarou 
guerra, levando os franceses 
a ingressarem no conflito ao 
lado dos russos. Quando a 
Alemanha invadiu a Bélgica em 
direção à França, a Inglaterra 
decidiu participar da guerra 
junto aos aliados: os franceses 
e os russos. Estavam, assim, 
formadas as frentes que trava-
riam uma sangrenta guerra de 
quatro anos.

Em escala maior ainda, 
outros aliados foram pouco a 
pouco entrando no conflito: 
no lado da Entente, países 
como Grécia, Estados Unidos, 
Canadá, Japão e Brasil partici-
param do confronto. No lado 
da Tríplice Aliança, houve a 
participação da Bulgária e de 
outros povos e Estados clientes, 
como o Sultanato de Darfur.

Durante a guerra, os blo-
cos em conflito mudaram de 
denominação, passando a ser 
conhecidos como: Impérios 
Centrais: Alemanha, Áustria
-Hungria, Turquia e Bulgária. E 
Aliados: Sérvia, Rússia, França, 
Bélgica, Grã-Bretanha, Japão, 
Itália, Romênia, EUA, Brasil etc.

Ratos e doenças
Nos primeiros meses, na 

fase chamada de Guerra de 
Movimento, o Exército alemão 
conseguiu vitórias, invadindo 
a Bélgica e grande parte da 
França. Mas as batalhas se 
estagnaram e deram início à 
chamada Guerra de Trinchei-
ras, que levaria os homens a 
conviverem, durante anos, com 
ratos, parasitas e ainda com a 
lama ou o pó, o frio ou o calor, 
conforme a estação do ano. 

Na Frente Oriental, o cha-
mado “rolo compressor russo” 
(o maior Exército do mundo) 
obteve algumas vitórias iniciais, 
mas depois teve de recuar 
diante dos alemães e austro
-húngaros. O Exército czarista 
era mal armado e mal organi-
zado. No começo de 1917, os 
Impérios Centrais controlavam 
a Polônia, a Lituânia, a Letônia 
e parte da Bielo-Rússia (todos 

esses territórios faziam parte do 
Império Russo).

Alguns fatos ocorridos 
principalmente em 1917 de-
terminariam o desenrolar do 
conflito. É importante desta-
car a campanha submarina 
“sem restrições” dos alemães, 
que passaram a torpedear 
qualquer navio que tentasse 
alcançar portos franceses ou 
ingleses, prejudicando fron-
talmente a economia daqueles 
países; a Revolução Russa, de 
1917, que derrubou o governo 
do czar Nicolau II e mudou o 
papel da Rússia no conflito 
mundial; e o ingresso dos Es-
tados Unidos que, até então, 
era apenas um fornecedor de 
armas, munições e alimentos 
aos Aliados. 

Em fevereiro de 1918, as 
primeiras tropas norte-ameri-
canas chegaram à França. Em 
julho, a situação já era compli-
cada demais para a Alemanha, 
que bateu em retirada. Pouco 
a pouco, os Impérios foram 
cedendo e, em novembro, a 
Áustria-Hungria assinou acor-
dos de cessar-fogo separados, 
desintegrando, assim, o Impé-
rio. Poucos dias depois, o Kaiser 
alemão Guilherme II foge e o 
novo governo alemão assina 

armistício com os Aliados. A 
asinatura ocorreu na décima
-primeira hora, do décimo-pri-
meiro dia, do décimo-primeiro 
mês de 1918. 

A Primeira Guerra Mun-
dial, a chamada Grande Guer-
ra, chegava ao fim com um 
saldo de 11 milhões de mortos, 
sendo oito milhões combaten-
tes (esse número pode variar 
de acordo com o historiador); 
o fim dos impérios Russo, 
Austro-Húngaro, Alemão e 
Otomano; uma crise econômi-
ca generalizada, com especial 
gravidade na URSS, Itália e 
Alemanha; o surgimento dos 
regimes totalitários, tanto 
de esquerda (comunismo) 
como de direita (fascismo); a 
ascensão dos EUA à posição 
de maior potência mundial; a 
criação da Sociedade das Na-
ções ou Liga das Nações; e a 
existência de minorias étnicas 
com tendência separatista em 
vários países da Europa Cen-
tral e Oriental, criando graves 
focos de tensão. 

Estava criado, dessa ma-
neira, o cenário para um novo 
conflito, ainda maior e mais 
devastador. Estavam semeadas 
as sementes da Segunda Guer-
ra Mundial.
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Memorial
29

Desenhista e professor, integrou a 
Missão Artística Francesa (1817), 
que fundou, no Rio de Janeiro, 
uma academia de Artes e Ofícios, 
mais tarde Academia Imperial de 
Belas Artes, onde lecionou; uma 
de suas obras serviu como base 
para definir as cores e formas 

geométricas da atual bandeira do Brasil, adotada em 19 
de novembro de 1889. Morreu aos 80 anos

Nasceu em Campina Grande, 
a 21 de agosto de 1931; foi 

vereador de Campina Grande pela 
UDN de 1955 a 1959 e prefeito 

de 31/1/1973 a 31/1/1977: 
primeiro prefeito da cidade eleito 

por voto direto após o Golpe 
Militar de 1964; foi conselheiro 

do TCE-PB e imortal da Academia Campinense de Letras, 
ocupando a cadeira 28. Morreu aos 53 anos

1848 — Jean-Baptiste Debret, 
pintor francês

1913 — Manuel Ferraz 
de Campos Sales, político brasileiro

1985 — Evaldo Cavalcanti 
da Cruz, jornalista, advogado, 

professor e político  (PB)
(Nicholas Sparks)

“Mesmo sabendo 
que um dia a vida 

acaba, a gente nunca 
está preparado para 

perder alguém.”

Aforismo
Foto: DivulgaçãoFoto: Arquivo

HistóRia - MortES nA DAtA DE hoJE

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

Em um país de 1,2 milhão de habitantes, os ataques aumentaram cerca de 20 vezes nos últimos dez anos

Os dois cientistas saíram 
de muito longe na esperan-
ça de descobrir o que mui-
tas pessoas procuram evitar: 
crocodilos que comem seres 
humanos. Em março, os bió-
logos Yusuke Fukuda e Sam 
Banks, da Austrália, foram ao 
Timor Leste com o objetivo de 
investigar um mistério nacio-
nal: por que motivo tantos ti-
morenses estão sendo mortos 
por crocodilos?

Os ataques aumentaram 
nada menos que 20 vezes nos 
últimos dez anos, uma média 
de pelo menos uma morte por 
mês em um país de 1,2 milhão 
de habitantes. Há séculos, a 
população do Timor Leste re-
verencia e adora os crocodilos. 
O mito original do país fala do 
crocodilo Lafaek Diak, que pela 
amizade por um menino se sa-
crificou transformando-se no 
lar da criança – a ilha de Timor; 
cada escama da sua pele tor-
nou-se uma montanha.

Os timorenses chamam os 
crocodilos “abo”, avô, na língua 
tetum (de influência portugue-
sa), e matá-los é tabu do ponto 
de vista cultural, além de ilegal. 

Os animais são tão admirados 
que, por timidez, as vítimas dos 
ataques muitas vezes deixam 
de denunciá-los.

Os pesquisadores desco-
briram que cerca de 83% das 
pessoas atacadas no Timor 
Leste nos últimos 11 anos 
eram pescadores de subsis-
tência. Muitos moradores não 
acreditam que os crocodilos 
nativos sejam os causadores 
dos ataques, que atribuem a 
animais migradores, “desor-
deiros” assassinos. “As pessoas 
estão convencidas de que os 
crocodilos timorenses são seus 
ancestrais, e os ancestrais não 
atacam gente”, afirmou Deme-
trio Carvalho, secretário de Es-
tado do Timor Leste. “Os nos-
sos avós não matam pessoas”.

Os pesquisadores, explica 
Matthew Abbott em reporta-
gem do The New York Times, 
querem testar a teoria segundo 
a qual os mortíferos crocodilos 
são animais de água salgada 
provenientes da Austrália. O 
Timor Leste localiza-se a cerca 
de 450 quilômetros da área co-
mum a estes animais, uma dis-
tância facilmente transposta 

por um animal que pode atin-
gir seis metros de comprimen-
to e pesar mais de 900 quilos. 
“Depois de nadar por vários 
dias, os animais estariam segu-
ramente muito famintos e peri-
gosos”, indicou Fukuda.

Ele e o professor Banks 
pretendiam colher amostras 
de DNA de vários crocodilos. 
Para tanto, usaram uma agu-
lha, presa à ponta de uma haste 
de alumínio de 3,5 metros de 
comprimento chamada haste 
de biópsia, capaz de penetrar 
no couro do bicho.

Para encontrar os croco-
dilos, os pesquisadores recor-
reram a Vitorino de Araujo, de 
37 anos. Araujo é conhecido na 
aldeia como a pessoa a quem 
pedir ajuda quando ocorre um 
ataque de crocodilo. Ele entra 
no pântano e encontra o que 
resta de um corpo. É também 
um líder espiritual, que man-
tém uma relação quase sobre-
natural com os animais: ele 
sussurra para os crocodilos.

Ao pôr do sol do primei-
ro dia, os cientistas chegaram 
a Lospalos, e foram logo para 
o local assinalado. Na escuri-

dão, perceberam dois pontos 
brilhantes flutuando sobre a 
superfície da água – os olhos 
de um crocodilo. Vitorino 
agarrou a haste e penetrou no 
pântano. Depois de alguns mi-
nutos de silêncio, arremeteu a 
haste. Acertara o alvo no pri-
meiro golpe.

Por sete dias, a equipe re-
tirou amostras de sangue de 
crocodilos selvagens que cos-
tumam ser considerados bi-
chos de estimação ou amuletos 
da sorte. Ao todo, conseguiu 17 
amostras. De volta a Dili, a capi-
tal, o motorista de Fukuda teve 
de parar na estrada por causa 
da multidão reunida em frente 
ao oceano. Um policial chamou 
o cientista para mostrar o que 
o oceano devolvera à praia – 
óculos de mergulho, um arpão 
e um calção de banho rasgado.

Os objetos pertenciam a 
Agostinho da Cunya, um garoto 
de 17 anos que na noite ante-
rior fora caçar com arpão com 
o irmão enquanto o pai espera-
va por eles na praia. O garoto, 
disseram os familiares, foi ata-
cado por um crocodilo. Nunca 
mais foi visto.

Crocodilos causam pelo menos 
1 morte por mês no timor Leste

O túmulo de irenêo Joffily em Campina Grande
Amanheceu nublado o dia 7 de feve-

reiro de 1902 em Campina Grande, pois, 
dum vistoso casarão branco, de oitões 
livres, com três janelas de frente e seis 
de lado, quase em frente à Igreja Matriz 
de Nossa Senhora da Conceição, saía o 
ataúde de Irenêo Joffily, conduzido mo-
destamente por matutos, de pés no chão 
e saco às costas, com destino à sua última 
morada, no Cemitério do Carmo, no 
Monte Santo. Hortensio Ribeiro, que ainda 
menino presenciou, ficou impressiona-
do com a simplicidade daquele cortejo 
fúnebre, por se tratar de um homem de 
posses e grande importância, mas todos 
na cidade sabiam a devoção que Joffily 
dedicara à causa dos matutos.

