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Governo Bolsonaro estuda
aumentar Imposto de Renda
Foto: Divulgação

Secretário da Receita Federal diz que o aumento da alíquota para as faixas mais altas está em discussão na equipe econômica. Página 19
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Trupe de Humor apresenta
a ‘Escolinha Profana’ em JP

Foto: Divulgação

Espetáculo paraibano fica em cartaz na Sala de
Concertos do Espaço Cultural, em João Pessoa, até
o dia 10 de fevereiro, sempre às 20h. Página 12

Governador reúne auxiliares e pede metas
João Azevêdo, na primeira reunião com secretários e dirigentes de órgãos e estatais, apresenta o Sistema de Governança Eletrônico, a ser implementado em breve na PB. Página 13
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Usina Cultural reúne sons de
rock, ciranda, coco e maracatu
Programação de hoje, na Usina Cultural Energisa, conta
com Maracatu Nação Pé de Elefante, Coco das Manas, Val
Donato, Nathália Bellar e Pau de Dar em Doido Página 9

Paraíba
Rede estadual de ensino da
Paraíba oferece 500 mil vagas
Das 500 mil vagas, 45 mil são destinadas às 153 Escolas
Cidadãs Integrais, consolidando um modelo de ensino
na Paraíba que dá protagonismo aos jovens. Página 5

Uma lenda para o
Novo Mundo
“O inimigo foi vestido com as cores da
corrupção e, nas ruas e praças do país,
ganhou bonecos infláveis vestidos de
presidiários, para gáudios e urras de
multidões convocadas pela própria mídia
em seus horários nobres. Em 2014, a
narrativa ganhava um novo herói, saído
das hostes da Justiça (...)”. Página 2

Gastos reduzidos. Procura por livros usados cresce neste período que antecede o início das aulas do
ano letivo escolar e pais e mães de estudantes podem conseguir uma economia de até 70%. Página 5
Foto: Ortilo Antônio

Geral
Mais Médicos:
sem cubanos,
quase metade
da população
prevê pioras

Capitania dos Portos realiza
‘Operação Verão’ até fevereiro
Objetivo da operação é intensificar as fiscalizações
acerca do tráfego aquaviário nas áreas de maior
concentração de embarcações. Página 6

Congresso Espírita Paraibano
será aberto hoje na capital
Com o tema ‘Entrega-te a Deus’, evento será aberto às
9h, no Teatro Pedra do Reino, no Centro de Convenções
de João Pessoa, e vai até o domingo. Página 7

Economia criativa. Edição 2018 do Salão do Artesanato da Paraíba continua atraindo um bom público ao Espaço
Cultural José Lins do Rego, na capital paraibana. O evento, que reúne 389 artesãos, acontece até o próximo dia 13. Página 8

Em pesquisa do Datafolha, o
balanço mostra que a avaliação
negativa (49%) da saída dos
cubanos do Brasil é maior entre
os jovens e entre moradores da
região Nordeste. Página 3
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Sempre em frente
O presidente Jair Bolsonaro (PSL),
nos dias agitados de sua posse e a de seus
ministros, prometeu, entre outras metas
de natureza ideológica, libertar o Brasil
do socialismo. Enquanto isso, na Paraíba,
o governador João Azevêdo (PSB), no dia
posterior à sua posse, assinou decreto
que beneficia mais de meio milhão de paraibanos de baixa renda, isentando-os da
cobrança do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) nas contas de energia elétrica.
A palavra do presidente do Brasil e o
ato do governador da Paraíba são ilustrativos de posicionamentos ideológicos radicalmente opostos - o primeiro, liberal de
extrema-direita, e o segundo, socialista de
esquerda -, e de suas consequências práticas no plano imediato da realidade social.
Bom lembrar que o advento do socialismo
teve como causa o aumento da miséria. E
seu objetivo é organizar a sociedade de
modo a acabar com as desigualdades.
Guiado pela bandeira socialista, o grupo que assumiu o controle administrativo
da Paraíba, há oito anos, ora representado
pelo governador João Azevêdo, mudou, para
melhor, o cenário social do Estado, por meio
de um jeito novo de fazer política. Uma das
grandes novidades não foram os expressivos resultados obtidos, mas a participação
pioneira do povo nas decisões administrativas, por intermédio, por exemplo, do Orçamento Democrático Estadual (ODE).

João Azevêdo deixou claro que não lhe
falta disposição, muito menos ideias, no
sentido de dar continuidade ao projeto político-administrativo implantado sob a liderança de seu antecessor no cargo, Ricardo Coutinho - do qual ele mesmo, aliás, foi
coparticipante. Mas esse prosseguimento
se dá com vistas a alcançar novos patamares de desenvolvimento, para que a população paraibana continue tendo acesso a um
número sempre crescente de benefícios.
Por não ser uma ilha isolada do arquipélago Brasil, o desenvolvimento da Paraíba não pode prescindir de ajuda federal, é
óbvio. Há tempo que o país necessita de
um novo pacto federativo, capaz de municiar Estados e Municípios para um enfrentamento mais decisivo de seus problemas.
Um pacto, porém, vale ressaltar, pressupõe identidade de propósitos e respeito
mútuo entre os signatários. Resta saber se
Brasília irá respeitar essa sintonia.
“Os interesses do povo da Paraíba
continuarão acima das idiossincrasias
institucionais”, alertou João Azevêdo, no
seu discurso de posse. A defesa dos interesses maiores da população paraibana,
portanto, manifestou-se de imediato. Ao
assinar o decreto que beneficia milhares
de famílias de baixa renda, livrando-as
de carga tributária aplicada às contas de
energia elétrica, o governador deu uma
inequívoca demonstração de apreço aos
seus ideais.
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O primeiro corte é no povo

Parece que a ala
evangélica do governo Bolsonaro assimilou mal a leitura
bíblica da Carta de
Paulo aos Romanos,
no trecho em que o
apóstolo de Cristo diz
“o salário do pecado
é a morte”. Eles não
entenderam o sentido figurado e, mal
assumiram o governo, trataram logo de
atacar o salário mínimo do brasileiro para
2019, com valor previsto de R$ 1.006 ainda no governo Temer e fixado por Bolsonaro em R$ 998.
São no mínimo oito reais a menos todo mês no bolso de cada cidadão assalariado, e um impacto
negativo na economia de forma geral. Pior é o estelionato eleitoral, já nas primeiras ações dos
novíssimos ocupantes do Palácio do Planalto. A população que elegeu Bolsonaro e Mourão aceitou as ideias conservadoras em troca de uma economia estável, e terá pela frente um governo
lotado de fundamentalistas religiosos, muitos deles despreparados para seus cargos, além dos
ministros investigados e dos escândalos de corrupção que envolvem a família cor de laranja. Na
posse, Bolsonaro mostrou que apesar da faixa presidencial, ainda não desceu do palanque. A
fala a respeito do “comunismo” e da “ideologia de gênero” dialoga com inimigos invisíveis e só
reforça o quanto o chefe do Poder Executivo no país está longe de ser o mais capacitado para o
cargo. Apesar de Bolsonaro, o Brasil caminha para o futuro; ele, não.

Travestida

Pagamento
O ‘toma lá, dá cá’ no novo governo começou mais
cedo do que se esperava. Enquanto candidato, Jair
Bolsonaro prometeu que não teria nomeações políticas, mas por competência. Com a indicação do pastor paraibano Sérgio Queiroz para a secretaria que
cuida, também, de políticas públicas voltadas para a
população LGBT, o Planalto mostrou que competência não é a questão.

Pegou mal o vídeo da ministra
Damares Alves com seu discurso
conservador sobre o novo uso das
cores no Brasil. “Menino veste azul
e menina veste rosa”, ela diz, e em
seguida é ovacionada. A indústria
de produção de memes da internet
brasileira tratou de reunir fotos da
ministra usando azul.

Travestido

Ajustes

Recomeço

Quem aproveitou para ironizar o discurso da ministra foi o ex-prefeito de
São Paulo e candidato à Presidência
da República em 2018, Fernando
Haddad (PT). Ele publicou em suas
redes sociais digitais uma foto onde
aparece lendo “Educação para a
democracia”, de Anísio Teixeira. Na
foto, o professor e pesquisador usa
uma camisa rosa. “Relendo o maior
educador brasileiro com a camisa da
cor errada. Foi mal!”, publicou.

Entre as fusões anunciadas
pelo governador João Azevêdo,
a criação da empresa que irá
unificar a Superintendência de
Imprensa e Editora A União e a
Rádio Tabajara, e será comandada pela competente jornalista
Naná Garcez, deverá gerar uma
economia de R$ 3 milhões e tornar ainda mais eficiente a comunicação do Estado, unindo rádio
e os meios impresso e digital.

O termo “recomeço” foi usado
pelo governador João Azevêdo em seu discurso de posse. “(…) o bastão que recebo
hoje do governador Ricardo
Coutinho, seguirá perseguindo a mesma meta final, que
é o desenvolvimento pleno de
um Estado repleto de possibilidades. Ele não descansou e
eu não descansarei enquanto
o ciclo não se completar”.

Incansável
Logo no discurso de posse, João Azevêdo mostrou que o governo será o que os paraibanos esperam dele: de muito trabalho. “Não haverá trégua, não haverá pausa, não haverá relaxamento
na gestão que se inicia. Foi pra isso que fomos eleitos, eu e a vice-governadora Lígia Feliciano,
com quem tenho a alegria em dividir este momento tão importante em nossas vidas públicas.”
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Mais Médicos: 49% acham que
serviço vai piorar sem cubanos
Balanço mostra ainda que a avaliação negativa da saída dos estrangeiros é maior entre os mais jovens
Agência do Rádio Mais
O atendimento em saúde pública no Brasil pode
piorar depois da saída de
profissionais cubanos do
programa Mais Médicos.
Essa é a opinião de 49%
dos brasileiros ouvidos na
pesquisa Datafolha, divulgada nessa quinta-feira (3). O
levantamento foi feito para
medir o impacto da saída

dos estrangeiros, após o
presidente Jair Bolsonaro
estipular novas condições
para o funcionamento do
programa no país.
Segundo Bolsonaro, a
continuidade foi condicionada “à aplicação de teste de capacidade, salário
integral aos profissionais
cubanos e a liberdade para
trazerem suas famílias.” De
acordo com o presidente,

Cuba não aceitou.
Ainda segundo o levantamento, 38% dos que
responderam à pesquisa
avaliam que a saúde pode
melhorar após a saída dos
cubanos, enquanto 8%
acham que o setor ficará
igual. O balanço mostra ainda que a avaliação negativa
da saída dos estrangeiros é
maior entre os mais jovens
e entre moradores do Nor-

deste. A região tinha a maior
proporção de médicos cubanos atuando até então. Por
outro lado, a expectativa de
melhora na saúde do país
aumenta entre pessoas com
60 anos ou mais e moradores das regiões Centro-Oeste
e Norte.
Outro fator avaliado na
pesquisa mostra que a opinião sobre a saída dos médicos cubanos muda quanto

à preferência partidária dos
entrevistados. No total, 70%
dos que se dizem simpatizantes do PT avaliam que a
prestação de serviço na saúde deve piorar com o fim da
participação dos cubanos no
Mais Médicos. Esse número, no entanto, cai quando a
percepção é feita por aqueles que apontam pelo PSL partido de Bolsonaro - como
preferência. Nesse caso, a

taxa é de 26%.
O Datafolha ouviu 2.077
pessoas em 130 municípios
brasileiros. A margem de
erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para
menos. As entrevistas foram
feitas nos dias 18 e 19 de
dezembro. O programa Mais
Médicos foi criado há cinco anos e, até então, cerca
de 8.500 médicos cubanos
atuavam no programa.
Foto: Agência Brasil

Cubanos deixaram
programa após eleição
de Bolsonaro

Prefeitura oferece
colônia de férias
Janeiro é mês de férias e diversão. Pensando
nisso, a Prefeitura de Conde, por meio da Secretaria
de Educação, Cultura e Esportes, inicia na próxima
segunda-feira, (7), a colônia de férias em todas os
Centros de Referência em
Educação Infantil (Creis)
do município, oferecendo atividades diferentes,
brincadeiras, para que as
crianças possam aproveitar as férias com tranquilidade e segurança.
De acordo com a Secretária de Educação,
Cida Uchôa, “a colônia de
férias oferece várias atividades para os nossos
meninos e meninas, com
uma direção supervisionada, mas não deixando
de lado os conteúdos pedagógicos que as Creis
adotam. Ao mesmo tempo
em que as crianças estarão
se divertindo, elas também aprendem”, destacou.

Durante a colônia de
férias, as crianças participam de diversas oficinas, que estimulam a
coordenação motora, o
conhecimento das cores e
texturas, entre outras atividades lúdicas. “Ano passado, desenvolvemos um
trabalho com as crianças
para que elas mesmo fizessem a salada de frutas
para o lanche, então ao invés de cortarmos as frutas,
deixamos que cada criança escolhesse sua fruta
preferida e a partir dessa
escolha, ela mesma montava a salada junto dos
amiguinhos e amiguinhas.
O resultado foi positivo, as
crianças trabalharam cores, coordenação motora
e alimentação saudável”,
afirmou a secretária.
Para participar da
colônia de férias, é necessário que a criança seja
matriculada no Crei mais
próximo de sua casa.

Foto: Secomd

Todas as creches do município terão atividades diferentes

Laboratórios

MPF fecha acordos para regularizar
entrega de medicamentos na PB
Após acordos firmados
com o Ministério Público
Federal (MPF) na Paraíba,
em 2018, os laboratórios
Pfizer Ltda. e Novartis Biociências entregaram, ainda
no mesmo ano, lotes dos
medicamentos Ciclosporina
Sandimmun, de 25 mg e de
50 mg, e Sirolimo de 1mg
ao Centro Especializado de
Dispensação de Medicamentos Excepcionais (Ced-

mex) da Paraíba. Os dois
medicamentos são imunossupressores essenciais para
a sobrevivência de pacientes
que realizaram transplante
de órgãos, podendo sua ausência gerar risco de rejeição do órgão transplantado.
Os acordos com os laboratórios ocorreram em razão
da interrupção do fornecimento dos medicamentos
Ciclosporina e Sirolimo no

Cedmex, relatada ao MPF por
pacientes que se sentiram
prejudicados pela falha. O
Ministério Público instaurou
procedimentos no âmbito
dos quais firmou com os laboratórios os acordos de reparação por riscos de danos
materiais e morais suportados pelo Estado da Paraíba
e pela coletividade, em especial os pacientes afetados
pela falha no fornecimento.

O Ministério
Público instaurou
procedimentos no
âmbito dos quais
firmou com os
laboratórios os acordos
de reparação

Com acordo, investigação foi arquivada
Pfaiser
Em novembro de 2018, o
MPF foi informado pelo Núcleo
de Assistência Farmacêutica da
Secretaria Estadual de Saúde que
havia recebido do Laboratório
Pfaiser Ltda. 1020 comprimidos
de Sirolimo 1mg, em cumprimento ao acordo de reparação
feito com o MPF, em que a Pfizer
assumiu a obrigação de fornecer gratuitamente 17 caixas do
comprimido, como compensação
pelos 45 dias de atraso na entrega do medicamento.
Com o fornecimento regular
do medicamento restabelecido
e feita a aludida compensação, foi arquivado no MPF o

Procedimento Investigativo no
1.24.000.000813/2018-40 instaurado para apurar o fato.
Novartis
Em razão de termo de ajustamento de conduta, assinado
em 23 de julho de 2018, a
empresa Novartis Biociências
S/A entregou, a título de compensação, 50 caixas do medicamento Sandimmun Neoral 25mg
(Ciclosporina), equivalente a R$
11.129,76, mais 50 caixas de
Sandimmun Neoral 50mg, no
valor de R$ 22.133,46. A proposta de compensação exigida pelo
MPF foi de, no mínimo, R$ 10 mil.
Ainda em julho de 2018, o

Cedmex expediu certidão comprovando a regularização do
fornecimento dos medicamentos
pela Novartis. Com o cumprimento do TAC pela empresa, o
MPF determinou o arquivamento
do Procedimento Investigativo no
1.24.000.813/2018-40.
Para o procurador regional
dos Direitos do Cidadão adjunto, José Guilherme Ferraz da
Costa, a atuação do MPF visou
não apenas trazer as empresas
à responsabilidade perante
o estado mas também evitar
novas ocorrências de entraves
logísticos que repercutam em
riscos graves à saúde de pacientes do SUS.
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Jair Bolsonaro diz que não vai
declarar guerra a governadores
Presidente avisou que, mesmo com a oposição de alguns governadores, não pretende partir para o enfrentamento
Da Agência Brasil
Na primeira entrevista
concedida após a posse, o
presidente Jair Bolsonaro
afirmou ontem que não pretende retomar a cobrança
da Contribuição Provisória
sobre Movimentação Financeira (CPMF) nem aumentar
alíquotas. Avisou ainda que,
mesmo com, a oposição de
alguns governadores, não
pretende partir para o enfrentamento.
“Não posso fazer uma
guerra com os governadores
do Nordeste, atrapalhando as
pessoas [da região]”, afirmou
o presidente com exclusividade ao SBT. Ele aproveitou
para brincar: “Espero que
não venham pedir dinheiro”.
Impostos
Bolsonaro negou que
pretende retomar a cobrança do imposto sobre cheques e elevar alíquotas para
a contribuição previdenciária do funcionalismo público. Segundo ele, o que planeja é implementar a fusão de
tributos, mas não detalhou
como será feito.
De acordo com o presidente, é fundamental buscar os pontos pelos quais
escoam o dinheiro público.
Ele levantou dúvidas sobre a liberação de recursos
para eventos esportivos e
culturais que, na sua avalia-

Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

ção, são elevados. Para ele,
há indícios de corrupção na
movimentação financeira de
órgãos públicos.
O presidente afirmou
que manterá o Bolsa Família. No entanto, vai revisar
o programa para evitar desvios, mas jamais acabar com
os repasses. “Seria um ato
de desumanidade retirar a
bolsa para essas famílias”,
disse.
Após o PSL, partido de
Bolsonaro, fechar ontem
apoio à reeleição do presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), ele optou
pela neutralidade. O presidente da República disse
não ter restrições aos nomes
já postos para comandar a
Casa, mas quer a vitória de
alguém que consiga dialogar com ele. “Nós queremos
é dialogar com quem quer
dialogar.”

Política externa
Bolsonaro afirmou que
pretende ir aos EUA para
se reunir com o presidente
norte-americano,
Donald
Trump. Questionado se o
norte-americano não viria
para o Brasil, disse que sabia
do seu lugar.
“Eu reconheço a minha
posição, nós sabemos que
ele é o homem mais poderoso do mundo, gostaria muito
que nós visitássemos, mas já
sinalizei para o [secretário

Flexibilização da posse
de arma sai este mês
Marcelo Brandão

Da Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que
o decreto flexibilizando a
posse de armas de fogo sai
ainda em janeiro. Bolsonaro
disse que o decreto vai tirar
a “subjetividade” do Estatuto do Desarmamento.
“Ali, na legislação diz
que você tem que comprovar efetiva necessidade.
Conversando com o [ministro da Justiça] Sergio
Moro, estamos definindo o
que é efetiva necessidade.
Isso sai em janeiro, com
certeza”, disse em entrevista ao SBT, a primeira após
ter assumido a Presidência
da República.
Ele disse que uma das
ideias é comprovar a efetiva necessidade com base
em estatísticas de mortes
por arma de fogo. Assim,
moradores de locais com
altos indíces de mortalidade teriam mais facilidade
em adquirir armas.
“Em Estado, por exemplo, o número de óbitos por
arma de fogo, por 100 mil
habitantes, seja igual ou
superior a dez, essa comprovação de efetiva necessidade é fato superado. Vai
poder comprar sua arma
de fogo. O homem do campo vai ter direito também”.
Além disso, o presidente quer aumentar o limite de

armas por cidadão. Para ele,
o limite de duas armas por
pessoa pode ser aumentado, sobretudo para agentes
de segurança. Nesse caso, o
limite pode subir para “quatro ou seis armas”.
O presidente avalia
que a violência “cairá assustadoramente” com a
medida. “Eu vou buscar
a aprovação, botar na lei
também, a legítima defesa
da vida própria ou de outrem, do patrimônio próprio ou de outrem. Você
estará no excludente de
ilicitude. Você pode atirar.
Se o elemento morrer, você
responde, mas não tem punição. Pode ter certeza que
a violência cai assustadoramente no Brasil”.

Porte de arma
O decreto a ser editado
pelo governo diz respeito
à posse de arma de fogo,
que permite ao cidadão ter
a arma em casa ou no local
de trabalho. Já o porte diz
respeito à circulação com
arma de fogo fora de casa
ou do trabalho.
Sem se alongar muito, Bolsonaro diz que também flexibilizará o porte de
arma. “A questão do porte
vamos flexibilizar também,
pode ter certeza. Podemos
dar por decreto, porque tem
alguns requisitos para cumprir. E esses requisitos são
definidos por decreto.”

“Não posso fazer uma guerra com os governadores do Nordeste, atrapalhando as pessoas [da região]”, afirmou o presidente com exclusividade ao SBT
de Estado norte-americano]
Mike Pompeo que em março eu gostaria de fazer uma
visita [aos Estados Unidos].”
De acordo com o presidente, a parceria com os
norte-americanos pode país
pode ser “bélica”, indo além

Coaf poderá
aplicar
punições
imediatas

Wellton Máximo
Da Agência Brasil

Vinculado ao Ministério da Justiça, o Conselho
de Controle de Atividades
Financeiras (Coaf), foi ampliado e teve o estatuto
atualizado. Responsável pelo
acompanhamento de transações financeiras suspeitas,
o órgão ganhou a Diretoria
de Supervisão para monitorar os setores obrigados a se
reportar ao Coaf e agora poderá sugerir penas e definir
situações em que serão aplicadas punições imediatas.
O novo estatuto prevê
a celebração de acordos de
cooperação técnica com
entes públicos e privados
em matérias relacionadas
à prevenção à lavagem de
dinheiro e financiamento
do terrorismo. Também
foi estabelecido que o Coaf
terá de trocar continuamente informações com
órgãos supervisores, comunicantes e autoridades
em assuntos relacionados
às atividades do órgão.
Agora, o plenário do
Coaf terá competência para
estabelecer penas previstas no Artigo 12 da Lei sobre Crimes de Lavagem de
Dinheiro e definir situações
em que o rito sumário possa ser aplicado em casos de
menor poder lesivo.

das questões ecônomicas.
“A aproximação minha com
os Estados Unidos é econômica, mas pode ser bélica.
Podemos fazer acordos também.” Bolsonaro disse que o
Brasil não quer ter “superpoderes na América do Sul”,

mas quer ter “supremacia”.
Questionado sobre a
aliança da Rússia com a Venezuela, fortalecendo o país
sul-americano, Bolsonaro
disse que acompanha as intenções do governo de Nicolás Maduro. “O Brasil tem de

Globe Soccer Award 2018

CR7 recebe o prêmio
de melhor jogador
O craque Cristiano
Ronaldo recebeu ontem
mais um prêmio para sua
coleção. O atacante português venceu pela quinta
vez, a terceira consecutiva, o Globe Soccer Award,
como melhor jogador de
2018. A eleição é feita
por um júri composto de
jogadores e treinadores
internacionais. CR7 também foi premiado pelo gol
mais bonito do ano, a bicicleta perfeita que acertou
nas quartas de final da última Liga dos Campeões
da Uefa, ainda pelo Real
Madrid, contra a sua atual
equipe, a Juventus.
“Ganhei muitos troféus, a Liga dos Campeões,
foi inacreditável novamente. Estou muito feliz
por ganhar mais um prêmio. Sonho ganhar muitas

coisas com a Juventus. O
que aconteceu em 2018 já
passou. Gosto de desafios,
a minha nova vida é na Juventus”, afirmou Cristiano
Ronaldo.
No último ano, apesar
da conquista da terceira
Liga dos Campeões consecutiva pelo Real Madrid,
e sua quinta na carreira,
Cristiano Ronaldo viu seu
ex-colega no Real, o croata Luka Modric, ganhar
os conceituados prêmios
Fifa The Best e Bola de
Ouro da France Football
como melhor jogador do
mundo em 2018.
O português recebeu o
troféu das mãos do técnico
francês Didier Deschamps,
premiado como treinador
do ano após levar a França
ao título mundial na Copa
da França.