Numa trajetória de advogado, pro-
motor público em São João do Cariri, juiz 
municipal em Campina Grande, cronista, 
vereador por Campina Grande, deputado 
provincial, e ainda foi eleito deputado 
geral, mas a proclamação da república lhe 
cassou o cargo antes mesmo de assumir. 
Foi também jornalista, fundando em 1888 
uma folha sabática intitulada Gazeta do 
Sertão, o primeiro jornal semanário de 
Campina Grande. Somado a tudo isso, 
além de militante republicano e aboli-
cionista, com afinco, Joffily se dedicou à 
pesquisa histórica e geográfica do estado, 
tanto de campo quanto de arquivos, 
publicando em 1892 o livro ‘Notas sobre 
a Parahyba’ e, em 1893, ‘Sinopse das 
Sesmarias da Capitania da Parahyba’, 
livros que ultrapassa em muito a simples 

Vanderley de Brito 
vanderleydebrito@gmail.comartigo CONTATOS: jorgerezende.imprensa@gmail.com

compreensão intelectual dos fatos. Enfim, 
nesse dia nublado, Campina Grande e a 
Paraíba perdiam seu mais insigne idealista 
e historiador.

Enfermo de hanseníase, Joffily faleceu 
com 59 anos de idade. Seus restos mortais 
ainda hoje jazem no Cemitério do Monte 
Santo. Unicamente os seus, pois os de sua 
viúva e de seus sete filhos não foram de-
positados na tumba. Não se sabe quando, 
mas a família Joffily partiu de Campina 
Grande. Há registros de que pelo menos 
até 1920 sua esposa Rachel ainda residia 
na cidade, mas em pouco tempo todos dei-
xaram a Rainha da Borborema e o túmulo 
onde jazem os despojos de Joffily ficou em 
total abandono.

Por quase um século sem cuidados, 
como um leproso na alameda principal do 
Cemitério do Monte Santo, o túmulo de 
Joffily acumulou uma crosta de matéria 
preta e gordurosa, produto da decom-
posição de poeira com detritos vegetais, 

denunciando sofrer de descuido. Mas 
sensibilizado com o estado amnésico em 
que se encontrava o jazigo daquele que 
foi um dos maiores vultos da Paraíba, o 
Instituto Histórico de Campina Grande, 
numa sessão especial de diretoria, decidiu 
que, daqui por diante, se responsabilizaria 
pela sua manutenção e zelo, de modo que, 
no frescor de um sol tímido, em 7 de feve-
reiro de 2019, aniversário de 117 anos de 
sua morte, o IHCG mobilizou uma equipe, 
com baldes e escovas, para uma lavagem e 
reparos do túmulo.

A ação, que foi coroada por um arranjo 
de flores, demonstra que, embora voltemos 
todos ao pó, a imortalidade de uma pessoa 
está ligada à memória de seu talento e con-
tribuição para com a sociedade, e Joffily foi 
um desses, cuja vida não foi em vão.

(Vanderley de Brito é historiador, ar-
queólogo e presidente do Instituto Histórico 
de Campina Grande)

Integrantes do Instituto Histórico de Campina Grande realizam a manutenção do túmulo de Joffily

Foto: Arquivo Pessoal

Obituário
Jeff Austin
24/6/2019 – Aos 45 anos, em Seatle, 
Washington (Estados Unidos). Músi-
co integrante do grupo Yonder Mou-
ntain String Band. Ele era fundador e 
o bandolista da banda, além de cantor 
e compositor. Deixou três filhos: Lily 
Rose, de 12 anos, Penelope, de 5, e Jude Patrick, de 2 
anos de idade.

Billy Drago
24/6/2019 – Aos 73 anos, em Los 
Angelis (Estados Unidos), por com-
plicações após um derrame. Ator que 
entre seus papéis mais marcantes es-
tão o capanga Frank Nitti em ‘Os In-
tocáveis’ e o demônio Barbas na ver-
são original de ‘Charmed’. Ele também se destacou no 
terror fantástico, aparecendo em ‘Arquivo X’, ‘Viagem 
Maldita’ e ‘Colheita Maldita’.

Bryan Marshall
25/6/2019 – Aos 81 anos, na Inglater-
ra, de causa não revelada. Ator britânico 
que ficou muito conhecido por seu papel 
como o Comandante Talbot em ‘007: O 
Espião Que Me Amava’, de 1977. Ele tam-
bém encarnou o conselheiro Harris no 
filme ‘A Noite do Terror’, de 1980.

William Oliveira (Will)
26/6/2019 – Aos 28 anos, na Bahia. 
Empresário foi baleado pelo digital in-
fluencer Iuri Sheik no último domingo 
(23), durante os festejos juninos de 
Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo 
Baiano. Ex-empresário da banda Black 
Style, ele estava em uma festa do tipo “paredão” quando 
foi atingido por dois tiros.

Jurandir
26/6/2019 – Aos 67 anos, em Porto 
Alegre (RS), por problemas de fígado. Ex
-ponta-esquerda do Grêmio, que ficou 
conhecido como o “homem que parou 
Falcão”. Iniciou a carreira profissional 
em 1971 no Esporte Clube Novo Ham-
burgo, onde ficou por três anos. Em 74, se transferiu para 
o Caxias. Quatro anos depois, foi contratado pelo Grêmio, 
onde ficou até 1981.

Max Wright
26/6/2019 – Aos 75 anos, na Califórnia 
(Estados Unidos), após anos lutando 
contra um câncer no sistema linfático. 
Ator conhecido pelo papel de WillieTan-
ner na série ‘ALF, o ETeimoso’ (de 1986 
a 2004). Começou sua carreira ainda 
nos anos de 1970, em filmes como ‘O Abraço da Morte’ 
(1979) e ‘O Show Deve Continuar’ (1979). Entre 1983 e 
1984 esteve na série ‘Buffalo Bill’.

Wellington Militão dos Santos 
25/6/2019 – Em Sete Lagoas (MG), em 
acidente automobilístico. Juiz atuava 
na 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, 
na qual foi condenado por corrupção 
em 2010. Alvo da Operação Pasárgada, 
realizada em 2008 pela Polícia Federal, 
o magistrado beneficiou uma quadrilha responsável por 
desviar R$ 200 milhões do Fundo de Participação dos 
Municípios. Foi aposentado compulsoriamente pelo Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ).

Foto: tV Foco
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00015/2019
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00015/2019, do tipo menor preço global, para contratação de empresa do ramo 
de engenharia para implantação de melhorias sanitárias domiciliares – MSD, consubstanciada na 
construção de 50 (cinquenta) cisternas domiciliares com capacidade para 16.000 (dezesseis) mil 
litros de água, cada, em domicílios situados em diversas localidades do município de Aguiar-PB, 
cuja abertura será no dia 16.07.2019 às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na 
Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar--PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180, como também 
no site www.tce.pb.gov.br ou www.aguiar.pb.gov.br. 

Aguiar-PB, 21 de Junho de 2019.
DAMIÃO LINS DE SOUSA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2019
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2019, que objetiva: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS TIPO 
PASSEIO, VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL, DE FORMA PARCELADA, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPO-
SIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA; ADJUDICO o seu objeto a: CAYO CESAR CONSERVA 
ALVES - R$ 290.047,75; O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP - R$ 170.330,32; 
RONALDO PEREIRA DA SILVA PECAS - ME - R$ 131.418,43.

Arara - PB, 27 de Junho de 2019
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2019

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 17 de Julho 
de 2019, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE 
QUADRAS DE VOLEI DE AREIA E FUTEBOL DE AREIA NA ORLA DA PRAIA DE MIRAMAR. Re-
cursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3250-3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.
br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 27 de Junho de 2019
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N. º 004/2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 

interessados nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar n.º 123/2006, 
alterações e demais normas inerentes a espécie que realizará licitação na modalidade Tomada de 
preço, na forma de Melhor Técnica e Preço, no dia 30 de Julho de 2019 as 10:00 horas, tendo como 
objetivo: Contratação de empresa especializada no ramo de contabilidade pública, para realização 
de assessoria e consultoria junto a secretaria de finanças do município. A reunião ocorrerá na sala 
da CPL o prédio sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, na Rua José Alípio de Santana, 
371, Centro, CEP: 58.350.000 – Caldas Brandão/PB. Para maiores informações e através do 
telefone: (083)-3284-1081 no horário de 08:00 as 12:00 Horas.

Caldas Brandão, 27 de Junho de 2019.
NILCETE GONÇALVES DINIZ 

- PRESIDENTE DA CPL -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N º 016/2019 – SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 

interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, lei 
complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie que realizará licitação 
na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço, no dia 11 de Julho de 2019 as 10h00min, 
tendo como objetivo: Eventual Contratação de empresa para prestar serviços de elaboração de 
projetos voltados a atender as necessidades do município de Caldas Brandão-PB; A reunião ocorrerá 
na sala da COPELI o prédio sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, na Rua José Alípio 
de Santana, 371, Centro, Cep: 58.350.000 – Caldas Brandão/PB.

Caldas Brandão, 27 de Junho de 2019
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2019

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 16 de Julho 
de 2019, 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 Materiais, equipamentos e ferramentas 
para o Setor de Tecnologia Educacional, para atender as necessidades da SEDUC. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº. 008/2013. 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, 19 de Junho de 2019
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD60001/2019
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 Preço nº 
AD60001/2019, que objetiva: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLAS REMOÇÃO TIPO 
FURGÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB; RA-
TIFICO o correspondente procedimento em favor de: MARDISA VEICULOS S/A - R$ 172.700,00.

Cajazeiras - PB, 12 de Junho de 2019
ANTÔNIO HELANO VIEIRA DA SILVA SEGUNDO - Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB
EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 045/2019 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Curral de Cima-PB. CONTRATADO: POSTO CA-
VALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME – CNPJ: 07.917.488/0001-65. OBJETO: 
Aquisições parceladas de Combustíveis e Lubrificantes, destinados ao atendimento da Frota Veicular 
pertencente e/ou locada a esta edilidade e ao Fundo Municipal de Saúde, no exercício 2019. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 004/2019. DOTAÇÃO: As despesas correrão por conta 
da dotação constante no termo contratual. VALOR CONTRATADO: R$ 461.877,30 (quatrocentos 
e sessenta e um mil oitocentos e setenta e sete reais e trinta centavos). RESCISÃO: Com base na 
cláusula décima do respectivo contrato, fica o referido instrumento rescindido de forma unilateral, 
tudo de acordo nos casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o 
disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal 8.666/93. DATADO EM: 03.06.2019.

ANTÔNIO RIBEIRO SOBRINHO – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de perícias em engenharia civil para 

prestação de serviços de vistoria técnica das condições das estruturas com emissão de laudos, 
projetos e atualização das planilhas, se for o caso, sobre o Termo de Compromisso nº29825/2014 
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FNDE) município de Conde/PB, de modo a complementar e precisar 
as informações para acurácia de procedimento licitatório para continuidade das obras. LICITANTES 
HABILITADOS: CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA; JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO 
LTDA. LICITANTES INABILITADOS: MODULO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA; RAYRA 
RAFAELA DE ALMEIDA OLIVEIRA EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão 
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, 
em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 15/07/2019, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rodovia 
Pbb18 - Km 3,5, S/Nº - Centro - Conde - PB, no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis. 
E-mail: licita@conde.pb.gov.br. 

Conde - PB, 27 de Junho de 2019
JOSE ELI BERNARDES PORTELA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019
A Prefeitura Municipal de Curral Velho, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar 

público para conhecimento dos interessados, o resultado de Julgamento e habilitação do PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019, com o seu objeto Locação de estrutura para as festividades 
alusivas a festa de emancipação política nos dias 01 e 02 de julho de 2019, no município de Curral 
Velho - PB, conforme especificação do edital. Com o licitante classificado em todas as fases deste 
certame a pessoa Jurídica: ADRIANO DOS SANTOS JALES - ME - Valor: R$ 28.220,00(Vinte e 
oito mil e duzentos e vinte reais).

Curral Velho - PB, 27 de Junho de 2019.
Cláudio Nogueira dos Santos

Pregoeiro Oficial  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM torna público que fará realizar através do pregoeiro oficial 

para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente 
a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e 
demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão presencial do tipo 
menor preço por item, no dia 11 de Julho de 2019 as 09:00 horas, tendo como objetivo: CONTRA-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS. A reunião ocorrerá na 
sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Capim, na Av. São Sebastião, s/n°, Centro, 
Capim – PB. Maiores informações na CPL no endereço acima descrito, no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas ou através do site www.capim.pb.gov.br.