Foto: Divulgação/Globe Soccer Awards

Cristiano recebeu o prêmio das mãos do francês Didier Deschamps

se preocupar com isso, sim.”
O presidente negou que
a aproximação com Israel
poderá prejudicar a relação
com os países árabes. Para
ele, “grande parte do mundo
arábe está se alinhando com
os Estados Unidos.”

Deputados
do PT têm
gabinetes
invadidos

Do Brasil 247
Pelo menos oito gabinetes de deputados federais do PT teriam sido
invadidos durante os preparativos e a posse do
presidente Jair Bolsonaro
(PSL), em Brasília. Gabinetes de deputados do PSOL
também teriam sofrido
invasão. A entrada nos gabinetes não teve a autorização, nem mesmo do presidente da Casa, deputado
Rodrigo Maia (DEM).
Em entrevista ao Brasil 247, o deputado Odair
Cunha (PT-MG) contou que
chegou na quarta-feira (2)
em seu gabinete e encontrou
gavetas abertas e as persianas das janelas lacradas com
parafusos. Para ele, isso vulnerabiliza o Congresso em
nome de uma ‘histeria coletiva de segurança’.
“Sob o pretexto de
você não ter ‘snipers’ nas
janelas, o que deveria ser
impedido pela Polícia Legislativa, você admite que
se invada gabinetes de parlamentares. Com isso, você
pode inventar qualquer
coisa! E a prerrogativa dos
deputados? Quem garante que não colocaram ou
tiraram coisas do meu gabinete?”, questiona Odair,
que registrou a queixa na
polícia da Câmara.

Foto: Secom-PBP

Causas ambientais
Jardim Botânico Benjamin Maranhão retoma atividades com
uma programação especial de férias, que começa amanhã . O
destaque é uma caminhada de cerca de três horas. Página 7
Editoração: Bhrunno Fernando
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Comprar livros usados garante
aos pais economia de até 70%
Nas feiras de usados é possível vender ou comprar livros didáticos e paradidáticos do ensino infantil ao médio
Foto: Evandro Pereira

Sara Gomes

saragomesilva@gmail.com

Quem tem filho em idade escolar sabe que esse período é sinônimo de despesa
com o início do ano letivo.
Comprar livros usados em
feiras é uma boa alternativa para amenizar os gastos,
pois a economia pode chegar a até 70%. A 20ª edição
da Feira de Livros de Mangabeira acontece no Mercado
Público de Mangabeira até
28 de fevereiro.
A feira de livros tem a
finalidade de ajudar os pais
a comprar e vender livros
didáticos ou paradidáticos
do ensino infantil ao médio
a preços mais baratos. O
coordenador e organizador
Wallace Albuquerque conta que a Feira de Livros de
Mangabeira começou por
necessidade, já que tinha
dois filhos em idade escolar.
“Tinha muita dificuldade de
comprar os livros. Em 1999,
eu estava no Rio Grande do
Sul e vi uma escola particular fazendo uma feira de
venda e troca de livros entre
os alunos. Então, tive a ideia
de implementar aqui por
três semanas e já estamos
há 20 anos”, relembrou.
A recomendação para
os pais é orientar os filhos
a não rasurar os livros com
caneta nem passar corretivo. Se tiver que riscar
alguma coisa que seja superficialmente e com lápis
grafite. Também não dobrar
a pontinha que chama de
‘orelha’. Além disso, encapar
os livros com papel contato
para proteger a capa. Afinal,
o livro bem conservado tem
mais valor que o não zelado.
A estimativa é que cerca de 8 mil livros sejam co-

Danielle Salustino e a filha começaram no ano passado a frequentar a Feira de Livros Usados de Mangabeira, que é realizada no Mercado Público do bairro até o dia 28 de fevereiro
mercializados e trocados,
anualmente, no local. O organizador alertou que os interessados devem levar a lista
de materiais fornecida pela
escola, uma vez que é preciso conferir o nome do autor,
da editora e qual edição está
sendo solicitada.
Danielle Salustino frequenta a feira de livros usados desde o ano passado e
sua filha está no 8º ano do
ensino fundamental. “É a se-

Rede Estadual de Ensino

gunda vez que compro livros
usados porque os preços são
muitos caros nas livrarias e
realmente vale muito a pena.
Só não vou poder comprar o
de História, mas os outros eu
vou conseguir aproveitar”,
disse.
Amanda Flor hoje é advogada e estudou a vida toda
como bolsista em escola particular e sua mãe, Cleide Nóbrega, hoje é vendedora dessa feira. “A gente começou

a vender em 2003. E surgiu
da necessidade de comprar
livro usado porque eu e minha irmã éramos bolsistas.
A gente viu que dava certo
porque a economia é muito
grande, economiza de 50 a
70%”, contou Amanda.
Fernanda Cordeiro frequenta a feira pela primeira
vez. “Sou mãe de um aluno do 6º ano de uma escola
particular e me surpreendi
com a qualidade dos livros e

Ano letivo começa dia 5 de fevereiro
com 500 mil vagas em 647 escolas
José Alves

zavieira2@gmail.com

O ano letivo para os
alunos da Rede Estadual de
Ensino começa no dia 5 de
fevereiro oferecendo 500
mil vagas em 647 escolas.
Desse total, 153 são Escolas
Cidadãs Integrais, ou seja,
funcionarão no modelo integral, oferecendo ao alunado
45 mil vagas. A expansão das
Escolas Integrais consolidam
o êxito de um modelo de ensino que dá protagonismo
aos jovens e faz com que eles
possam se expressar, fazendo com que as pessoas sejam
iguais e tenham capacidade
de alcançar seus objetivos.
O secretário da Educação, Aléssio Trindade, explicou que os alunos veteranos
já realizaram a renovação
da matrícula no período de
21 a 30 de novembro. Já o

Do total, 153 são
Escola Cidadãs
Integrais, que
oferecem 45 mil
vagas ao alunado
paraibano
prazo para os novos alunos
se matricularem teve início
no dia 3 de novembro e se
estenderá até o dia 31 deste mês. “São ofertadas cerca
de 500 mil vagas na rede
estadual", confirmou.
"O que vem ocorrendo na Paraíba, nos últimos
anos, é uma mudança de
conceito da educação. Saímos de um modelo semelhante ao industrial, para
um modelo participativo,

onde o jovem é protagonista. A escola deve estar preparada para formar pessoas
capazes de construir seu
próprio futuro”, pontuou o
secretário. No ato da matrícula, os novatos terão que
apresentar RG, CPF, histórico escolar, duas fotos 3×4 e
comprovante de residência.
Revolução
O Liceu Paraibano é
uma das escolas que passará a funcionar com ensino
integral a partir deste ano.
Para os professores daquela
unidade de ensino, isso representa uma grande evolução para os estudantes. A
Paraíba está passando por
uma revolução na educação. Professores e alunos
ficaram entusiasmados em
saber que este ano, o Liceu
será uma Escola Integral.
Este modelo oferta um en-

sino com mais qualidade e
dinamismo, sendo capaz de
dar mais oportunidades aos
estudantes.

Jackson do Pandeiro
Este ano será o ano de
celebração do centenário
de nascimento do paraibano José Gomes Filho, popularmente conhecido como
Jackson do Pandeiro, por
meio da realização de atividades vinculadas ao Ano
Cultural Jackson do Pandeiro (Decreto nº 38.694
de 2 de outubro de 2018).
Durante todo o ano, serão
promovidas atividades culturais e socioesportivas no
âmbito escolar, mobilizando alunos, professores, servidores e a comunidade no
sentido de homenagear o
músico e cantor nascido no
município de Alagoa Grande, Jackson do Pandeiro.

preços. A diferença para um
livro novo é muito grande.
Vale a pena procurar, principalmente para quem tem
mais de um filho”
A feira de livros está localizada no Mercado Público de Mangabeira, na antiga
agência do Banco do Brasil,
e funciona de segunda-feira
a sexta-feira, das 7h às 17h
e, aos sábados das 7h às 15h.
Dúvidas e informações sobre
a feira podem ser obtidas

através dos telefones (83)
98812-3703 ou (83) 987044121 ou (83) 98842-4163.

Faixa de preço
Um livro novo que nas
livrarias custa R$ 180, na
feira de livros pode ser encontrado com preços entre
R$ 50 a 70 (em média). Já um
livro de ensino médio que
custa R$ 220, na feira de livros usados o preço varia de
R$ 80 a R$ 100.

Rede municipal de
JP inicia matrículas
José Alves

zavieira2@gmail.com

As matrículas na Rede
Municipal de Ensino para o
Ensino Fundamental foram
iniciadas ontem em João Pessoa. Nas principais escolas, a
exemplo da Escola municipal
Padre Pedro Serrão, no bairro do Cristo, filas enormes
foram formadas pelos pais
dos alunos, desde o primeiro
dia deste mês. O objetivo era
garantir uma vaga próximo a
suas residências, mas muitos
saíram de lá frustrados porque a escola estava oferecendo 80 vagas e todas acabaram sendo preenchidas em
pouco mais de uma hora.
Segundo a diretora Apolônia Falcão, quem não conseguiu matricular o filho na
Escola Padre Pedro Serrão,
poderá encontrar vaga em
outras unidades de ensino.
Estão sendo oferecidas cinco mil novas vagas e
as matrículas estão abertas
até o dia 31 deste mês. No
ato da matrícula, os novatos

devem apresentar histórico
escolar, cópia da Certidão de
Nascimento, duas fotos 3×4,
comprovante de residência
e cartão de vacinação, para
alunos dos Creis.
O aluno que não tiver
em mãos algum desses documentos pode fazer a matrícula, mas terá um prazo
de 45 dias para apresentar a
documentação exigida, após
o início do ano letivo.
“Nenhum aluno ficará
fora de sala de aula. Se não for
na escola que ele deseja, porque existe um limite de vagas
por turmas, será em uma outra unidade tão boa quanto a
que ele está desejando”, garantiu a secretária da Sedec,
Edilma da Costa Freire.
No dia 4 de fevereiro irá
acontecer o planejamento
escolar e, no dia 5, a abertura
do ano letivo 2019. A Rede
Municipal possui 100 escolas
e 85 creches, e atende cerca
de 60 mil alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, e Educação de
Jovens e Adultos (EJA).
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Operação Verão: Capitania
intensifica ação até fevereiro
Objetivo é conscientizar e fiscalizar o tráfego aquaviário nas áreas de maior concentração de embarcações na costa paraibana
José Alves

zavieira2@gmail.com

A
Operação
Verão
2018/2019 da Marinha do
Brasil foi lançada em todo o
país no dia 21 de dezembro e
se estende até o final do mês
de fevereiro. Na Paraíba, o objetivo da campanha é intensificar ações de conscientização
e de fiscalização do tráfego
aquaviário nas áreas de maior
concentração de embarcações,
a exemplo da ilha de Areia Vermelha, sobretudo nas áreas de
esporte, recreio e de turismo
náutico, por ocasião de férias e
feriados prolongados.
Para minimizar a possibilidade da ocorrência de desastres náuticos, a campanha
deste ano traz como mote a
valorização da vida e a responsabilidade do proprietário
e do condutor da embarcação,
especialmente durante as atividades de lazer. Com o conceito ‘Segurança da Navegação:
quem valoriza a vida, respeita’,
a mensagem chega ao público
com uma linguagem reflexiva,
retratada em imagens de situações de risco, acidentes e suas
possíveis consequências.
Na Paraíba, a Capitania
dos Portos também será responsável pela segurança da

costa marítima de Mataraca
(divisão com o RN) a Pitimbu
(divisa com PE). De acordo
com informações da Diretoria
de Portos e Costas, a principal
causa dos acidentes em embarcações de esporte e recreio é a
falha humana, o que por vezes
pode resultar em consequências irreversíveis.

Acidentes
Dados da Superintendência de Segurança do Tráfego Aquaviário da DPC mostram que somente no verão
2016/2017, mais de 34% dos
acidentes registrados ocorreram envolvendo lanchas
e motos aquáticas na costa
brasileira. Nos últimos três verões, elas representaram mais
de 74% dos casos registrados
com embarcações de esporte
e recreio. Naufrágio, abalroamento, queda de pessoas na
água, incêndio e colisão são
os casos que mais chamam a
atenção nas estatísticas.
A Operação Verão é realizada todos os anos por meio
dos Distritos Navais, Capitanias dos Portos, Delegacias e
Agências, e segue até o fim da
estação nas áreas de maior
concentração de embarcações.
O número de contato da Capitania dos Portos é o 32412805.

PM detém dois homens
por assaltos em Pombal
A Polícia Militar prendeu
um homem e apreendeu um
adolescente suspeitos de cometer vários assaltos no município de Pombal, recuperando
diversos celulares que haviam
sido roubados na noite da
quarta-feira (2). Na ação, um
suspeito de 21 anos de idade
foi preso, um adolescente, uma
arma de fogo e um simulacro
foram apreendidos.
Logo quando foram informados dos crimes, os policiais
da 3ª Companhia do 14º Batalhão iniciaram as diligências.
“Na manhã desta quinta-feira
(3), chegamos à localização de
um dos suspeitos, que estava

Opinião

com dois celulares roubados,
uma pistola calibre 380, e 16
munições”, explicou o tenente
Savio Cascudo, comandante da
Companhia.
Ainda durante as diligências, os policiais conseguiram
encontrar o segundo suspeito:
um adolescente de 16 anos. Ele
estava em sua casa e no local a
PM recuperou outros celulares
que haviam sido roubados, e
uma réplica de pistola, utilizada
nos atos infracionais.
A dupla e todo o material
apreendido foram encaminhados para a Delegacia da Polícia
Civil, em Pombal, onde foram
reconhecidos pelas vítimas.

CONTATOS: uniaogovpb@gmail.com

Ações no Brejo

Foto: Secom-PB

Após denúncias de disparos de arma de fogo na cidade, os policiais localizaram os suspeitos e apreenderam revólveres, munições e estojos deflagrados

Polícia Militar prende suspeitos de
porte ilegal de armas em Bananeiras
A
Polícia
Militar
prendeu dois suspeitos e
apreendeu armas e munições, após denúncias de
disparos de arma de fogo
no município de Bananeiras. A ação aconteceu na
noite da quarta-feira (2).
Os policiais da 7ª Companhia Independente chegaram até o primeiro suspeito, que estava no distrito
de Roma, e com ele encontraram munições de calibre
38. Em seguida, com levantamento de informações, a
PM chegou a outro suspeito, que teria recebido uma
arma desse primeiro. Os
policiais encontraram dois

revólveres, várias munições
e estojos deflagrados de diversos calibres.
Os dois homens, de 36
e 44 anos de idade, foram
encaminhados para a Delegacia de Solânea, e autuados por disparo e posse ilegal de arma de fogo, e porte
ilegal de munições.
Em Campina Grande
A Polícia Militar prendeu duas pessoas, entre
elas uma que estava sendo procurada pelo crime
de homicídio, na noite da
quarta-feira (2) em Campina Grande. Com a dupla,
a PM apreendeu uma arma

de fogo e munições.
Os dois acusados,
de 26 e 25 anos de idade,
foram localizados pelos
policiais da Força Regional com duas mulheres,
durante intensificação de
abordagens e rondas preventivas na cidade. “Eles
estavam na praça do bairro Nova Brasília, e durante
averiguação no veículo dos
casais foi encontrada uma
pistola calibre 380 e munições”, explicou o capitão
José Nilton, comandante da
Força Regional.
Os suspeitos foram
conduzidos para a Central
de Polícia, onde foi cons-

tatado que contra eles haviam dois mandados de
prisão em aberto, sendo
um pelo crime de homicídio. A dupla está à disposição da Justiça.

Na cidade de Campina
Grande, a polícia
prendeu duas pessoas
com arma e munições.
Uma delas estava
sendo procurada
por homicídio

Bruno Milanez
release@pg1com.com

Indultar ou não indultar: eis a questão
Ao final de 2017, o ex-presidente Michel Temer (MDB) concedeu o
tradicional indulto de Natal (Decreto
9.246/2017), instrumento de política
criminal de que dispõe o Executivo Federal para “perdoar” penas aplicadas a
condenados pela Justiça Criminal.
O indulto encontra respaldo expresso no texto constitucional, assim
como as exceções, ou seja, os crimes
insuscetíveis de serem perdoados (tortura, tráfico ilícito de drogas, terrorismo e crimes hediondos).
Assim, em linhas gerais, o presidente possui ampla margem de liberdade para perdoar condenados criminais, exceto nos casos expressamente
vedados pelo texto constitucional e
acima mencionados.

Em que pese a ampla margem de
liberdade para conceder o indulto, o
Decreto presidencial de 2017 foi questionado judicialmente pela procuradora-geral da República, que entendia
que os critérios fixados no documento
teriam sido demasiado lenientes.
O ministro Roberto Barroso, em
decisão monocrática, suspendeu
parcialmente os efeitos do Decreto de
Indulto (ADI 5.874-MC), permeando os
fundamentos de sua decisão em questões vinculadas à impunidade que o
perdão acarretaria. Sugeriu, inclusive,
que diversos crimes econômicos não
poderiam ser objeto de perdão.
A questão foi retomada pelo pleno
do Supremo Tribunal Federal (STF),
estando pendente de julgamento defi-

nitivo, porém com seis votos a favor da
constitucionalidade do Decreto e dois
votos pela inconstitucionalidade de
diversos de seus dispositivos.
No contexto, ainda que se possa
imaginar que os critérios estabelecidos ao perdão pelo indulto natalino
tenham sido excessivamente permissivos – e que poderão beneficiar
inclusive condenados por crimes do
colarinho branco –, fato é que o presidente agiu em absoluta conformidade
com os poderes que lhe são conferidos
pela Constituição Federal. Afinal, fora
das exceções constitucionais, o chefe
do Executivo Federal possui a prerrogativa de fixar os critérios de indulto
segundo o que entenda conveniente e
oportuno.

Trata-se o indulto, como reconhece
o STF, de ato de governo. Logo, o Poder
Judiciário não deve interferir nos critérios do perdão, salvo em hipóteses
de manifesta ilegalidade, o que não é o
caso. Se assim não for, o Judiciário estará estabelecendo as bases do perdão,
usurpando função presidencial.
Eventual descontentamento com o
indulto presidencial – e qualquer outro
ato de governo – deve ser expressado
nas urnas, o único palco verdadeiramente legítimo e democrático para
essa finalidade.
(Bruno Milanez é professor dos
Cursos de Graduação em Direito Processual Penal do Centro Universitário
Internacional Uninter).

Paraíba
Edição: Denise Vilar
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Jardim Botânico inicia o ano
com programação de férias
Atividades começam amanhã com uma caminhada que objetiva promover um maior contato com a natureza
Foto: Secom-PB

Com o objetivo de formar multiplicadores em prol
das causas ambientais, a
Superintendência de Administração do Meio Ambiente
(Sudema) realiza mais uma
programação de férias com
atividades especiais no Jardim Botânico Benjamin Maranhão (JBBM), com entrada
gratuita. Dentre as atividades
destacam-se: Super Trilha
e o projeto ‘Vem brincar no
Jardim’, que propõe o resgate
de brincadeiras tradicionais.
As atividades começam
amanhã, às 8h30, com a Super Trilha: uma caminhada
de aproximadamente três
horas de duração, que objetiva promover um maior
contato com a natureza.
São oferecidas 20 vagas por
ordem de chegada, e para
participar é necessário ter
acima de 14 anos, bom condicionamento físico, levar
a própria garrafa de água e
estar utilizando vestimenta
adequada (calça comprida e
sapatos fechados).
No turno da tarde, o projeto ‘Vem brincar no jardim’
inicia às 13h30 e a criançada
de 4 a 12 anos pode participar das oficinas de amarelinha, bola de gude, peão,
bambolê, pula corda, elástico
e bolinha de sabão. Sobre a
atividade, a coordenadora do
JBBM, Suênia Oliveira, explicou que tem o propósito de
resgatar as brincadeiras tra-

Uma das propostas da programação especial de férias no Jardim Botânico é mostrar às crianças o lado positivo da preservação ambiental, promovendo várias atividades em meio à natureza
dicionais. “A diversão infantil,
em meio a natureza, muitas
vezes, fica perdida por causa
da tecnologia. A nossa proposta é resgatar este momento e mostrar aos pequenos
o lado positivo na preserva-

Congresso Espírita tem
início hoje na capital
Com o tema “Entrega-te a
Deus”, será aberto hoje, às 9h, o
VIII Congresso Espírita Paraibano, no Teatro Pedra do Reino, no Centro de Convenções
de João Pessoa. No evento, que
termina domingo, haverá palestras de oradores espíritas
brasileiros consagrados.
Representando os Estados Unidos, a oradora espírita
Suzana Simões falará sobre
o tema “Resignação e Fé em
Deus”. Também participará o
paraibano Severino Celestino,
autor do livro “Analisando as
Traduções Bíblicas”, que já vendeu quase 70 mil exemplares,
em como outras publicações.
O também paraibano
Rossando Klinjey, doutor em
Psicanálise, conferencista internacional e fenômeno nas
redes sociais, falará sobre o
tema “Sentir Deus no Deserto”.
Alberto Almeida, também psicanalista, com reconhecimento internacional como confe-

rencista, falará sobre “Amar
a Deus de todo o Coração”. O
médium Divaldo Franco, considerado o maior orador espírita do mundo, proferirá a
palestra “Entrega-te a Deus” e
uma das mais conceituadas espíritas da contemporaneidade,
Suely Caldas Schubert, autora
de vários livros, falará sobre a
“Consciência Espiritual da Lei
de Deus”.
Haroldo Dutra e Simão
Pedro, conceituados no meio
espírita internacional, exporão, respectivamente, as temáticas “Conhecer a Deus pelo
Coração e pela Mente” e “Reconhecer Deus no Próximo e em
Mim”. A médium Anete Guimarães falará sobre “A Visão Espírita da Divindade”.
Haverá ainda um momento de arte espírita, através de
pinturas mediúnicas do médium baiano Florence Anton,
além de shows e espaço para
jovens e para crianças.
Foto: Sandra Patrocínio

ção ambiental”, pontuou.
Além disso, o Jardim Botânico oferece passeio pelas
trilhas de terça a sábado, às
9h e 14h. Para grupos acima
de 10 pessoas (escolas, empresas ou universidades), as

Emprego

visitas devem ser agendadas
por meio do telefone (83)
3218-7880.