Capim-PB, 27 de Junho de 2019.
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  DE CAPIM torna público que fará realizar através do pre-

goeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, 
subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço, no dia 11 de Julho de 2019 as 11:00 horas, tendo como objetivo: 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO 
DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM. 
A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Capim, na Av. São 
Sebastião, s/n°, Centro, Capim – PB. Maiores informações na CPL no endereço acima descrito, 
no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas ou através do site www.capim.pb.gov.br.

Capim-PB, 27 de Junho de 2019.
ANTÔNIO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25016/2019

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Santa Clara-antigo Museu de Artes Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Campina Grande - PB, às 
14:00 horas do dia 11 de Julho de 2019, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 
VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 3.057. Informações: no horário das 08:00 as 11:00 
horas - 14:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33106652. 
E-mail: LICITACAO.SEMASCG@GMAIL.COM. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Campina Grande - PB, 26 de Junho de 2019
JOÃO ALFREDO AGRA DE MEDEIROS NAPOLES - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2019
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00048/2019, que objetiva: Aquisição 
parcelada de hortifrutis destinados a merenda escolar, Programa “Mais Educação” e Secretaria de 
Educação deste Municipio; ADJUDICO o seu objeto a: JOSE VITORIO DE LIMA 07133025426 - R$ 
116.531,76.Esperança - PB, 26 de Junho de 2019JUVENCIO RODRIGUES NETO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2019
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00048/2019, que objetiva: Aquisição parcelada de 
hortifrutis destinados a merenda escolar, Programa “Mais Educação” e Secretaria de Educação deste 
Municipio; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE VITORIO 
DE LIMA 07133025426 - R$ 116.531,76.

Esperança - PB, 26 de Junho de 2019
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

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

do Rio Branco, S/N, centro - Esperança/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência nº 00001/2016. 
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00187/2016 - Estructural Engenharia Ltda - ME - 4º 
Aditivo - prorroga o prazo por mais 10 meses. ASSINATURA: 20.03.19

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de Softwares especi-

ficados para atender diversas secretarias da Prefeitura, Fundo de Ação social e Fundo Municipal 
de Saúde do Município de Igaracy/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00034/2019. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy: 02.000 GABINETE DO PREFEITO, 04 
122 1002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO, 017 3390.39 
00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 03.000 SECRETARIA DE 
ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 04 122 1002 2006 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMI-
NISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 029 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA; 04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS, 04 123 1002 2010 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, 049 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 05.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 15 452 1002 
2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 072 3390.39 00 
001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 06.000 SECRETARIA DE SAÚDE, 
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 301 1011 2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE - FUS, 094 3390.39 00 211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 
07.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 20 606 1002 
2037 MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 186 3390.39 
00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 08.000 SECRETARIA DE 
AÇÃO SOCIAL, 08 244 1013 2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 08.001 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 08 244 1013 2050 MANUTENÇÃO DE OUTROS 
PROGRAMAS DO FNAS, 208 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA; 09.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, 12 368 1016 2064 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 319 3390.39 00 111 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 10.000 SECRETARIA DE CULTURA, 13 392 1002 2072 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, 356 3390.39 00 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00059/2019 - 27.06.19 
- E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA L - R$ 31.500,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2019

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 10005/2019, para o dia 04 
de Julho de 2019 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Praça Presidente João 
Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 3382-1234. E-mail: juazeirinholicita@gmail.com. 

Juazeirinho - PB, 18 de Junho de 2019
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA
RESULTADO JULGAMENTO IMPUGNAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 006/2019
INTERESSADO:NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA – CNPJ: 04.104.117/0007-61.
OBJETO:Aquisição de veículo novo, 0km, tipo passageiro, hatch destinados a atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA, através do seu Pregoeiro Oficial,torna 

público para conhecimento dos interessados que após análise da impugnação manejado pela 
empresa NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. DECIDE julgar pelo conhecimentoe no mérito 
pelo NÃOPROVIMENTO do pedido. Dessa forma, mantem-se em sua plenitude todos os termos 
do edital e, por consequência, a abertura da realização do certame em 28 de junho de 2019, às 
09h00min, conforme disposto no aviso de realização da sessão púbica do processo licitatório de 
número em epígrafe. O Pregoeiro comunica que o processo encontra-se com vista franqueada aos 
interessados na sala da CPL, no endereço Rua José Mendonça de Araújo, N 171 – Centro Juarez 
Távora –PB - CEP – 58387-000 ou através do telefone: (083) 3202-1125, no horário de expediente 
normal de 08h00min as 12h00min

Juarez Távora-PB, 26 de junhode 2019.
Roberto Carlos De Oliveira Borges

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO Nº 16.700/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.015/2019

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
INJETÁVEIS.

Com base nas informações constantes no Processo nº. 16.700/2018, referente ao Pregão Ele-
trônico nº. 10.015/2019, e em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 
e alterações posteriores, acolho o relatório da Comissão Setorial de Licitação HOMOLOGO o 
procedimento ora escolhido em favor das empresas: CASULA & VASCONCELOS INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA E COMÉRCIO LTDA, sob o CNPJ nº 05.155.425/0001-93, lote 76, no valor total de 
R$ 6.530,00; CIRUFARMA COMERCIAL LTDA, sob o CNPJ nº 40.787.152/0001-09, lote 75, no valor 
total de R$ 6.600,00; COMERCIAL VALFARMA EIRELI, sob o CNPJ nº 02.600.770/0001-09, lotes 
01, 02, 12, 14, 24, 35, 39, 45, 47, 57, 63, 65, 68 e 69, no valor total de R$ 417.334,00; CRISTÁLIA 
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, sob o CNPJ nº 44.734.671/0001-51, lotes 11, 
15, 17, 18, 19, 23, 46, 48, 51, 52, 59, 61, 66 e 71, no valor total de R$ 488.531,20; DEPÓSITO 
GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, sob o CNPJ nº 06.224.321/0001-56, lotes 09, 
10, 13, 55, 62, 73 e 74, no valor total de R$ 384.472,00; ELFA MEDICAMENTOS S.A., sob o CNPJ 
nº 09.053.134/0001-45, lotes 32, 33 e 34, no valor total de R$ 484.000,00; EXATA DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR LTDA, sob o CNPJ nº 05.008.240/0001-56, lote 07, no valor total de R$ 54.000,00; F. 
WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI, sob o CNPJ nº 07.055.280/0001-84, lotes 26, 27, 30, 
49, 50 e 78, no valor total de R$ 292.220,00; FARMACE – INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA 
CEARENSE LTDA, sob o CNPJ nº 06.628.333/0001-46, lotes 03, 06, 20, 21, 25, 37, 38, 43, 44 
e 70, no valor total de R$ 235.000,00; CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA - EPP, sob o CNPJ nº 
08.674.752/0001-40, lote 60, no valor total de R$ 4.920,00; e PANORAMA COMÉRCIO DE PRODU-
TOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, sob o CNPJ nº 01.722.296/0001-17, lotes 04 e 16, no 
valor total de R$ 17.140,00, perfazendo o valor global de R$ 2.390.747,20 (Dois milhões trezentos 
e noventa mil, setecentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), classificadas pelo critério de 
menor preço por lote, com base no Art. 7º, Inciso IV, do Decreto Municipal nº 4.985/2003, no Art. 
7º, inciso IV, do Decreto Federal nº 3.555/2000 e no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, em 
conseqüência, ficam convocadas as proponentes para assinatura das Atas de Registro de Preços, 
sob pena de decair o direito ao registro de preços propostas, e à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do Art. 87 da Lei nº 8.666/1993, ou no Art. 27 § 3o 
da Lei nº 5.450/2005. Declaro os lotes 08, 28, 29, 41, 42, 53, 56, 58, 64, 67, 72 e 77 foram fracas-
sados pelo valor. O lote 22 deserto. O lote 36 cancelado  pelo setor solicitante (GEMAF). Os lotes 
05, 31, 40 e 54 foram cancelados por desistência da empresa: INJEFARMA CAVALCANTE E SILVA 
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, sob o CNPJ nº 09.607.807/0001-61, após o Termo de Homologação.

 João Pessoa, 26 de Junho de 2019.
Adalberto Fulgêncio dos Santos Júnior

Secretário de Saúde

Prefeitura Municipal de João Pessoa
Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.040/2019

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, CONFORME 
CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2019/040726 (Junção dos Processos de números: 
2019/036139 - SETUR; 2019/036577- SEMUSB; 2019/036985 - FUNJOPE;2019/037362 - SEINFRA; 
2019/037419 - SEDEC; 2019/037687 - SEGAP; 2019/037826 - SEDES; 2019/037957 - COMPDEC; 
2019/038298 - IPM; 2019/038333 - PROCON-JP; 2019/038400 - SEMAM; 2019/038696 - SEAD; 
2019/038700 - SEMHAB; 2019/039079 - SEREM; 2019/039136 - SEDURB; 2019/039190 - CGM;  
2019/039308 - SMS; 2019/039637 - SEPPM;  2019/040568 - EMLUR)

DATA DA SESSÃO: 11/07/2019
Horário da Abertura das Propostas: 08hs:30min (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Nº da UASG: 982051
Fontes de Recurso: (1001; 1090; 1990; 1510; 1420; 1212; 1113; 1124; 1111; 1311; 1312)
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes

João Pessoa, 27 de junho de 2019.
Lucélia Alves Silva

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0065/2019/SEINFRA  PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

1169/2019/SEINFRA
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 que fará realizar 
a Licitação na modalidade Concorrência Pública Nº 07.001/2019, em regime de execução de 
empreitada por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios  
a ser realizada no dia 08/08/2019, impreterivelmente as 09 h (nove horas), tendo como objeto a 
Contratação de empresa especializada para a Implantação da Pavimentação em Paralelepípedos e 
Drenagem Superficial da Rua Irenaldo Chaves (Trecho: Rua Dr. Cândido da Nóbrega Ferreira/ Rua 
Dr. Francisco Câmara Dantas) Aeroclube e da Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos 
rejuntado c/ argamassa da Rua Quintino Dourado (Trecho: Rua Eunice Weaver e Bacharel Ernane 
Rabêlo Batista) bairro de Oitizeiro, na Cidade de João Pessoa/Pb. A cópia do Edital e seus anexos 
estarão disponíveis e a disposição dos interessados a partir da terça-feira dia 08/07/2019, no en-
dereço: http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Quaisquer informação será prestada na Sala da Comissão Setorial 
de Licitação na Secretaria de Infra-Estrutura, localizada a Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos 
Estados, João Pessoa, Paraíba no horário das 8h às 12h ou das 13h as 16h, Fone (83) 3214-7218 
ou através do e-mail csl.seinfra@gmail.com

João Pessoa, 27 de junho de 2019
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 33005/2019

HOMOLOGO a licitação na modalidade Concorrência Pública nº 33005/2019, Processo 
Administrativo nº 2019/014498, destinada a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DO PROCESSO DE EROSÃO MARINHA DA 
FALÉSIA DO CABO BRANCO E DA PRAIA DO SEIXAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB 1ª 
ETAPA: PROTEÇÃO DO SOPÉ DA FALÉSIA, e com base no Relatório final da Comissão Especial 
de Licitação da SEPLAN, ADJUDICO seu objeto para a empresa COMTÉRMICA COM. TÉRMICA 
LTDA, com a proposta comercial vencedora no valor de R$ 4.119.254,89 (Quatro Milhões cento e 
dezenove mil duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) estando compatível 
com os preços referenciais integrantes do processo licitatório.