Jardim Botânico
Localizado na Mata do
Buraquinho, em João Pessoa,

diversas, possui flora e fauna nativas e tem a finalidade
de dar suporte a atividades
de pesquisa, fomentar a conservação, promover a educação ambiental e o lazer contemplativo.

Setor de serviços impulsiona o
mercado de trabalho na Paraíba
Teresa Duarte

teresaduarte2@hotmail.com

Não se posicionar profissionalmente no atual
mercado de trabalho ou se
sacrificar por um que não
atende suas expectativas é
algo frustrante. É preciso
fazer algumas mudanças
no currículo, apostando em
novas técnicas e cursos de
especialização já que o mercado nos últimos anos tem
uma tendência em modificar ou unir novas tendências a algumas profissões,
principalmente numa época
de crise e muitas demissões.

O gerente administrativo do Sistema Nacional de
Empregos na Paraíba (Sine-PB), Thiago Diniz, passa
dicas que tendem a ajudar
quem precisa de um empurrãozinho extra. Conforme
ele, uma das atividades que
tem impulsionado esse crescimento do mercado local é
o setor de serviços, com o
surgimento, por exemplo,
de barbearias e salões de
beleza voltados para o público masculino e também a
profissão Barman, profissional do ramo da coquetelaria,
que trabalha em estabelecimentos comerciais servindo

coquetéis aos clientes, mais
frequentemente em bares.
“O mercado nos últimos anos tem tendência a
modificações em algumas
profissões que eram a “bola
da vez” e ainda são bastante procuradas, a exemplo
do barbeiro onde foram
agregados outros tipos de
serviços para que a mesma
continue em alta”, explicou.
Com postos espalhados por
todo o Estado, o Sine-PB intermedeia o contato entre o
empregador e o candidato
à vaga, bem como mantém
parceria com instituições
privadas, oferecendo à po-

Confira algumas dicas para conseguir um emprego:
Organize sua rotina - Estabeleça um expediente diário como se você já estivesse trabalhando.
Divida seu tempo para cada atividade: contatos,
entrevistas, preparação de currículos e cartas,
correspondências. Estabeleça prazos e metas.
Planeje suas despesas - Saiba quanto tempo
tem para manter as despesas com os atuais recursos.
Se achar que é necessário esticar seus recursos, revise
seus gastos, busque alternativas para eles e encare
a possibilidade de outras fontes de renda durante o
período em que estiver buscando um emprego.

Um dos destaques é Divaldo Franco, considerado o maior orador espírita do mundo

o Jardim Botânico Benjamin
Maranhão é considerado um
dos maiores remanescentes
de Mata Atlântica em área
urbana do país. É uma instituição que mantém coleções
documentadas de plantas

Cuide de sua saúde - Saúde física e mental
é indispensável para o processo. Fatores como o
estresse, que podem atrapalhar seu desempenho,
podem ser combatidos com hábitos saudáveis
como os exercícios físicos.

Prepare um bom um currículo - O
currículo continua sendo a mais importante peça
de marketing para quem procura emprego. Para
ter um bom currículo, relembre tudo o que você
já realizou em sua carreira e escreva, sem julgar
o que é importante e o que não é. Em seguida,
eleja as mais importantes realizações, escreva uma
boa frase para cada uma delas e apresente cada
realização em seu currículo.
Cadastre seu currículo nos principais
sites de emprego - A Internet é cada vez
mais o local onde as empresas estão buscando
candidatos na hora de contratar. Não deixe
de colocar seu currículo nos principais sites de
emprego.
Prepare-se para entrevistas - O conteúdo

pulação curso gratuitos.
Para melhor colocar o
profissional no mercado de
trabalho, ele informa que o
Sine-PB mantém também
parceria com o Sistema Senac e o Sebrae-PB, que ofertam cursos técnicos em diversas áreas. “Quanto mais
informações tiver o seu currículo e mais atualizado ele
for, mais chances você terá
de conseguir melhores empregos. Os cursos técnicos
em algumas profissões são
meios excelentes para que
o profissional se mantenha
atualizado no mercado de
trabalho”, destacou Thiago.

que você produziu para o currículo também será
útil para as entrevistas ao responder a perguntas
sobre suas realizações. Mas prepare-se também
para questões difíceis como “quais seus pontos
fracos?”, “por que você saiu do emprego anterior?”
ou “por que acredita ser o melhor candidato para
trabalhar conosco?”. Outra dica é estudar sobre a
empresa antes da entrevista
Busque informações e atualização
sobre sua área - Leia os livros mais recentes
sobre sua área, assim como revistas, periódicos e
artigos na Internet. Participe também de fóruns de
debate, palestras e cursos. Toda informação sobre
sua área de interesse é valiosa tanto para o seu
próprio desenvolvimento quanto para a troca de
informações que acontecerá durante o desenvolvimento de seu networking.
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Cultura nordestina é atração
no Salão de Artesanato da PB
Evento segue até 13 de janeiro no Espaço Cultural, com trabalhos de 389 artesãos de 76 municípios paraibanos
teresaduarte2@hotmail.com

Com o tema “O Artesanato - a economia criativa do
turismo”, o Espaço Cultural
José Lins do Rego sedia até
o próximo dia 13, a edição
2018 do Salão do Artesanato da Paraíba. Participam da
29ª edição do evento, 389
artesãos de forma direta e
2.713 envolvidos indiretamente por meio de associações e cooperativas de 76
municípios paraibanos.
Os participantes trazem para o Salão a cultura nordestina através do
artesanato, que envolve
brinquedos populares, produtos confeccionados em
couro, cerâmica, algodão,
metal, osso e madeira, entre outras tipologias. Essa
edição traz também uma
programação cultural com
a realização de palestras e
oficinas sobre empreendedorismo na Paraíba.
Além disso, o espaço
conta ainda com o funcionamento de uma brinquedoteca da Fundação Espaço
Cultural (Funesc), área de
circulação, refeitório, gastronomia e praça. Nesta
edição, o Salão homenageia
o município de Cabaceiras,
localizado no Cariri da Pa-

Foto: Ortilo Antônio

Essa edição traz também
uma programação
cultural, realização de
palestras e oficinas sobre
empreendedorismo na
Paraíba
raíba. A cidade tem se destacado pelo artesanato, cuja
tipologia principal é o couro,
uma grande fonte de renda
para os moradores.
De acordo com a gestora do Programa do Artesanato da Paraíba (PAP),
Lu Maia, essa edição conta
com uma novidade que é o
Expresso Artesanato. “Nes-

sa edição os turistas e população têm à disposição o
serviço de transporte gratuito da orla marítima de
João Pessoa até a Fundação
Espaço Cultural, onde está
sendo realizada a 29ª edição do Salão de Artesanato
da Paraíba”, explicou.
O Expresso Artesanato sai de dois pontos: às
16h30, do Parque Cabo
Branco, e às 17h15, do Centro Turístico de Tambaú. O
retorno tem saída prevista
para as 19h30. A estimativa
é de que essa edição atraia
um público de cerca de 100
mil pessoas, que, além dos
mais diversificados produtos artesanais expostos,
também conta com uma excelente e animada programação cultural.

Confira a programação cultural:
Sexta-feira (04) – 19h30 - Robson Bass
Sábado (05) – 19h30 - WMC Música

Domingo (06) – 19h30 - Cavalo Marinho Estrela da Paraíba
Sexta-feira (11) – 19h30 - Polyana Resende
Sábado (12) – 19h30 - Fulô Mimosa
Domingo (13) – 19h30 - Grazi Vilanueva

Paraíba: todos os cantos

Couro é a principal tipologia de Cabaceiras, município homenageado nessa 29ª edição do Salão de Artesanato
Teresa Duarte

teresaduarte2@hotmail.com

Barra de Camatuba

Artesanato
Foto: Teresa Duarte

Com o tema “O
Artesanato - a
economia criativa
do turismo”, o Espaço Cultural José
Lins do Rego realiza até o próximo
dia 13 de janeiro,
a edição 2018 do
Salão do Artesanato da Paraíba.
Participam da 29a
edição do evento,
389 artesãos de
forma direta e
2.713 envolvidos
indiretamente
por meio de associações e cooperativas de 76 municípios paraibanos. Os participantes
trazem para o Salão a cultura nordestina através do artesanato, que envolve brinquedos populares, produtos confeccionados em couro, cerâmica, algodão, metal, osso e
madeira, entre outras tipologias. Essa edição traz também uma programação cultural
com a realização de palestras e oficinas sobre empreendedorismo na Paraíba. Além
disso, o espaço ainda conta com o funcionamento de uma brinquedoteca da Fundação
Espaço Cultural (Funesc), área de circulação, refeitório, gastronomia e praça.

Turismo

Foto: Teresa Duarte

A partir deste ano só serão
reconhecidas como regiões turísticas aquelas que contarem com
instância de Governança Regional,
Conselhos Municipais de Turismo
ativos e, pelo menos um, prestador
de serviço inscrito no Cadastur,
serviço de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que prestam serviços no Turismo. Os
três novos critérios foram publicados no Diário Oficial da União, na Portaria Nº 192,
no dia 28 de dezembro último. A ideia é estimular a participação da sociedade na
definição, implantação e acompanhamento das políticas públicas do turismo, por meio
do Programa de Regionalização do Turismo – PRT, que seguem o princípio da gestão
descentralizada. Além dos três novos critérios, ficam mantidas exigências previstas
na portaria anterior. Para integrar o Mapa do Turismo Brasileiro, os municípios que
compõem as regiões turísticas devem possuir características similares ou complementares e uma identidade histórica, cultural, econômica e/ou geográfica em comum. Os
municípios devem ser limítrofes e próximos uns aos outros e comprovar a existência
de órgão ou entidade com orçamento destinado ao setor.

nnn Se você gosta de
apreciar uma beleza
selvagem, a dica é a
Barra de Camaratuba. Habitada por uma
pequena vila de pescadores ela pertence ao
município de Mataraca,
a aproximadamente
110 km de João Pessoa/
PB e a 120 km de Natal/RN, estando situada
no meio do pouco que
resta da mata atlântica,
com praias desertas,
lagoas, áreas de proteção ecológica e muito
mais. A beleza local
vem despertando o interesse de visitantes e
investidores estrangeiros, que planejam com

o apoio do poder público
municipal, transformar a
Barra de Camaratuba em
um ícone do desenvolvimento turístico, sustentável e preservacionista
com foco no ecoturismo

: Cabedelo
n O mês de janeiro é sinônimo de férias, alegria e diversão. Pensando nisso, a Colônia Produções, em parceria
com o Lovina Beach Club promovem,
hoje um encontro inusitado do humor
com o forró em um show genuinamente nordestino. “Zé na Praia” acontece às 20h, no Lovina Beach Club. Em
uma apresentação inédita, o humorista paraibano Nairon Barreto, mais
conhecido como Zé Lezin, traz as melhores e mais divertidas piadas, histórias e experiências de vida, em temas
como relacionamento e política. O
personagem Zé Lezin nasceu há mais
de 30 anos, na Paraíba, e ganhou
visibilidade nacional ao participar da
Escolhinha do Professor Raymundo, ao
lado de Chico Anysio, na TV Globo.
Informações no site é o www.lovinabeachclub.com.br ou no (83) 83 999194989 / 99961-0607.

Foto: Teresa Duarte

turismo rural e de aventura. O acesso a Barra de
Camaratuba é através do
município de Mataraca.
Partindo de João Pessoa
é feito no sentido norte
pela BR 101.

nnnnnnnnnnnnnn

João Pessoa
O ano de 2019 começa com o
show de Pau de Dar em Doido, banda paraibana que junto com Coco
das Manas, Maracatu Nação Pé de
Elefante e participações especiais
de Nathalia Beller e Val Donato vão
animar a noite hoje na Usina Cultural Energisa. Uma colagem sonora
é o que propõe a “Pau de Dar em
Doido – PDDED” após um hiato de
13 anos, a banda traz para o palco
a mesma levada de coco de roda,
maracatu e embolada que a tornou
notória na cena alternativa. Poesia
marginal e cordel são recitados e
as influências de Otacilio Batista e
Odete de Pilar, se somam à leitura
não-convencional da banda.
nnnnnnnnnnnnnn

Teresa Duarte

Edição: Alexandre Macedo

Foto: Divulgação
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Trupe de Humor apresenta a o espetáculo intitulado ‘Escolinha
Profana’, na Sala de Concertos Maestro José Siqueira, localizada
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Usina Cultural tem noite de
rock, coco, ciranda e maracatu
Programação de hoje tem início às 21h, na Sala Vladimir de Carvalho, no complexo da Energisa, em JP
Jãmarrí Nogueira
jamarrinogueira@gmail.com

Que tal começar o ano
colocando as energias positivas para cima? Se você
gosta de rock, coco, ciranda
e maracatu (e da mistura
disso tudo!), não pode perder a programação musical
de hoje na Usina Cultural
Energisa, em João Pessoa.
A partir das 21h, estarão
no palco da Sala Vladimir
de Carvalho o Maracatu Nação Pé de Elefante, o Coco
das Manas e a banda Pau
de Dar em Doido (com participações especiais de Val
Donato e Nathália Bellar).
Os ingressos custam R$ 10
(meia) e R$ 20 (inteira).
“Será um grande encontro percussivo, com ritmos
ancestrais, coco, maracatu,
ciranda... festa linda! Nós
convidamos Nathalia Bellar
e Val Donato, que vão cantar algo com a gente”, disse
Ilsom Barros, vocalista da
Pau de Dar em Doido. Nathália Bellar adiantou que
cantará apenas uma canção:
‘Nó cego’, de Pedro Osmar.
A intenção, conforme
Ilsom, é improvisar e tocar
mais músicas juntos. Ele
disse que ainda pretende
tocar uma música de Monsueto Menezes com Nathália. “E com Val a gente vai
tocar uma música dela e
uma da gente. E uma que
link a gente, Val e a gente.
A gente quer mais que uma
participação especial. Quer
que se misturem com a gente”, adiantou o vocalista.
Essa é uma tendência
crescente na cena alternativa e mesmo nas cenas
mais tradicionais, de acordo com lsom. “BNegão tira
um som com Nação Zumbi
e canta às vezes metade do
show. A gente quer começar alimentar essas possibilidades e criar mais parcerias. A gente quer tirar
o ranço de que o show é
meu ou teu! Música é essa
fusão maluca, doida, envenenada, sem parâmetro e
sem arestas”.
Formado em 2000, o
Pau de Dar em Doido já
circulou por grandes festivais, entre eles o FreeJazz
Project no Rio de Janeiro,
Mada, Fenart, Centro em
Cena e PB POP. Participou
do Fórum Social Mundial
e já dividiu palco com artistas como O Rappa, Otto,
Sivuca e Mundo Livre S/A.
A banda é formada por
Laylson Ismar (guitarra e
percussão), Luciano Ribeiro (percussão), César (percussão), Badauê (baixo e
percussão) e Ilsom Barros
(vocal e percussão).
Após anos fora dos palcos, a PDD retornou às atividades em 2016 lançando
um EP com 4 sons novos.
Em julho do ano passado,
lançou o disco Emaranhado, gravado na Casona, em
Jaboatão dos Guararapes
(PE), com participação de
Clayton Barros (do Cordel
do Fogo Encantado), na faixa Atemporal.

Maracatu
Fundado em maio de
2008, no Centro da Juventude do bairro de Mangabeira,
em João Pessoa, o maracatu
Pé de Elefante surgiu em
sua primeira formação com
dez componentes. Marcilio
Alcântara e Fernando Trajano são os idealizadores do
grupo. Revelam que houve
empenho de todos nos ensaios, fizeram apresentações e arrastões em Mangabeira e fabricaram dezenas
de instrumentos.
Nesses anos de existência, o Pé de Elefante também tem feito um trabalho
social, tocando muito maracatu, afoxé, entre outros
ritmos afro-brasileiros. O
grupo recebe influência da
forte cena percussiva e do
maracatu pernambucano.
Dirigido por mestre Fernando Trajano, conta com dezenas de componentes. As
músicas autorais falam das
belezas e riquezas naturais
da capital e também sobre
liberdade e igualdade social
de negros, índios e outros
grupos sociais desfavorecidos pelo sistema social.
O grupo utiliza instrumentos fabricados pelos
próprios integrantes, onde
são usados nas alfaias (conjunto de tambores) troncos
de macaíba, nas baquetas
das caixas e alfaias, galhos
de beriba. O couro de bode
é utilizado nas peles das alfaias, já as cabaças servem
para a confecção dos agbês
e o ferro forjado, na confecção de gonguê.
Manas
O Coco das Manas é a
prova de que música pode
ser instrumento de luta social. O grupo está a serviço
da batalha pelo feminismo,
denunciando a violência, o
racismo, a LGBTTfobia e enfrentamento ao machismo.
O grupo surgiu em 2016,
quando já se ameaçava fechar o Ministério da Cultura (ameaça concretizada no
primeiro dia deste ano).
No início eram aproximadamente seis ‘manas’.
Hoje são mais de 20. Os
ensaios atualmente acontecem na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em
João Pessoa. As letras, como
‘Bruxas libertas’ e ‘Senhora
Maria da Penha’, são escritas em coletividade.
SERVIÇO
n Pau de Dar em Doi-

do, Maracatu Pé de
Elefante, Coco das
Manas
Participações especiais
de Val Donato e Nathália Bellar
Sexta-feira, dia 4 de
Janeiro, às 21h
Usina Cultural Energisa
Ingressos: R$ 10
(meia) e R$ 20 (inteira)
Informações:
98616-5005

Fotos: Divulgação

Foto: xxxxxxxxxxxxxx

Em sequência:
Banda Pau de
Dar em Doido,
Val Donato,
Nathália Bellar,
Maracatu Pé
de Elefante e o
Coco das Manas
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Evento ‘Forró Daqui’ vai reunir
professores da PB, PE e CE
Projeto que tem como objetivo fomentar ritmos nordestinos acontece de 25 a 27 deste mês na Usina Cultural Energisa
Uma programação completa para os amantes do Forró conhecerem melhor as diversas formas dessa dança ou
aprofundarem conhecimentos
sobre os ritmos que fazem parte dela. Tudo isso num evento
100% nordestino: o Forró Daqui, recentemente lançado em
João Pessoa e que vai acontecer de 25 a 27 de janeiro reunindo professores de dança da
Paraíba, Pernambuco e Ceará.
Faltando menos de um
mês para a sua realização na
Usina Cultural da Energisa, o
‘Forró Daqui’ já está no segundo lote de aquisição dos pacotes que incluem aulas, bailes,
competição amadora e apresentações artísticas. O projeto,
idealizado pelos dançarinos e
campeões brasileiros de forró
Cleweson Soneca e Maria Hercília, foi pensado justamente
para quem quer aprender.
“Para a condução das aulas, o
evento contará com 11 profissionais de três estados do Nordeste com cinco cidades representadas”, ressalta Soneca.
As cidades são João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, Caruaru e Fortaleza. Serão nove aulas didaticamente
distribuídas para que os participantes entrem em contato
com algumas das vertentes
influenciadoras do Forró dançado a dois.
De Fortaleza-CE, a dupla
Alex e Islânia vai trabalhar no
workshop dois temas: Baião:
o Mugango e o despertar do
brincante, além do Forró de
Gafieira. De Caruaru-PE, o
dançarino Flávio Cavalcante
vai dar aulas sobre movimentações e efeitos de giros no
Forró.

Foto: Divulgação

Os dançarinos e campeões brasileiros de forró Maria Hercília, Cleweson Soneca, idealizadores do evento, ao lado de Luis e Karen, que também são ativistas da cultura popular nordestina
O renomado professor e
dançarino paraibano Léo Aires
também está na programação
de aulas do ‘Forró Daqui’ para
ensinar como dançar um “forrozin’ confortável. E os casais
realizadores do evento também vão repassar os seus conhecimentos da dança. A dupla
Careca e Cabeluda vai dar aulas

Encontro inusitado

sobre o Forró de Palhoça, enquanto Soneca e Hercília ensinam sobre as possibilidades de
dançar dentro do abraço.
A programação de aulas
ainda conta com a participação de artistas repassando conhecimentos de ritmos, como
o grupo Os Fulano, o Côco do
Mestre Benedito e o Xaxado

com Ronildo Cabral.
As inscrições para o ‘Forró
Daqui’ podem ser feitas através do site Eventbrite e já estão
no segundo lote. As pessoas
interessadas podem adquirir
desde o pacote completo, até
mesmo se inscrever por dias
ou apenas para as aulas ou bailes separadamente.

SERVIÇO
n Mais informações:

Email:
forrodaquipb@gmail.com

https://www.facebook.
com/Forr%C3%B3-DaInscrições:
qui-2067973083441825/
https://www.eventbrite.
https://www.instagram.
com.br/e/forro-daqui-ticcom/forrodaquipb/
kets-51959526342

Humor e forró no Lovina Beach Club in Mykonos
O “Zé na praia” apresenta o espetáculo do humorista
Zé Lezin e forró do Waldonys
no primeiro final de semana
de janeiro
O Lovina Beach Club in
Mykonos apresenta o seu
primeiro show de humor o
“Zé na Praia” como Zé Lezin
e o show do sanfoneiro Waldonys, neste sábado, dia 04
de janeiro, a partir das 20h.
Uma noite com risos e muito
forró para todas as idades e
sem contraindicação.
O humorista paraibano
Nairon Barreto, criador do
personagem Zé Lezin apresentará o espetáculo “Operação Lava Mato” com causos e
as melhores piadas apontando os problemas da política
brasileira com humor e irreverência. Segundo o Zé, “Crise
não existe, minha avó acende
o cachimbo dela todo dia com
suas notas de R$ 100,00”. O
jeito simples de retratar a
vida com situações cotidiana
são contadas por seus personagens em fatos e estórias.
Além de humor, a noite
reserva um show com muito
forró com o Waldonys, acordeonista, cantor, compositor
e piloto de acrobacias aéreas.
Ele também é paraquedista
com mais de 3000 saltos foi

condecorado com o título de
Membro Honorário da Esquadrilha da Fumaça, medalhas Mérito Santos Dumont
e Bartolomeu de Gusmão,
Membro Honorário da Força Aérea Brasileira, e igualmente dos esquadrões Zagal,
Rumba e do 2º Eta.
A programação do Lovina Beach Club segue até fevereiro para adquirir ingressos
online no site oficial do evento
www.lovinabeachclub.com.
br e nos pontos físicos: João
Pessoa loja oficial do Lovina
Beach Club no Mag Shopping
1º piso e Colcci Manaíra- Manaíra Shopping; Recife: Colcci
Recife- Shopping Recife e em
Campina Grande na Korpus
Academia. Mais informações
no Instagram Oficial: @lovinabeachclubpb e pelo telefone: (83) 9.9919.4989.
SERVIÇO
n 08.12.2018- “Zé na
Praia” com Zé Lezin e
Waldonys
Horário de abertura dos
portões: 20h
Ingressos e mais informações: www.lovinabeachclub.com.br
Local: Avenida Vitorino
Cardoso, Cabedelo s/n