João Pessoa, 27 de junho de 2019.
Daniella Almeida Bandeira de Miranda Pereira

Secretária de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1823/2019/SEINFRA

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 que fará realizar a 
Licitação na modalidade Concorrência Pública Nº 07.002/2019, em regime de execução de em-
preitada por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos de Convênio 
e Contrapartida  a ser realizada no dia 13/08/2019, impreterivelmente as 09 h (nove horas), tendo 
como objeto a Contratação de empresa especializada para a Implantação de Pavimentação em 
Paralelepípedo em diversos bairros de João Pessoa (Bairro Costa do Sol: Rua Maria Ferreira Leite; 
Bairro Mumbaba: Rua Argélia, Rua Haiti, Rua Panamá, Trav. Panamá, Rua Cid. Pedra Lavrada, 
Rua Santa Cecília e Rua Cidade de Santa Luzia; Bairro Gramame: Rua Severino Antônio da Silva; 
Bairro Varjão: Rua Mourão Rangel, Rua Rangel Travassos; Bairro Cristo Redentor: Rua Tenente 
Mota, Bairro Castelo Branco: Rua Marcos Tulius Batista; Bairro Lot. Parise: Rua Marli do Nascimento 
Souza; Bairro Oitizeiro: Rua Napoleão; Bairro Mangabeira: Rua Judi Leocádio da Silva, Rua Antô-
nio Freire da Nóbrega; Bairro Funcionários II: Rua Alexandrino Dom da Silva), na Cidade de João 
Pessoa/Pb. A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos interessados a 
partir da terça feira dia 08/07/2019, no endereço: http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. 
SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. Quaisquer informação será 
prestada na Sala da Comissão Setorial de Licitação na Secretaria de Infra-Estrutura, localizada a 
Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba no horário das 8h às 12h ou 
das 13h as 16h, Fone (83) 3214-7218 ou através do e-mail csl.seinfra@gmail.com

João Pessoa, 27 de junho de 2019
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

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 JUNHO/2019/BAA-I  EM  27/06/2019/GEAN/CFM

Nº DO AUTO 
DE INFRAÇÃO

DATA 
DO AUTO PROPRIETÁRIO Nº DE INSCRIÇÃO

DO TERRENO
021501/19 19/03/2019 JONILDO GARCIA DA SILVA 142092-5

021637/19 21/05/2019 VERTICE CONSTRUÇÕES E INCORPO-
RAÇÕES LTDA 296092-3

021638/19 21/05/2019 D&EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
EIRELI 295997-6

021639/19 21/05/2019 WELLENGTON BEZERRA ALEXANDRE 095268-1

021641/19 21/05/2019 PATRIMONIUM S.A-ADMINIST, PART. E 
EMPREENDIMENTOS 226544-3

021642/19 21/05/2019 SEBASTIÃO PEREIRA DE PAIVA 296024-9
021643/19 21/05/2019 MANOEL JOSÉ BARBOSA 036525-4
021644/19 21/05/2019 MARIA INES PORDEUS RAMALHO 083044-5
021645/19 21/05/2019 EDNA DA CUNHA PAIVA DALIA 000375-1
021646/19 21/05/2019 ELZA MARIA DE L P CARVALHO 001168-1
021647/19 21/05/2019 ELZA MARIA DE L P CARVALHO 001168-1
021648/19 21/05/2019 DENISE MARIA DA CUNHA RIBEIRO 032778-6
021649/19 21/05/2019 ANGELO SOARES DA COSTA 051961-8
021650/19 21/05/2019 LOURIVAL E DA FONSECA 028804-7
021653/19 23/05/2019 ROGERIO MIRANDA DE CAMPOS 329760-8
021654/19 23/05/2019 CLINICA DOM RODRIGO LTDA 000878-8
021655/19 23/05/2019 ROGERIO MIRANDA DE CAMPOS 329761-6
021656/19 23/05/2019 LS INVESTIMENTOS PRIVADOS LTDA 202283-4
021657/19 23/05/2019 LS INVESTIMENTOS PRIVADOS LTDA 202388-1
021658/19 23/05/2019 JOSÉ FERNANDES DA SILVA 041788-2
021660/19 23/05/2019 CONDOMINIO PADRE JUAREZ XAVIER 232205-6
021661/19 23/05/2019 FRANCISCO DE ASSIS MARTINS 118812-7
021662/19 23/05/2019 NEWTON CESAR VIANA COSTA 100989-3
021664/19 24/05/2019 JOSÉ GAMA FILHO 052357-7
021667/19 24/05/2019 FERNANDA ELIZABETH V C PINHO 129906-9
021668/19 24/05/2019 AIRTON FERREIRA DOS SANTOS 019682-7
021669/19 24/05/2019 SONIA MACHADO FRANCA DOS SANTOS 008434-4
021671/19 24/05/2019 JOSÉ FREIRE PINTO 011408-1
021672/19 24/05/2019 SEVERINO VITALINO DA SILVA 010974-6
021674/19 24/05/2019 FRANCISCO CAVALCANTE GOMES 095990-1

021675/19 24/05/2019 CINTA EMPREENDIMENTOS IMOBILI-
ÁRIOS LTDA 094981-7

021678/19 27/05/2019 CIAVE EMPREENDIMENTOS EIRELI 202365-2

021679/19 27/05/2019 ESPÓLIO DE (CICERO HONORATO 
LEITE) 124499-0

021680/19 27/05/2019 CIAVE EMPREENDIMENTOS EIRELI 207814-7
021681/19 27/05/2019 NEZITA ALVES DE OLIVEIRA 073073-4
021682/19 27/05/2019 SEVERINO JOSÉ DE LIMA 095074-2
021684/19 27/05/2019 ZACARIAS SAMPAIO DE ARAÚJO FILHO 151909-3

021685/19 27/05/2019 NEW ART CONSTRUÇÃO E INCORPORA-
ÇÃO EIRELI ME 122421-2

021687/19 27/05/2019 GONDIM EMPREENDIMENTOS IMOBI-
LIÁRIOS LTDA 158490-1

021688/19 27/05/2019 GONDIM EMPREENDIMENTOS IMOBI-
LIÁRIOS LTDA 158492-8

021689/19 27/05/2019 FISA – FOMENTO MERCANTIL LTDA 125060-4
021690/19 28/05/2019 UBIRAJARA ALADINO DE ANDRADE 116791-0
021692/19 28/05/2019 MARTA LUCIA MONTEIRO DA SILVA 014541-6
021694/19 28/05/2019 OITAVA ROSADO MOTOS LTDA-EPP 239676-9
021695/19 28/05/2019 PATRÍCIA ASSIS DUARTE VITOR 016400-3

DATA – 27/06/2019/CFM.

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  JUNHO DE 2019  – BBA-I EM 27/06/2019/GEAN/CFM

Nº. DAS 
NOTIFICACÕES. 

DATA DA 
NOTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO Nº DE INSCRIÇÃO

DO TERRENO
0260/18 11/10/2018 ANTONIO CORREIA SILVA 093794-1
0361/18 31/01/2018 VALMIR DOS SANTOS DE SÁ 293211-3
0583/18 16/05/2018 SAULO NASCIMENTO EULALIO 293204-1
0783/18 11/07/2018 GENIVAL MONTEIRO DA FRANCA 088790-1
0785/18 11/07/2018 MOACY ALVES FIRMINO 095178-1
0835/18 18/07/2018 MARCLEIDE DA SILVA MARQUES 109757-1

0852/19 14/01/2019 FERNANDO RODRIGO SILVA 
COSTA 296017-6

0876/19 24/04/2019 MARIA GORETTI DA S OLIVEIRA 220940-3
0903/19 05/02/2019 LUCIANO TRAJANO DOS SANTOS 163379-1
0935/19 27/02/2019 GONZAGA PEREIRA DA SILVA 112892-2
0947/19 10/04/2019 TEREZINHA RAIMUNDO PEREIRA 114194-5

1373/19 29/05/2019
DESCONHECIDO(LOC.CART.
ATUAL=>04.032.0179.0000.0000-
-FACE 1

191442-1

1495/18 23/10/2018 ROBERTO GOMES DA SILVA 162426-1
1764/18 21/06/2018 SOLANGE MARIA DA SILVA 258694-1
1775/18 21/06/2018 CONSTATINO VIEIRA CALDAS 338965-1
1984/18 02/07/2018 ARLINDO PEREIRA DA SILVA 008450-6

2361/18 17/08/2018 MARIA LUIZA PESSOA CAVAL-
CANTI 014195-0

2363/18 17/08/2019 MARIA LUIZA PESSOA CAVAL-
CANTI 014194-1

2377/18 15/10/2018 LUMAR CONSTRUÇÕES E INCOR-
PORAÇÕES LTDA 009838-8

2480/18 03/12/2018 JOSÉ MARTINS DE ALENCAR 118806-2
2513/19 14/05/2019 JOSÉ ALVES DA SILVA 150815-6
2516/19 15/05/2019 EVERALDO MAIA 098159-1

2599/18 25/10/2018 FRANCISCO VIEIRA DE ANDRA-
DE 095117-0

2681/19 18/02/2019 ARLINDO PEREIRA DA SILVA 008450-6

2688/19 18/03/2019 ANTONIO ANGELO DE FIGUEI-
REDO 009102-2

2694/19 04/04/2019 AMINTAS DA SILVA 053132-4
2695/19 04/04/2019 EVARISTO ARAÚJO DE BARROS 187942-1

2732/19 04/02/2019 ALEXANDRE AQUINO MON-
TEIRO 095950-2

2820/19 11/04/2019 DJALMA DE SOUZA OLIVEIRA 130432-1

2823/19 10/04/2019 FERNANDA ELIZABETH V C 
PINHO 129906-9

2952/19 04/04/2019 DRINA VELASCO CONTRELAS 
DE ASSIS 239672-6

2959/19 15/04/2019 SEVERINA DUARTE PIRES 007391-1

2961/19 15/04/2019 LUMAR CONSTRUÇÕES E INCOR-
PORAÇÕES LTDA 009838-8

2976/19 14/03/2019 LELIA MARIA CAMPOS MASSA 107545-4
22579/19 19/03/2019 OSVALDO VELOSO MOREIRA 016314-7

25718/19 06/05/2019 RODRIGO HENRIQUE SANTIAGO 
VIEIRA 153408-4

29774/19 14/03/2019 JEANE PEREIRA MARINHO 029473-0
29777/19 06/05/2019 JOELSON DE LIMA PAIVA 035084-2

031039/19 17/01/2019 CLEYDIANE MARIA DE SOUSA 
BATISTA NEVES 021251-2

031040/19 17/01/2019 FARIAS E FERNANDES CONSTRU-
TORA E INCORPORADORA LTDA 016829-7

048606/19 31/05/2019 REGINALDO DOMINGUES B 
SILVA 112827-2

DATA: 27/06/2019
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

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

público   que   recebeu da  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Licença Prévia 
N° 077/2019 para CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA - FASE II, no Município de  João 
Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1838/2019/SEINFRA 

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 que fará realizar a 
Licitação na modalidade Concorrência Pública Nº 07.003/2019, em regime de execução de em-
preitada por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos de Convênio e 
Contrapartida  a ser realizada no dia 15/08/2019, impreterivelmente as 09 h (nove horas), tendo como 
objeto a Contratação de Empresa Especializada para executar obra de  Serviços de Implantação de 
Drenagem e Pavimentação em Paralelepípedo em Diversos Bairros de João Pessoa (Bairro João 
Paulo II: Rua Francisco Ferreira de Almeida, Rua José Firmino de Oliveira, Rua José Tomaz Maria, 
Rua Sebastião de Lacerda; Bairro Costa e Silva: Rua Coronel Vicente Jansen, Rua Professor João 
Freire da Nóbrega; Bairro Aeroclube: Rua Eng. Jaime Gomes; Bairro das Indústrias: Rua do Jasmim; 
Bairro Funcionários II: Rua Maria Torres Lima, Rua Heráclito Almeida; Bairro Barra de Gramame: 
Rua José Evangelista da Silva, Rua Agt. Fiscal Djalma Gomes da Silva, Rua Francisco Medeiros da 
Silva; Bairro Gramame: Rua Santa Terezinha do Menino Jesus, Rua Bruno Rocha do Nascimento, 
Rua Francisco Amaro de Brito, Rua Sargento Carlos Moreira de Oliveira, Rua Ernando Feitosa de 
Paiva – Pb. A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos interessados a 
partir da terça feira dia 08/07/2019, no endereço: http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. 
SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. Quaisquer informação será 
prestada na Sala da Comissão Setorial de Licitação na Secretaria de Infra-Estrutura, localizada a 
Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba no horário das 8h às 12h ou 
das 13h as 16h, Fone (83) 3214-7218 ou através do e-mail csl.seinfra@gmail.com