Foto: VMartins

O cearense Waldonys aprendeu a tocar sanfona ainda na infância, quando ganhou uma de presente de Luiz Gonzaga, considerado o ‘Reio do Baião’
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Música

Nonato Costa lança novo álbum
no Teatro Paulo Pontes, na capital
No dia 12 de janeiro
de 2019, das 20h às 22h,
o Teatro Paulo Pontes de
João Pessoa, vai ser palco
do show ‘Tá tudo lindo’ do
cantor Nonato Costa. Na
oportunidade, o artista vai
apresentar ao público o
seu novo álbum.
Durante o show, Nonato Costa promete embalar
seus fãs com muito romantismo e a beleza poética de
suas composições. Além
de cantar canções cem por
cento autorais, o artista
vai fazer um recorte musical com músicas de outros
cantores que marcaram sua
vida. Trata-se do quadro
“Eles, do meu jeito!” que
vai surpreender os presentes pela singeleza de belas
canções cantadas de um
“jeito novo” por ele e que
nunca foram interpretadas
em público, pelo cantor.
Nonato Costa sobe ao
palco acompanhado de
sete músicos excepcionais,
dentre eles grandes nomes
muito prestigiados na cena
musical paraibana. Nesse
sentido, os violões, acordeom, teclado, violas entre
outros instrumentos vão
dar o arremate preciso e
elegante bem característico do repertório do artista.
O show ‘Tá tudo lindo”
trata-se de um trabalho sofisticado e despretensioso
que retrata uma nova fase
de Nonato Costa. O artista
pretende oportunizar que
os seus públicos tenham
acesso a uma produção cultural muito distinta pela

Foto: Divulgação

Show retrata a nova fase do cantor Nonato Costa, que promete surpreender o público com a beleza poética das músicas
singularidade de manter as
raízes culturais de nosso
povo alinhada e contextualizada com a sociedade contemporânea,
plenamente
digital. Sendo esse, um diferencial que pode ser constatado a partir das letras de
suas canções que trazem
a tônica das múltiplas faces das relações pessoais e
amorosas entremeadas pelas redes sociais. E apesar
dessa tríade: poesia, métrica e contemporaneidade sua
obra permanece totalmente
associada às paisagens bu-

Em cartaz

WI-FI RALPH - QUEBRANDO A INTERNET – (EUA
2018) Animação. Classificação indicativa: 6 anos. Sinopse:
Ralph, o mais famoso vilão dos videogames, e Vanellope,
sua companheira atrapalhada, iniciam mais uma arriscada
aventura. Após a gloriosa vitória no Fliperama Litwak, a dupla viaja para a world wide web, no universo expansivo e desconhecido da internet. Dessa vez, a missão é achar uma peça
reserva para salvar o videogame Corrida Doce, de Vanellope.
Para isso, eles contam com a ajuda dos “cidadãos da Internet” e de Yess, a alma por trás do “Buzzztube”, um famoso
website que dita tendências. MANGABEIRA 1 DUB: 13:30.
MANGABEIRA 1 3D DUB: 16:00 - 18:45 - 21:30. MANAÍRA
4 DUB: 12:30 (SOMENTE SÁBADO E DOMINGO) - 15:00 17:30. MANAÍRA 5 3D DUB: 14:15 - 16:45 - 19:15 - 21:45.
MANAÍRA 9 3D DUB: 13:15 - 15:45. TAMBIÁ 3 DUB: 16:45.
TAMBIÁ 6 3D DUB: 14:10 - 16:20 - 18:30 - 20:40.
DRAGON BALL SUPER BROLY – (JAPÃO 2018)
Ação / Animação / Aventura. Classificação indicativa: 9
anos. Duração: 100 minutos. Sinopse: Apesar da Terra
estar em um período de calmaria, Goku se recusa a parar
de treinar constantemente - ele quer estar pronto para
quando uma nova ameaça surgir. O que ele não imaginava era que seu novo inimigo seria Broly, um poderoso
super saiyajin sedento por vingança, que deseja destruir
todos que encontrar pela frente. MANGABEIRA 2 DUB:
19:45 - 22:00. MANAÍRA 1 DUB: 13:20 - 15:30 - 17:45 20:00. TAMBIÁ 1 DUB: 14:55 - 16:55.
O MANICÔMIO – (ALEMANHA 2018) Terror / Suspense.
Duração: 89 minutos. Sinopse: Um grupo de youtubers entra
ilegalmente na área de cirurgia (supostamente assombrada)
em um manicômio abandonado para um desafio de 24 horas, com a esperança de viralizar o vídeo e conseguirem mais
seguidores. Porém, não demora muito para eles descobrirem
que não estão sozinhos e não são bem-vindos ali. O desafio,
na verdade, é o da sobrevivência. MANAÍRA 4 DUB: 20:00 22:30. TAMBIÁ 1 DUB: 18:55 - 20:55.
ERA UMA VEZ UM DEADPOOL – (EUA 2018) Comédia
/ Ação. Duração: 116 minutos. Sinopse: Determinado a
provar que Deadpool 2 é um filme para toda a família, Wade
Wilson (Ryan Reynolds) limpa todos os palavrões e sangue
da narrativa e sequestra o ator e diretor Fred Savage para

cólicas e ternas do contexto
cultural nordestino no qual
o artista e seu público estão
inseridos.
Intimista e com requintes poéticos, o espetáculo faz um link entre as
composições – construídas
com métricas precisas originadas do Repente – com
histórias, amores e romances traduzidos nos versos
bucólicos, irretocáveis e irrepreensíveis de seu autor.
Sobre Nonato Costa - é
cantor, compositor, poeta
e apresentador. Natural de

reencenar A Princesa Prometida. Sem poder se desvencilhar
das amarras, Savage é obrigado a ouvir o “conto de fadas”
do Mercenário Tagarela, incluindo sua luta com Cable (Josh
Brolin) e a formação da X-Force. MANAÍRA 8 LEG: 22:00.
CULPA – (DINAMARCA 2018) Suspense. Duração: 88
minutos. Classificação indicativa: 14 anos. Sinopse: O policial
Asger Holm (Jakob Cedergren) está acostumado a trabalhar
nas ruas de Copenhaguem, mas devido a um conflito ético no
trabalho, é confinado à mesa de emergências. Encarregado
de receber ligações e transmitir às delegacias responsáveis,
ele é surpreendido pela chamada de uma mulher desesperada, tentando comunicar o seu sequestro sem chamar a
atenção do sequestrador. Infelizmente, ela precisa desligar
antes de ser descoberta, de modo que Asger dispõe de poucas informações para encontrá-la. Começa a corrida contra o
relógio para descobrir onde ela está, para mobilizar os policiais mais próximos e salvar a vítima antes que uma tragédia
aconteça. MANAÍRA 11 LEG: 14:30 (SOMENTE SÁBADO E
DOMINGO) - 19:15 (EXCETO SÁBADO E DOMINGO).
BUMBLEBEE – (EUA 2018) Ação / Aventura / Família /
Ficção científica. Duração: 114 minutos. Classificação indicativa: 10 anos. Sinopse: 1987. Refugiado num ferro-velho
numa pequena cidade praiana da Califórnia, Bumblebee,
um fusca amarelo aos pedaços, machucado e sem condição
de uso, é encontrado e consertado pela jovem Charlie (Hailee
Steinfeld), às vésperas de completar 18 anos. Só quando Bee
ganha vida ela enfim nota que seu novo amigo é bem mais
do que um simples automóvel. MANGABEIRA 4 DUB: 14:30
- 17:15 - 20:00 - 22:30. MANAÍRA 2 DUB: 12:00 (SOMENTE
SÁBADO E DOMINGO) - 14:30 - 19:30. MANAÍRA 2 LEG:
17:00 - 22:00. MANAÍRA 7 LEG: 21:30. MANAÍRA 7 DUB:
14:00 - 16:30 - 19:00. MANAÍRA 10 3D LEG: 13:00 - 18:30.
TAMBIÁ 2 DUB: 18:35 - 20:45. TAMBIÁ 5 3D DUB: 15:25.
MINHA VIDA EM MARTE – (BRASIL 2017) Comédia.
Classificação indicativa: 12 anos. Sinopse: Fernanda (Monica
Martelli) está casada com Tom (Marcos Palmeira), com quem
tem uma filha de cinco anos, Joana (Marianna Santos). O
casal está em meio ao desgaste causado pelo convívio por
muitos anos, o que gera atritos constantes. Quem a ajuda a
superar a crise é seu sócio Aníbal (Paulo Gustavo), parceiro
inseparável durante a árdua jornada entre salvar o casa-

Santana do Acaraú, CE, ele
está entre a elite dos poetas brasileiros mais férteis
e consagrados da contemporaneidade.
Atualmente, ele tem se
dedicado a compor canções
e está trabalhando em seu
disco solo “Tá tudo lindo”
cuja turnê, a ser lançada no
Paulo Pontes, percorrerá
várias cidades do Nordeste.
É um artista admirável. Interessado na política
e nos seres humanos. Diverso, como convém a todo
poeta.

mento ou pôr fim a ele. MANGABEIRA 3: 14:00 - 16:30 19:30 - 21:45. MANAÍRA 3: 13:30 - 15:45 - 18:00 - 20:15.
MANAÍRA 11: 14:30 (EXCETO SÁBADO E DOMINGO) - 17:00
- 19:15 (SOMENTE SÁBADO E DOMINGO) - 21:45. TAMBIÁ
4: 14:50 - 16:50 - 18:50 - 20:50.
DETETIVES DO PRÉDIO AZUL 2 – O MISTÉRIO ITALIANO – (BRASIL 2018) Família / Aventura. Sinopse: Durante
a Expo-Bruxas, a maior feira de bruxos do mundo, Pippo
(Pedro Henriques Motta), Bento (Anderson Lima) e Sol (Leticia Braga) viajam até a Itália para investigar o sumiço da
feiticeira Berenice (Nicole Orsini), que foi sequestrada pelos
bruxos Máximo e Mínima Buongusto. Com o trabalho em
equipe e a ajuda da avó de Pipo, eles conseguirão desvendar esse mistério. MANGABEIRA 2: 13:00 - 15:15 - 17:30.
MANAÍRA 8: 14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00. TAMBIÁ 2:
16:45. TAMBIÁ 3: 18:55.
AQUAMAN – (EUA 2018) Aventura / Ação. Duração: 143
minutos. Classificação indicativa: 12 anos. Sinopse: Arthur
Curry (Jason Momoa), mais conhecido como Aquaman,
ainda é um homem solitário, mas quando ele começa uma
jornada com Mera (Amber Heard), em busca de um algo
muito importante para o futuro de Atlantis, ele aprende que
não pode fazer tudo sozinho. MANGABEIRA 5 3D DUB:
13:15 - 16:15 - 19:15 - 22:15. MANAÍRA 6 3D DUB: 13:20.
MANAÍRA 6 3D LEG: 16:15 - 19:20 - 22:15. MANAÍRA 9 3D
LEG: 18:15 - 21:30. MANAÍRA 10 3D LEG: 15:30 - 21:00.
TAMBIÁ 2 DUB: 14:00. TAMBIÁ 3 DUB: 21:00. TAMBIÁ 5 3D
DUB: 17:40 - 20:30.
O RETORNO DE MARY POPPINS – (EUA 2018)
Comédia musical / Família / Fantasia. Duração: 131
minutos. Classificação indicativa: 9 anos. Sinopse: Numa
Londres abalada pela Grande Depressão, Mary Poppins
(Emily Blunt) desce dos céus novamente com seu fiel
amigo Jack (Lin-Manuel Miranda) para ajudar Michael
(Ben Whishaw) e Jane Banks (Emily Mortimer), agora
adultos trabalhadores, que sofreram uma perda pessoal.
As crianças Annabel (Pixie Davies), Georgie (Joel Dawson)
e John (Nathanael Saleh) vivem com os pais na mesma
casa de 24 anos atrás e precisam da babá enigmática e o
acendedor de lampiões otimista para trazer alegria e magia de volta para suas vidas. TAMBIÁ 3 DUB: 14:15.