João Pessoa, 27 de junho de 2019
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1698/2019/SEINFRA

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 que fará realizar a 
Licitação na modalidade Concorrência Pública Nº 07.004/2019, em regime de execução de em-
preitada por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos de Convênio e 
Contrapartida  a ser realizada no dia 20/08/2019, impreterivelmente as 09 h (nove horas), tendo como 
objeto a Contratação de Empresa Especializada para Executar Obra de Serviços de Implantação 
de Pavimentação em Paralelepípedo em Diversos Bairros de João Pessoa (Bairro Valentina: Rua 
Iomar Moreira e Rua Moacir da Costa; Bairro Cuiá: Rua José Gomes Sobrinho; Bairro Paratibe: Rua 
Tatu Peludo; Bairro João Paulo II: Rua Benedita Damásio; Bairro Cristo Redentor: Rua Júlia Ribeiro 
da Silva; Bairro Mumbaba: Rua Cidade Baía da Traição, Rua Cidade de Puxinanã, Rua Cidade de 
Diamante, Rua São Jose de Sabugi, Rua Cidade de São Mamede, Rua Indonésia, Rua Sibéria, Rua 
Cabo Verde, Rua Marrocos, Rua Lituânia, Rua Peru, Rua Mônaco, Rua Hungria, Rua Bolívia, Rua 
Afeganistão, Rua Porto Rico, Rua China, Rua Trav. Madagascar, Rua Nova Floresta, Rua  Cidade 
De Manaíra, Rua Equador, Rua Turquia, Rua França Rua Arábia, Rua Cidade Cruz do Espírito Santo 
e Rua Guatemala) – PB. A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos 
interessados a partir da terça feira dia 08/08/2019, no endereço: http://transparencia.joaopessoa.
pb.gov/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. Quaisquer 
informação será prestada na Sala da Comissão Setorial de Licitação na Secretaria de Infra-Estrutura, 
localizada a Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba no horário das 
8h às 12h ou das 13h as 16h, Fone (83) 3214-7218 ou através do e-mail csl.seinfra@gmail.com

João Pessoa, 27 de junho de 2019
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente de atividade para prestação de serviços 

de locação de ônibus, para realizar o translado de alunos (universitários) do município de Monte 
Horebe, Estado da Paraíba, ate a universidade e demais instituições de ensino superior localizadas 
no município de Cajazeiras - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00030/2018. ADITA-
MENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Monte Horebe e: CT Nº 00054/2018 - L C - Construcoes, Locacoes e Servicos Eireli 
- ME - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 26.06.19

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA 

DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E 
FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART DE 
FISCALIZAÇÃO), EMISSÃO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO, LAUDOS, PARECER, ALIMENTAÇÃO 
DE SITEMAS FEDERAIS, ESTADUAL E MUNICIPAL, GEOREFERENCIAMENTO E ENVIO DE 
INFORMAÇÕES AO TCE/PB, DISPONIBILIZANDO PROFISSIONAL ENGENHEIRO DURANTE 
OS 5 DIAS ÚTEIS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2017. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução 
do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Monte Horebe e: CT Nº 
00046/2017 - Freitas e Quaresma Servicos de Engenharia Ltda - ME - 2º Aditivo - prorroga o prazo 
por mais 12 meses. ASSINATURA: 26.06.19

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, 

COM ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHOS, ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE 
REPASSE, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CNVÊNIOS, NO MUNICÍPIO DE 
MONTE HOREBE-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2017. ADITAMENTO: 
Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Monte Horebe e: CT Nº 00045/2017 - Iramilton Satiro da Nobrega - ME - 3º Aditivo - prorroga o 
prazo por mais 9 meses. ASSINATURA: 26.06.19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação correlata, que 
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor 
preço, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de MARI, no dia 12 de julho de 
2019 as 08:30 horas. Objetivo: Eventual aquisição de medicamentos diversos. Maiores informações 
e aquisição do edital através do site www.mari.pb.gov.br ou no e-mail: cpl.mari.2017@gmail.com 
ou no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de expediente 
normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 27 de junho de 2019.
JOAO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2019
A Comissão Permanente de Licitação deste município, no uso de suas atribuições torna público, 

por este ato, o resultado do prazo concedido a empresa infracitada mediante nova documentação 
apresentada para o Processo Licitatório nº 00014/2019, modalidade Tomada de Preço nº 00002/2019; 
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para prestação de serviços de pavi-
mentação em pedra granítica nas diversas ruas do Município de Natuba/PB, conforme proposta nº 
104646/2017. Mediante Análise Técnica da engenharia, o parecer produziu o seguinte resultado: 
LICITANTE HABILITADO: FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI. Dando prosseguimentos ao rito 
processual licitatório, comunicamos que a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 27/06/2019, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Presidente 
Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 3397-1042. E-mail: licinatubapb@gmail.com. 

Natuba - PB, 15 de Maio de 2019.
AMOIS ALVES DA SILVA
Presidente da Comissão

MUNICÍPIO DE NATUBA - PB
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA

 RESULTADO FASE PROPOSTA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00014/2019 
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para prestação de serviços de pavi-

mentação em pedra granítica nas diversas ruas do Município de Natuba/PB, conforme proposta nº 
104646/2017. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: FABIO 
JUNIOR FRANCO EIRELI – CNPJ: 27.512.389/0001-00. Valor: R$ 270.627,05. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Presidente Epitácio Pessoa, 
209 - Centro - Natuba - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
3397-1042. E-mail: licinatubapb@gmail.com. 

Natuba - PB, 27 de Junho de 2019.
AMOIS ALVES DA SILVA 
Presidente da Comissão

MUNICÍPIO DE NATUBA - PB
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00014/2019
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2018, que objetiva: 
Contratação de empresa do ramo de engenharia para prestação de serviços de pavimentação em 
pedra granítica nas diversas ruas do Município de Natuba/PB, conforme proposta nº 104646/2017.; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: FABIO JUNIOR 
FRANCO EIRELI – CNPJ: 27.512.389/0001-00. Valor: R$ 270.627,05.

Natuba - PB, 27 de Junho de 2019.
JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA

Prefeita

MUNICÍPIO DE NATUBA - PB
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2019

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2019, 
que objetiva: Contratação da Banda “Donas da Farra” para apresentação artística em praça pública 
no dia 28 de Junho de 2019, por ocasião da Tradicional Festa de São Pedro (Festas Juninas) do 
Município de Natuba/PB, com 2 (duas) horas de show; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: F3 ENTRETERIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA,  CNPJ 
00.518.204/0001-19;  - R$ 15.000,00.

Natuba - PB, 27 de Junho, de 2019.
JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA 

Prefeita

MUNICÍPIO DE NATUBA - PB
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2019
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2019, que objetiva: Contratação de empresa 
para fornecimento de equipamentos hospitalares para atender as necessidades do Fundo Municipal 
de Saúde de Natuba/PB, conforme propostas nº 17975.221000/1160-01, 17975.221000/1160-03, 
17975.221000/1160-04 e 17975.221000/1160-06 do Ministério da Saúde; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: SOARES & VIEIRA COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA - R$ 38.652,00.

Natuba - PB, 13 de Junho de 2019.
JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA 

Prefeita

MUNICÍPIO DE NATUBA - PB
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos hospitalares para 

atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Natuba/PB, conforme propostas nº 
17975.221000/1160-01, 17975.221000/1160-03, 17975.221000/1160-04 e 17975.221000/1160-06 
do Ministério da Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2019. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Natuba e Recursos Repassados pelo Governo Federal: VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Natuba e: CT Nº 00025/2019 - 19.06.19 - SOARES & VIEIRA COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA - R$ 38.652,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA A CONTRUÇÃO 

DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS (MHCDC) NO 
MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB. LICITANTES HABILITADOS: AMPLA CONSUL-
TORIA PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS LTDA; FREITAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 
- ME. . LICITANTES INABILITADOS: A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI; ANGULO 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME; COFEM CONTRUÇÃOES SERVIÇOS E TECNO-
LOGIA LTDA; CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA; CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA; EKS COSNTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI; 
JOSE ERINALDO OLIVEIRA COSTA; JOSÉ GOMES DE ABREU SOBRINHO; L & L CONSTRU-
ÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI; MACIEL & ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; MOTIVA 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME; 
QUEOPS CONSTRUTORA EIRELI - ME. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão 
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, 
em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 09/07/2019, às 08:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Frei 
Damião, 332 - Centro - Poço de José de Moura - PB, no horário das 08:00 as 11:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 35641109. 

Poço de José de Moura - PB, 27 de Junho de 2019
TALITHA RAQUEL ESTRELA MARTINS BATISTA - Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 146/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01.049/2019

O Município de Patos, estado da Paraíba, por intermédio da sua Pregoeira, Torna Público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na Modalidade Pregão Presencial.

OBJETO: Registro de Preços para possível Registro de Preços visando a Aquisição parcelada de 
Material Permanente e Mobiliário Escolar para aparelhar as Creches Padrão Pró-Infância do Monte 
Castelo e Geralda Carvalho, a cargo da Secretária Municipal de Educação, conforme especificações 
e quantidades discriminadas no Termo de Referência Anexo I do edital.

TIPO: MENOR PREÇO
DATA DA ABERTURA: 16 de julho de 2019 – HORÁRIO: 09:00 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei Federal nº 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente, no que 

couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8666, de 21 de junho de 1993.
Informações: Centro Administrativo Aderbal Martins – Gerencia de Licitação, situado à Rua 

Horácio Nóbrega, S/N, Belo Horizonte, 1º andar, Patos/PB. De segunda a sexta, das 08:00 as 14:00 
horas ou pelo site www.patos.pb.gov.br, no link Avisos de licitações. Contatos: e-mail: licitacao@
patos.pb.gov.br. Telefone: (83)3423-1563.

Patos-PB, 27 de junho de 2019.
JOELMA PALMEIRA PEREIRA

Pregoeira

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

Pregão Presencial nº 0027/2019
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, tornar público o resultado de 

julgamento de habilitação do Pregão Presencial nº 00027/2019, cujo objeto Serviços de confecção 
e instalação de placas de comunicação Visual e impressão digital. A empresa: SAUTER GROUP 
SERVIÇOS LTDA fica declarada inabilitada. As empresas WALBER CARLOS VIANA DE OLIVEIRA 
ME e JONATHAS DE ARAÚJO LEITE – ME ficam declaradas habilitadas. Não havendo recursos, 
ficam convocadas, as empresas habilitadas, para aceitar os demais itens no dia 04/06/2019, as 
08:00 horas.     

Pedra Branca-PB, 27 de junho de 2019.
Ramoniza da Silva Bezerra-Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2019

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB, às 09:00 horas do dia 10 de Julho 
de 2019, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E EDITORIA, DIAGRAMAÇÃO E 
REVISÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 001461. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR 
ou www.tce.pb.gov.br. 

Remigio - PB, 27 de Junho de 2019
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO

ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 0124/2015

EXTRATO DO 04 ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO
OBJETO: Aditivo de prazo do contrato original 0124/2015, nos termos do art. 57, II da Lei nº 

8.666/93, com novo prazo para 26/06/2020
PARTES: Prefeitura Municipal de Remigío - PB, (CONTRATANTE) e LEMOS & MORAIS LTDA 

– ME, inscrito no CNPJ sob nº 05.913.968/0001-22 (CONTRATADA).
DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas. 

Publique-se e Cumpra-se.
Remígio, 25 de junho de 2019.

Francisco André Alves
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DE CONS-

TRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NO MUNICÍPIO DE 
REMIGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Remigio: 02.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02140 08 244 1003 
1038 ESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL 
BÁSICA - CRAS, SCFV E AFINS 4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE DE RECURSOS: 1001 
RECURSOS ORDINARIOS 1312 TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
VIGÊNCIA: até 23/10/2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 
00140/2019 - 25.06.19 - SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO - R$ 109.301,59.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2019
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2019, que objetiva: 
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DO 
CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NO MUNICÍPIO DE REMIGIO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: SEVERINO 
OLEGARIO DA SILVA NETO - R$ 109.301,59.

Remigio - PB, 25 de Junho de 2019
FRANCISCO ANDRE ALVES - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA – PREGÃO PRESENCIAL Nº 0044/2019
A Prefeitura Municipal de Solânea/PB, torna público que a licitação modalidade Pregão Presencial 

nº 0044/2019, objetivando a  Aquisição de Pães, Bolos, Torradas e Bolachas para atender as crianças 
e adolescentes usuários do Programa SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO 
DE VÍNCULOS) e para as Secretarias da Administração Municipal - Solânea/PB, foi considerada 
FRACASSADA, em virtude de inabilitação do único licitante classificado. Sendo aberto novo pro-
cedimento com o mesmo objetivo.

Solânea - PB, 26 de Junho de 2019
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2019

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Julho de 2019, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de mão de obra para cons-
trução de cercas e fossas ecológicas. Recursos: CONVÊNIO  Nº 879827/2018 - MMA/SOLÂNEA. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 007/2013. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-
1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Solânea - PB, 27 de Junho de 2019
JUSCELINO SOARES DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2019

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 10:00 horas do dia 12 de Julho de 2019, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de insumos, sementes e mudas. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº. 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3363-1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 27 de Junho de 2019
JUSCELINO SOARES DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2019
 Convocamos as empresas BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI, CNPJ N° 13.344.533/0001-

32, LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS, CNPJ N° 02.620.327/0001-91 e RUMMENIGGE DE LIMA 
FIGUEIREDO, CNPJ N° 11.338.538/0001-27, para, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, nos 
termos do art. 64 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, comparecer a esta sede da Prefeitura 
Municipal de Santa Luzia, Estado da Paraíba, CNPJ n º 09.090.689/0001-67, na sede temporária 
da Prefeitura Municipal, na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de 
Santa Luzia/PB – CEP 58.600-000 e assinar o contrato que tem como objeto contratação de empresa 
para fornecimento de material de limpeza, higiene pessoal e material para copa e cozinha, parcela-
damente, destinado às atividades das Secretarias e Programas do Município de Santa Luzia - PB, de 
acordo com as especificações contidas no PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2019 e seus anexos.

Santa Luzia/PB, 27 de junho de 2019.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2019

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 08:00 horas do dia 10 de Julho de 
2019, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO NAS MÁQUINAS PESADAS 
QUE COMPÔEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE - PB (ITENS REMA-
NESCENTES DO PREGÃO Nº 025/2019). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº. 10.520/2002. Informações: no horário das 08:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383-1725/1094. E-mail: 
prefeiturasoledadepb@gmail.com Edital: www.tce.pb.gov.br

Soledade - PB, 27 de Junho de 2019
FELIPE RAFAEL DE SOUSA CORDEIRO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2019

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 08:00 horas do dia 15 de Julho de 
2019, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE UM 
MATADOURO PARA ABATE DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE, CONTRATO DE 
REPASSE Nº 1043999-40. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383-1725/1094. E-mail: prefeiturasoledadepb@
gmail.com Edital: www.tce.pb.gov.br

Soledade - PB, 28 de Junho de 2019
FELIPE RAFAEL DE SOUSA CORDEIRO

Presidente da Comissão 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2019

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Av. Santa Cecília, 140 - Centro - Santa Cecília - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Julho de 2019, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
o fornecimento de Peças e Assessórios, de forma parcelada, bem como a prestação de serviços 
de manutenção corretiva e preventiva dos veículos, em atendimento às necessidades da frota 
Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº. 185. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3642.1006. E-mail: licitacao@santacecilia.gov.pb.br. Edital: 
www.tce.pb.gov.br. 

Santa Cecília - PB, 27 de Junho de 2019
MARIA DAS GRAÇAS SALES DA SILVA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2019

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Av. Santa Cecília, 140 - Centro - Santa Cecília - PB, às 10:00 horas do dia 11 de Julho de 2019, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO 
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PELO SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 185. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3642.1006. E-mail: licitacao@santacecilia.
gov.pb.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Cecília - PB, 27 de junho de 2019.
MARIA DAS GRAÇAS SALES DA SILVA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2019
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2019, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços gráficos, com fornecimento parcelado, em atendimento as 
demandas das diversas secretarias deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: GRAFICA FONSECA LTDA - R$ 157.760,00.

Santa Cecília - PB, 26 de Junho de 2019
ROBERTO FLORENTINO PESSOA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, com 

fornecimento parcelado, em atendimento as demandas das diversas secretarias deste Município. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Santa Cecília: 02.002 GOVERNADORIA MUNICIPAL 04 122 0002 2002 Manter os 
Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito 02.003 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04 122 0002 
2003 Manut. das Atividades da Secretaria de Administração 02.004 SECRETARIA DE FINANÇAS 
04 123 0004 2004 Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças 02.005 SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO 04 122 0002 2005 Manut. da Secretaria de Planejamento 02.006 Secretaria de 
Educação Cultura e Esporte 12 361 0005 2006 Manutenção do Ensino Fundamental - MDE 12 
361 0005 2009 Manutenção das Atividades da Educação Infantil 12 361 0005 2010 Manutenção 
do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% 12 361 0005 2011 Manutenção de Atividades com 
Programas FNDE 02.0009 Secretaria de Infra Estrutura 15 452 0008 2017 Manut.dasAtiv.da Sec.
de Infraestrutura 02.010 Secretaria de Agricult. e Meio Ambiente 20 542 0010 2018 Manutenção da 
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente 07.007 Fundo Municipal de Saúde 10 301 0007 2022 Manter o 
Programa de Saúde Bucal 10 301 0007 2023 Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saúde 
10 301 0007 2024 Desenvolver as Atividades do PSF 10 301 0007 2025 Desenvolver as Atividades 
do PACS 10 301 0007 2026 Desenvolver as Atividades do PAB 10 301 0007 2031 Manutenção 
das Atividades com NASF 10 305 0007 2030 Vigilância em Saúde 08.008 Fundo Municipal de As-
sistência Social 08 244 0009 2034 Fundo Municipal de Assist. Social 08 244 0009 2037 Programa 
Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz 08 244 0009 2039 Aprimoramento da Gestão do SUAS 
- IGD SUAS Elemento de Despesa: 3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Cecília e: 
CT Nº 00076/2019 - 26.06.19 - GRAFICA FONSECA LTDA - R$ 37.600,00; CT Nº 00077/2019 - 
26.06.19 - GRAFICA FONSECA LTDA - R$ 27.200,00; CT Nº 00078/2019 - 26.06.19 - GRAFICA 
FONSECA LTDA - R$ 15.200,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2019

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 14:00 horas do dia 10 de Julho de 2019, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de Veículo para o Fundo 
Municipal de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 001/2006. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3685-1073. E-mail: 
prefeitura@sertaozinho.pb.gov.br/Obs.demais-publicações-site. Edital: www.sertaozinho.pb.gov.
br ou www.tce.pb.gov.br. 

Sertãozinho - PB, 26 de Junho de 2019
CAMILA DA SILVA NASCIMENTO - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2019

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 14:00 horas do dia 11 de Julho de 2019, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: Locações de Estruturas e Equipamentos diversos, 
conforme discriminações contidas no instrumento convocatório, para serem utilizados em futuros 
eventos [festividades] abertos ao público, previstos no calendário Nacional e Municipal. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 
001/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3685-1073. E-mail: prefeitura@sertaozinho.pb.gov.br/Obs.demais-publicações-site. 
Edital: www.sertaozinho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Sertãozinho - PB, 27 de Junho de 2019
CAMILA DA SILVA NASCIMENTO - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB
EXTRATO DE CONTRATO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 026/2019.
TOMADA DE PREÇO Nº: 001/2019.

CONTRATO Nº: 094/2018.
CONTATANTE: Prefeitura Municipal de Salgadinho.
CONTATADA: SILVACON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP 
CNPJ: 31.900.447/0001-40. 
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Construção de uma Unidade Básica de 

Saúde (Padrão 02 – UBS), localizados na Zona Rural no Sítio Lagoa de Onça no Município de 
Salgadinho-PB.

VALOR TOTAL: R$ 646.807,37 (Seiscentos e Quarenta e Seis Mil, Oitocentos e Sete Reais e 
Trinta e Sete Centavos)

PRAZO DE VALIDADE: 180 Dias 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme orçamento vigente.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e demais normas 

regulamentares, aplicáveis a espécie.
Salgadinho - PB, 26 de Junho de 2019.

Marcos Antônio Alves 
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 026/2019

TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2019
TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Construção de uma Unidade Básica de 
Saúde (Padrão 02 – UBS), localizados na Zona Rural no Sítio Lagoa de Onça no Município de 
Salgadinho-PB.   

Com base nas informações constantes no Processo Administrativo nº. 026/2019, referente à 
Tomada de Preço nº. 001/2019, embasado no Relatório da Comissão Permanente de Licitação, 
Parecer da Assessoria Jurídica, e ratificado pela Procuradoria Geral do município e em cumprimento 
aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho o relatório, 
RATIFICO e HOMOLOGO a contratação em favor da empresa SILVACON CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 31.900.447/0001-40, com sede na Rua da 
Caixa, S/n, Zona Rural – Café do Vento, na cidade de Passagem-PB, Cep: 58.734-000, Tel: (83) 
98201-5025, com valor total de R$ 646.807,37 (Seiscentos e Quarenta e Seis Mil, Oitocentos e 
Sete Reais e Trinta e Sete Centavos) para a referida contratação fundamentada na Lei Federal de 
nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes, em conseqüência, fica 
convocado o proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, caput, 
do citado diploma legal, sob as penalidades da lei. 

Publique-se.
Salgadinho - PB, 26 de Junho de 2019.

Marcos Antônio Alves 
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE TENÓRIO

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 001/2019, que objetiva: Locação de 01 (um) Veículo 
de pequeno porte para ficar à disposição da Câmara Municipal de Tenório em suas Atividades; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CITY CAR LOCADORA DE 
VEÍCULOS LTDA - ME - CNPJ: 15.455.658/0001-65 - R$ 16.800,00.

Tenório - PB, 27 de Junho de 2019
MANOEL VASCONCELOS – Presidente 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2019
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2019, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO 
CARENTE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB; ADJUDICO o seu objeto a: CIRUFARMA COMERCIAL 
LTDA - R$ 126.517,00; DIMEDONT DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS 
LTDA - R$ 76.672,00.

Triunfo - PB, 27 de Junho de 2019
MARCOS ANTONIO MARTINS DOS SANTOS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2019
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2019, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO 
CARENTE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licita-
tório em favor de: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 126.517,00; DIMEDONT DISTRIDUIDORA 
DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 76.672,00.

Triunfo - PB, 27 de Junho de 2019
JOSE MANGUEIRA TORRES - Prefeito

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 28 de junho de 2019 31
Publicidade



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba -  SEXTA-FEIRA, 28 de junho de 201932
Publicidade

MIRIRI ALIMENTOS E BIOENERGIA S.A. CNPJ/MF: 09.090.259/0001-45. EDITAL DE CONVO-
CAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE. Ficam convidados os Srs. Acionistas 
a participarem da AGE, que será realizada no dia 05/07/2019, às 9h, na sede social da empresa, 
situada na Fazenda Miriri, Zona Rural de Santa Rita/PB, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: a) Deliberar sobre autorização para que a companhia constitua ônus reais e prestações 
de garantias, inclusive para terceiros, em favor do Banco do Nordeste do Brasil em operações de 
crédito, as quais serão apresentadas analiticamente durante a assembleia e estarão disponíveis 
na sede da companhia por ocasião da publicação do primeiro anúncio da convocação; b)Outros 
assuntos de interesse da sociedade. Santa Rita, 27 de junho de 2019. Gilvan Celso Cavalcanti de 
Morais Sobrinho –Diretor Presidente.

COMARCA DA CAPITAL. VARA DE FEITOS ESPECIAIS. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS INTERESSADOS E CREDORES, NOS TERMOS DO ART. 52, PARÁGRAFO 1º, DA 
LEI Nº 11.101/05, EXPEDIDO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA VENDE TUDO 
MAGAZINE LTDA, PROCESSO Nº 0802968-26.2019.8.15.2001. O MM. Juiz de Direito da Vara de 
Feitos Especiais da Capital, Estado da Paraíba, Dr. Romero Carneiro Feitosa, na forma da Lei, FAZ 
SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa 
que, por este cartório e juízo, é processada uma ação de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, requerida 
por VENDE TUDO MAGAZINE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, constituída na forma de 
sociedade por quotas de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ nº 05.765.913/0001-12, com 
sede na Av. Carneiro da Cunha, 692, Torre, CEP 58.040-240, em João Pessoa/PB, e que foi reque-
rido o benefício da Recuperação Judicial, na forma do artigo 47 e seguintes da Lei nº 11.101/2005, 
tendo por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira. RESUMO DO 
PEDIDO DO AUTOR: À luz de todas as razões precedentes, vêm Requerer 1. Que seja concedido 
o benefício da Justiça Gratuita nos termos da Lei 1.060/50 c/c art. 98 do CPC/2015, por não ter a 
parte autora condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua atividade; 2. 
Caso não seja deferido o pedido dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, alternativamen-
te, seja deferido do recolhimento total das custas ao final, haja vista o iminente estado de crise da 
parte autora; 3. Seja deferido o processamento deste pedido de recuperação judicial, nos termos 
do art. 52 Lei nº da Lei nº 11.101/2005; 4. Seja nomeado Administrador Judicial; 5. Seja ordenada 
a suspensão de todas as ações e execuções em curso contra a Requerente pelo prazo legal; 6. 
Seja determinada a dispensa da apresentação de certidões negativas para o exercício de suas 
atividades; 7. Seja intimado o Ministério Público e sejam expedidos ofícios competentes a fim de 
comunicar as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal; 8. Seja publicado o edital a que se 
refere o parágrafo 1º do art. 52 da Lei nº 11.101/2005. INFORMA que o seu Plano de Recuperação 
Judicial será apresentado a este D. Juízo no prazo legal de 60 dias, a ser computado da data da 
intimação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial. Com fundamento nas 
garantias constitucionais de proteção da intimidade e do sigilo fiscal, REQUER que a relação de 
empregados e as declarações de bens apresentadas em cumprimento ao art. 51, incisos IV e VI, 
da Lei nº 11.101/2005, sejam recebidas e devidamente acauteladas nas dependências da I. Ser-
ventia deste D. Juízo, sob segredo de justiça, de modo que o acesso a elas fique restrito apenas a 
esse D. Juízo, ao Administrador Judicial e ao representante do Ministério Público e, no caso desses 
dois últimos, apenas mediante requerimento fundamentado. REQUER que TODAS as intimações 
referentes ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome de FRANCISCO ASSIS 
FIDELIS DE OLIVEIRA, advogado inscrito na OAB/PB sob o nº 22.700, com escritório na Rua João 
Luiz Ribeiro de Moraes, 59, Centro, João Pessoa/PB, sob pena de nulidade. Atribui-se à causa o 
valor de R$ 4.364.456,51 (quatro milhões trezentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e cinquen-
ta e seis reais e cinquenta e um centavos), correspondente ao passivo total de 7.798.955,66(sete 
milhões setecentos e noventa e oito mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis 
centavos) excluído o valor de R$ 3.434.498,55 (três milhões e quatrocentos e trinta e quatro mil 
quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos) correspondente ao débito fiscal 
e previdenciário, conforme balanço de 31/12/2018. Termos em que pede deferimento João Pessoa, 
23 de janeiro de 2019. FRANCISCO ASSIS FIDELIS DE OLIVEIRA. OAB/PB 22.700. CHARLES 
LEANDRO OLIVEIRA NOIOLA. OAB/PB 21.213. RESUMO DA DECISÃO: ANTE O EXPOSTO, 
face às razões antes expendidas e provas produzidas, DEFIRO O PROCESSAMENTO DA RECU-
PERAÇÃO JUDICIAL da VENDE TUDO MAGAZINE LTDA, ao tempo que: a) Nomeio como admi-
nistrador judicial o advogado ANTÔNIO ELIAS DE QUEIROGA NETO, inscrita na OAB/PB sob o 
nº 18.051, e-mail: aequeiroga@gmail.com. telefones: (83) 98875-7692, com escritório situado na 
Av. Ruy Carneiro, nº 300, sala 304, Miramar, nesta cidade. Cabe ao administrador judicial as in-
cumbências descritas no art.22, da já citada lei, o qual deverá ser intimado, para, caso aceite o 
encargo, prestar compromisso no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de substituição, 
conforme previsto no art.33 da Lei 11.101/05. Considerando os termos do art. 24, caput, e seu §1º, 
da referida lei, porém diante da peculiaridade dos créditos inscritos na relação de credores, fato 
esse que inviabiliza tomá-lo como parâmetro para fixar o percentual dos honorários a que tem di-
reito o Administrador Judicial, hei por bem de fixar os honorários, deste profissional, em 04 salários 
mínimos, a serem pagos pelo devedor até o dia 30 de cada mês, mediante depósito em conta e 
comprovado nos autos. O administrador judicial, ora nomeado, deverá informar a este juízo, no 
prazo de 20 (vinte dias), a situa- ção atual da empresa para os fins previstos no art. 22, inciso II, 
letra “ a” (primeira parte) e letra “c” da Lei 11.101./05. b) DISPENSO a apresentação de certidões 
negativas de débito fiscal nesta fase processual, atendendo ao disposto no art. 52, II, da LRF, ex-
ceto para contratação com o Poder Público, ou receber benefícios ou incentivos fiscais. c) DETER-
MINO que ao nome empresarial seja acrescido a expressão “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL” em 
todos os contratos e documentos firmados pela JGA ENGENHARIA LTDA nos termos do artigo 69 
da lei de falência, devendo-se OFICIAR à JUCEP informando do deferimento da recuperação judi-
cial para as devidas anotações no Registro Público da Empresa. d) ORDENO a suspensão de todas 
as ações e execuções contra a devedora por dívidas sujeitas aos efeitos da recuperação judicial, 
pelo prazo de 180 dias, contado da presente data, permanecendo os autos nos Juízos onde se 
processam, ressalvando o disposto nos artigos 6º, § 1º, § 2º e § 7º, e 49, § 3º e § 4º do diploma 
legal supracitado, providenciando a Devedora as comunicações competentes (art.52, §3º) e) FICA 
a devedora OBRIGADA a apresentar mensalmente as contas demonstrativas mensais (balancetes) 
enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores, ex vi 
legis do art. 52, IV, da LRF. f) COMUNIQUE-SE às Fazendas Públicas de todos os Estados e Mu-
nicípios nos quais a Devedora possuírem estabelecimentos quanto ao deferimento do processa-
mento do presente pedido de recuperação judicial, INTIME-SE o Ministério Público, consoante 
estabelece o art. 52, V, do diploma legal precitado. g) EXPEÇA-SE EDITAL, com a observância do 
disposto no art. 52, § 1º, da LRF, no qual deverá constar o resumo do pedido do devedor e a deci-
são que deferiu o processamento da recuperação, relação nominal dos credores, com discriminação 
do valor atualizado e classificação de cada crédito, advertência dos prazos dos art. 7º, §1º e art. 55 
da Lei 11.101/05, providenciando a empresa recuperanda a sua publicação, em 10(dez) dias, ob-
servando-se o art. 191 da LF. A devedora deve providenciar a publicação do edital no Diário Oficial 
Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e em jornal de grande circulação local e 
regional. h) FIXA-SE o prazo de quinze (15) dias, para os credores apresentarem as suas habilita-
ções ao Administrador Judicial ou as suas divergências quanto aos créditos relacionados, na forma 
do art. 7º, § 1º, do diploma legal supracitado. Quanto aos créditos trabalhistas, necessário senten-
ça trabalhista líquida e exigível e em caso de divergência ou habilitação compete ao juízo traba-
lhista eventual fixação de valor a ser reservado. i) ESTABELEÇO, o prazo de 60(sessenta) dias, 
contados da publicação desta decisão, para apresentação do plano especial de recuperação da 
empresa, nos moldes do art. 53 da Lei 11.101/2005, ressaltando-se que somente serão atingidos 
pelo plano os credores quirografários (art.49,§3º c/c art.83, VI, art. 86, II e art. 161§ 1º LRF). j) 
RESSALTA-SE, por fim, que os credores terão o prazo de trinta (30) dias para manifestarem a sua 
objeção ao plano de recuperação da devedora, a partir da publicação do edital a que alude o art. 
7º, § 2º, da LRF, ou de acordo com o disposto art. 55, § único, do mesmo diploma legal. l) FICAM 
o devedor e seus sócios cientificados de que não poderão alienar ou onerar bens do ativo perma-
nente, inclusive os dos próprios sócios incluídos no processo, salvo evidente utilidade reconhecida 
por este Juízo, depois da oitiva do Comitê se existir, e do Ministério Público (art.66 /LRF), bem como 
que deverá atuar a partir de agora com o nome empresarial seguido da expressão “EM RECUPE-
RAÇÃO JUDICIAL”. Advirta-se a todos os envolvidos dos deveres de lealdade processual, bem 
como das sanções penais expostas na Lei nº 11.101/2005 (arts.168 a 178), sendo certo que 
qualquer conduta ilícita será imediatamente levada ao conhecimento do Ministério Público, para 
adoção das providências cabíveis. Atento ao princípio da preservação da empresa, deve-se atentar 
para o disposto no artigo 49, § 3º da LRF, proibindo-se, no prazo de 180 dias, a retirada dos bens 
necessários ao desenvolvimento das atividades da empresa, sob pena de inviabilizar a manutenção 
de suas atividades. Defiro o pedido de justiça gratuita. Cumpra-se as determinações acima. Intima-
ções necessárias, inclusive o Ministério Público. João Pessoa, 22 de maio de 2019. ROMERO 
CARNEIRO FEITOSA. Juiz de Direito. RESUMO DO ERRO MATERIAL: Assim, pelo exposto, ful-
crado nos argumentos acima elencados, bem como nos princípios legais atinentes à espécie, 
RECONHECENDO O ERRO MATERIAL apontado fazendo constar que ao nome empresarial seja 
acrescido a expressão “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL” em todos os contratos e documentos fir-
mados pelo VENDE TUDO MAGAZINE LTDA, e que os efeitos da presente recuperação deve 
observar também o art. 49, §3º c/c art. 83, VI, art. 86, II e art. 161 § 1º LRF, permanecendo inalte-
rados os demais termos da decisão. Cumpra-se, com URGÊNCIA. Providencias de praxe. João 
Pessoa, 24 de maio de 2018. ROMERO CARNEIRO FEITOSA. Juiz de Direito. RELAÇÃO DOS 
CREDORES: I – Credor(es) com garantia real: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AG. 4914 – R$ 
323.830,26. II – Credor(es) tributários: RECEITA FEDERAL DO BRASIL – R$ 3.153.873,16. RE-
CEITA ESTADUAL DA PARAÍBA – R$ 267.711,21. III – Credor(es) quirografários: PHILCO ELE-
TRÔNICOS S.A. – R$ 47.752,43. WHIRLPOOL S.A. – R$ 408.574,23. LEONARDO LINS PEREIRA 
DE MELO – R$ 68.205,55. UNIÃO SUP. MILITARES – R$ 189.355,33. ELGIN S.A. – R$ 1.259.753,46. 
COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE – R$ 66.913,53. NOVENTA S.A. MARTER FRIO – R$ 
15.000,75. CLIMAZON INDUSTRIA LTDA – R$ 450.318,97. SOLETRANDO MOVEIS ESCOLARES 
EIRELI – ME – R$ 33.100,00. BANCO DO BRASIL – AG. 3165-8 – R$ 1.046.362,39. BANCO DO 
NORDESTE – AG. 185 – R$ 287.879,53. BANCO SANTANDER – AG. 4183 – R$ 15.263,02. CAI-
XA ECONÔMICA FEDERAL – AG. 4914 – R$ 33.549,18. BANCO RCI BRASIL S.A. – R$ 46.927,03. 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – R$ 33.384,70. Terão os credores e interessados o prazo de 15 
(quinze) dias para apresentarem habilitações dos créditos, na forma do art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101, 
de 09 de fevereiro de 2005, que deverão serem encaminhadas diretamente ao Administrador Judi-
cial nomeado. As divergências e habilitações de crédito deverão ser enviadas, preferencialmente, 
em mídia digital através do seguinte endereço eletrônico rjvendetudoltda@gmail.com; ou através 
de documentos físicos dirigidos ao escritório com endereço na Avenida Senador Ruy Carneiro, nº 
300, Empresarial Trade Office Center, sala 304, Miramar, nesta capital. E, para que produza seus 
regulares efeitos de direito, será o presente edital afixado e publicado na forma da Lei, e para que 
a notícia chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, manda o MM. Juiz 
publicar o presente edital. Eu, Raquel Moreno Santa Cruz, Técnico Judiciário, digitei o presente. 
Dado e passado nesta cidade e comarca de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, aos 28 
(vinte e oito) dias do mês de maio do ano de 2019 (dois mil e dezenove). Romero Carneiro Feitosa. 
Juiz de Direito.

SINDICATO DOS EMPREGADOS DOMESTICOS DO ESTADO DA PARAIBA - CNPJ nº 
06.969.305/0001-92 - COMISSÃO ELEITORAL – ELEIÇÕES GERAIS 2019 -  EDITAL DE RETIFI-
CAÇÃO -O Sindicato dos Empregados Domésticos do Estado da Paraíba, CNPJ nº 06.969.305/0001-
92, através da Comissão Eleitoral instituída na Reunião da categoria, realizada no dia 02.06.2019, 
e conforme deliberação em Reunião no dia 18 de junho corrente, constante na respectiva Ata, 
comunica a todas/os trabalhadoras/es filiados, e os que poderão a vir se filiar até o próximo dia 
02 de julho de 2019, a retificação da data do pleito, que passa a ser no dia 07 de julho de 2019 
(domingo), nos mesmos endereços anteriormente publicados, porém no horário das 10hs, em última 
convocação, através de AGE-Assembleia Geral Extraordinária de Eleições, por aclamação, tendo em 
vista o registro de uma única chapa para concorrer ao pleito, conforme Ata de Registro de Chapa/
Homologação. João Pessoa-PB, 26 de junho de 2019.Comissão Eleitoral. 

COMPANHIA USINA SÃO JOÃO - CNPJ/MF Nº 08.974.214/0001-70
FICAM CONVIDADOS OS SENHORES ACIONISTAS A SE REUNIREM, NA SEDE SOCIAL 

DA COMPANHIA, EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE, A SER REALIZADA, EM 
1ª CONVOCAÇÃO, NO DIA 05 (CINCO) DE JULHO DE 2019, ÀS 08:00 (OITO) HORAS, COM A 
PRESENÇA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO CAPITAL VOTANTE, A FIM DE DELIBERAREM SOBRE 
A SEGUINTE ORDEM DO DIA:1ª) ELEIÇÃO DA DIRETORIA PARA O TRIÊNIO 2019/2022. 2ª) 
ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL DA COMPANHIA;3ª) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE 
DA SOCIEDADE.SANTA RITA, 20 DE JUNHO DE 2019. EDUARDO RIBEIRO COUTINHO-
-DIRETOR-PRESIDENTE.

ASSOCIAÇÃO DE SUPERMERCADOS DA PARAÍBA
CNPJ Nº 09.193.301.0001/53

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Conforme disposições estatutárias, através do presente Edital de Convocação publicado no dia 
28 de Junho de 2019, ficam convocados os sócios efetivos para, em Assembleia Geral Extraordinária 
comparecerem na sede social da ASPB, na Rua Duque de Caxias, nº 20, Centro, João Pessoa/PB, 
no dia 12 de Julho de 2019, às 15:00 horas em primeira convocação e as 15:30 horas em segunda 
convocação, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1- Alteração de endereço da Associação
João Pessoa, 28 de Junho de 2019.

Cícero Bernardo da Silva
Presidente

Sacado: VALDIR DE SOUZA PEREIRA
Certidão de Débito
Fundo Especial do Poder Judiciário - FEPJ
Valor R$ 5.319,16
Distribuída em 04/09/2015
Vencimento 23/05/2019
Proposta por LCP Construções Incorporação e 
Locação           

 Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 
10.09.1997, intimo as pessoas físicas e/ou 
jurídicas citadas a darem razões que tem, neste 
Cartório de Protesto, à Rua acima citada, no 
prazo de 03 (três) dias.

Cajazeiras – PB, 27 de junho de 2019.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

Cajazeiras - PB
Fone/Fax – (83) 3531-2015

EDITAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2019
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB; DESIGNO os servidores Kenaline 
Késsia Egídio Andrade Pereira, Secretária de Saúde, como Gestor; e Itatyane Batista de Oliveira, 
Enfermeira, para Fiscal, dos contratos decorrentes da licitação, modalidade Pregão Presencial 
nº 00005/2019, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução dos referidos contratos, 
respectivamente.

Triunfo - PB, 27 de Junho de 2019
JOSE MANGUEIRA TORRES - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA FORNECIMENTO 

PARCELADO DE MADICAMENTOS INJETÁVEIS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO 
DE TRIUNFO-PB, CONFORME SOLICITAÇAO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00008/2019. DOTAÇÃO: 2.050 SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 301 1002 
2013 MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS 000083 3390.30 99 Material de Consumo 000085 
3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita 000085 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita 
10 301 1002 2014 MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS 10 301 1002 2014 
MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS 000091 3390.32 99 Material de Distri-
buição Gratuita 10 301 1002 2021 MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS 014 Transferência de 
Recursos do SUS 000097 3390.30 99 Material de Consumo 10 301 1002 2038 MANUT.PROGRAMA 
SAUDE DA FAMILIA 02.050 SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 000113 3390.30 99 
Material de Consumo. VIGÊNCIA: até 19/06/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Triunfo e: CT Nº 00042/2019 - 19.06.19 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 35.709,80; CT Nº 
00043/2019 - 19.06.19 - DIMEDONT DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS 
LTDA - R$ 51.326,00; CT Nº 00044/2019 - 19.06.19 - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 6.396,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECES-

SIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00005/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Triunfo: 02.050 
SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 301 1002 2013 MANUT. DOS SERVICOS DE 
SAUDE/FMS 10 301 1002 2014 MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS 10 301 
1002 2034 MANUT.DO CONSELHO M. DE SAUDE 10 301 1002 2038 MANUT.PROGRAMA SAUDE 
DA FAMILIA 10 301 1002 2040 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 3390.32 99 Material de Distribuição 
Gratuita 3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até 27/06/2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Triunfo e: CT Nº 00040/2019 - 27.06.19 - DIMEDONT DISTRIDUIDORA 
DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 76.672,00; CT Nº 00041/2019 - 27.06.19 - 
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 126.517,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2019, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MADICAMEN-
TOS INJETÁVEIS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME 
SOLICITAÇAO; ADJUDICO o seu objeto a: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 35.709,80; 
DIMEDONT DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 51.326,00; 
JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 6.396,00.

Triunfo - PB, 19 de Junho de 2019
MARCOS ANTONIO MARTINS DOS SANTOS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2019, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MADICAMENTOS 
INJETÁVEIS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME SO-
LICITAÇAO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CIRUFARMA 
COMERCIAL LTDA - R$ 35.709,80; DIMEDONT DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUI-
PAMENTOS LTDA - R$ 51.326,00; JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 6.396,00.

Triunfo - PB, 19 de Junho de 2019
JOSE MANGUEIRA TORRES - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA FORNECIMENTO PARCELADO 
DE MADICAMENTOS INJETÁVEIS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, 
CONFORME SOLICITAÇAO; DESIGNO os servidores Kenaline Késsia Egídio Andrade Pereira, 
Secretária de Saúde, como Gestor; e Itatyane Batista de Oliveira, Enfermeira, para Fiscal, dos 
contratos decorrentes da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00008/2019, especialmente 
para acompanhar e fiscalizar a execução dos referidos contratos, respectivamente.

Triunfo - PB, 19 de Junho de 2019
JOSE MANGUEIRA TORRES - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA FORNECIMENTO 

PARCELADO DE MADICAMENTOS INJETÁVEIS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO 
DE TRIUNFO-PB, CONFORME SOLICITAÇAO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00008/2019. DOTAÇÃO: 2.050 SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 301 1002 
2013 MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS 000083 3390.30 99 Material de Consumo 000085 
3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita 000085 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita 
10 301 1002 2014 MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS 10 301 1002 2014 
MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS 000091 3390.32 99 Material de Distri-
buição Gratuita 10 301 1002 2021 MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS 014 Transferência de 
Recursos do SUS 000097 3390.30 99 Material de Consumo 10 301 1002 2038 MANUT.PROGRAMA 
SAUDE DA FAMILIA 02.050 SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 000113 3390.30 99 
Material de Consumo. VIGÊNCIA: até 19/06/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Triunfo e: CT Nº 00042/2019 - 19.06.19 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 35.709,80; CT Nº 
00043/2019 - 19.06.19 - DIMEDONT DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS 
LTDA - R$ 51.326,00; CT Nº 00044/2019 - 19.06.19 - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 6.396,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2019

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Silvestre Claudino, SN - Centro - Uirauna - PB, às 09:00 horas do dia 10 de Julho de 2019, 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: FORNECIMENTO PARCELADO E DIÁRIO DE GÊNEROS ALIMENTÍ-
CIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 024/2013. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35342113. E-mail: licitacao@
uirauna.pb.gov.br. Edital: http://www.uirauna.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. .

Uirauna - PB, 26 de Junho de 2019
FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2019
OBJETIVO: Contratação dos serviços de consulta médica especializada para atender o município 

de vista serrana. Conforme as condições estabelecidas no anexo I e Edital
A reunião será no dia 11 de julho de 2019 as 08:30hs,
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Vereador Raimundo Garcia 

de Araújo, 25 – Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba, site www.tce.gov.pb,  de segunda 
a sexta, na sala Comissão Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 
12:00 hs de segunda a sexta. 

Vista Serrana - PB, 27 de junho de 2019.
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

Pregoeiro Oficial/PMVS
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