Serviço
• Funesc [3211-6280] • Mag Shopping [3246-9200] • Shopping Tambiá [3214-4000] • Shopping Partage
Iguatemi(83)3344.5000
[3337-6000] • •Shopping
ShoppingSul
Sul[3235-5585]
[3235-5585]Shopping
Shopping Manaíra
Manaíra(Box)
(Box)
[3246-3188] • Sesc - Campina Grande [3337-1942]  Sesc - João Pessoa [3208-3158] • Teatro Lima Penante [3221-5835 ] • Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] • Teatro

Severino Cabral [3341-6538] • Bar dos Artistas [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224] • Casa do Cantador [3337-4646]
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Dicas

em destaque
Heloíse Machado e Verônica Araújo
luiza@pg1com.com

Brincar,
imaginar e
criar nas férias
A brincadeira faz parte do cotidiano das
crianças ainda no berço e ajuda no desenvolvimento cognitivo e social. Desde cedo, bebês brincam com o próprio corpo, mexendo
as mãos e pés, experimentando texturas ou
movimentando-se para alcançar algum objeto próximo. Assim, o brincar desperta a
atenção e possibilita o contato com o mundo,
além de ser fonte de aprendizado físico, motor e social.
Pode parecer uma tarefa fácil, mas brincar exige esforço, concentração, criatividade,
movimento, raciocínio e muita imaginação,
que é constituída por novas ideias que ligam
a fantasia à realidade em mundo próprio da
infância. Experiências vivenciadas no mundo
real combinadas com fantasias da imaginação propiciam um vasto leque de criação para
as crianças. Por consequência, quanto maior
for a variedade de experiências, maior será a
possibilidade de atividades criadoras e imaginativas.
Para que o interesse pela atividade criadora e a capacidade criativa não se perca, é
necessário que todo o trabalho relacionado
ao desenvolvimento da criatividade, percepção, observação e imaginação infantil sempre
esteja relacionado às atividades de caráter
lúdico, como por exemplo, as brincadeiras.
Ou seja, aprender brincando é a melhor opção para crianças de todas as idades. Dentre
seus benefícios, destacamos o favorecimento
ao desenvolvimento da linguagem, pois, por
meio da brincadeira, a criança cria possibilidades de interação com objetos, amigos ou
até mesmo sozinha. Também aprende a lidar
com emoções, negociar, desenvolver a empatia, cooperação e resiliência, todas habilidades essenciais para o desenvolvimento.
O brincar faz parte da construção de
conhecimentos e da própria identidade da
criança, uma vez que é alimentado por um
contexto gerador de criatividade. Experimentando e testando, os pequenos vão selecionando preferências, gostos e oportunidades para explorar o que vivenciam. Assim, o
trabalho pedagógico deve oportunizar momentos de criação e de imaginação por meio
das brincadeiras, mas também compreender
que o ato de brincar pode ser espontâneo ou
partir da tentativa de reprodução da ação do
adulto. O que reforça a importância dos bons
exemplos vindos dos adultos próximos. Mas é
importante lembrar sempre que é o educador
que tecerá os fios que irão conduzir as suas
práticas, abrindo caminhos e realizando percursos na tentativa de criar um olhar-lugar
diferente e singular às infâncias.
Então, vamos brincar, imaginar e criar?
(Heloíse Martins Machado é pedagoga;
e Verônica Gigliolli de Araújo é pedagoga
com especialização em Neuropsicopedagogia. Ambas são professoras no Colégio
Marista de Maringá).

Destaque
‘Dumbo’ faz a maior
apresentação do mundo
A Disney divulgou um novo comercial do live-action
de Dumbo, que prepara o público para o maior espetáculo do mundo. Na trama do filme, Colin Farrell é Holt,
um ex-astro de circo que tem sua vida totalmente alterada quando volta da guerra. O dono do circo, Max Medici
(Danny DeVito) o coloca para cuidar de um elenfante recém-nascido, cujas orelhas gigantes chamam a atenção.
Porém, quando os filhos de Holt descobrem que o
personagem consegue voar, o persuasivo Vandevere (Michael Keaton) e a artista Colette Marchant (Eva Green)
entram na trama para transformar Dumbo em uma estrela. Tim Burton é o diretor e a estreia está marcada
para 29 de março.
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Comédia ‘Escolinha Profana’
em cartaz na Funesc, em JP
Espetáculo da Trupe de Humor da Paraíba tem direção geral de encenação do teatrólogo paraibano Edilson Alves
Linaldo Guedes
linaldo.guedes@gmail.com

Todo início de ano, a história sempre se repete. O país
pode estar em crise, mas não
falta disposição para ir ao teatro e rir bastante. Se antes
era com o Pastoril Profano,
agora é com a Trupe de Humor da Paraíba. Não faltam
motivos para sair de casa e ir
assistir o novo espetáculo da
Trupe: ‘A Escolinha Profana’.
O espetáculo fica em cartaz
na Sala de Concertos do Espaço Cultural, de hoje a 10
de fevereiro, sempre às 20h.
Depois, o espetáculo deve
seguir para o interior do Estado, com apresentações já
confirmadas em Cajazeiras
para o mês de março.
De acordo com o ator
Edilson Alves, ‘A Escolinha
Profana’ remete à ironia de
rir de si mesmo, algo que segundo ele, interessa a todos.
“O espetáculo irá discutir
questões sociais e culturais,
alguns personagens se prestam dramaticamente a esse
realce, que é através do humor. Por outro lado, só é possível fazer humor sobre aquilo que é crítico, sobre aquilo
que desagrega e provoca
oportunidades de se observar o engraçado e o trágico, e
disso, fazer a comédia”, disse
o artista.
O espetáculo contará
com diversas disciplinas distintas, que serão adicionadas
na apresentação, a exemplo
‘Educação Religiosa’, ministrado pela professora Maria da Paz, uma coroa de 55

anos, que é muito dócil, meiga e muito simpática. Outra
matéria será de ‘Orientação
Sexual’, que contará com a
dona Gina Lolobrigida, uma
professora extra-mega-hiper
moderna, que trata o sexo
como algo primordial, essencial e fundamental nos dias
de hoje.
Já a matéria de Conhecimentos Gerais que será dado
pelo Dengoso (Gestor da Escola) em virtude da escola
não ter recebido o professor
concursado. Dengoso, um
palhaço velho, autoritário,
disciplinador, mestre de cerimônia do Pastoril tentará
manter a ordem e o progresso da sala de aula.
Alunas com rebeldia,
confusão, entretenimento,
relações humanas, descobertas e política serão os temas
fortes desta encenação onde
os professores sofrerão o
“pão que o diabo amassou”.
A peça conta com os mesmos
personagens do espetáculo
Pastoril Profano e vai mostrar diferenças gritantes da
cultura brasileira com o humor sarcástico.
Já as alunas são as mais
conhecidas do público brasileiro, que são elas: Verinha
Show (Dinart Silva), Maria
Dubu (Tony Silva), Irmã Luzinete (Sérgio Lucena), A Mudinha (Alessandro Barros),
Selma Camburrão (Raymon
Farias), Verônica Show (Aluisio Sousa).
Na técnica estão Nelson
Alexandre responsável pelos
figurinos, cenário, adereços
e iluminação. Sonoplastia de

Verão Mares do Conde

Foto: Divulgação

Elenco da peça cômica conta com Dinart Silva, Tony Silva, Sérgio Lucena, Alessandro Barros, Raymon Farias e Aloísio Sousa, além de Edilson Alves
Wagner Nascimento, Produção de divulgação de Giovanna Gomdim, Nelson Alexandre e Wagner Nascimento,
Assessoria de Imprensa Ícaro Diniz, direção e texto criação coletiva. Direção Geral de
Encenação Edilson Alves.
Sobre o diretor
Edílson Alves da Silva
nasceu em João Pessoa, em
1º de maio de 1965. Graduou-se em Educação Artística pela Universidade
Estadual da Paraíba (UEPB).

É ator, diretor, produtor cultural, multimídia, palhaço
profissional; funcionário público federal e trabalha no
Núcleo de Teatro Universitário e pós-graduado em arte e
educação pela Universidade
Estadual Vale do Acaraú.
O artista já foi diretor da Federação Paraibana de Teatro, membro do
Conselho da Comissão do
Fundo Municipal de Cultura de João Pessoa, atualmente dirige a Companhia
Paraibana de Comédia,

companhia
responsável
pelo espetáculo ‘Pastoril
Profano’, faz parte da Trupe de Atores e Palhaços
Agitada Gang e Arretado
Produções, e Companhia
Oxente de Atividades Culturais. Em 1994, Edílson
Alves tem seu ápice, sendo
protagonista, na televisão
paraibana, no programa ‘A
Hora do Chibata’, programa
líder de audiência da época, que perdurou até 2008,
no qual interpretava o personagem Filó.

SERVIÇO
n ‘A ESCOLINHA PROFANA’
Trupe de Humor da
Paraíba
Local: Teatro da Sala de
Concertos do Espaço Cultural
Dias: De 4 de janeiro a
10 de Fevereiro (sexta a
domingo)
Horário: 20h
Ingressos: R$ 40,00
(inteira) – R$ 20,00 (estudantes, professores, idosos,
militares e antecipados).
Contato: (83) 98888-4845

Festival anima noites de sextas e sábados em Jacumã
Entre os dias 11 de
janeiro e 2 de fevereiro, a
Prefeitura de Conde promove a primeira edição
do Festival “Verão Mares
de Conde”, que vai trazer
para a Praça do Mar, em
Jacumã, diversas atrações
mescladas entre apresentações teatrais e culturais
e shows musicais com artistas da região. Os espetáculos e shows musicais
são gratuitos e acontecerão sempre nas noites de
sexta e sábado, a partir
das 20h.
A Prefeita Márcia Lucena destaca a importância de oferecer a população e visitantes, várias
opções de lazer e a Praça
do Mar, hoje é o local adequado para atender a essas ações. “Os meses de
janeiro e fevereiro tem um
aumento grande de visitantes em nosso Litoral,
alguns que se hospedam
em pousadas e hotéis e
aqueles que alugam ou
têm casas para veranear
na região, então, buscando
oferecer diferenciais nas
noites da cidade, e repetindo a ideia do início de
2018, idealizamos a Feirinha de Verão realizada
na Rua do Sol e trouxemos
para a Praça do Mar com o

nome de “Verão Mares de
Conde”, destacou.
Márcia disse que mesmo com a programação especial de shows e apresentações culturais, a Feirinha
de Jacumã, que comercializa produtos orgânicos e
a Feirinha de Artesanato
e Gastronomia local, não
serão prejudicadas.
“A Feirinha de Jacumã
continua sua programação
normal, com o comércio de
produtos orgânicos aos sábados pela manhã e à noite,
a Feirinha de Artesanato e
Gastronomia local se integra as atrações noturnas
que estão transformando
Jacumã num espaço para
diversão e lazer com música de qualidade e conforto
e segurança”, ressaltou.
Na programação,
atrações como Seu Pereira
e Coletivo 401, Cabruêra,
Grupo Pura Raiz e Balé
Popular da UFPB vão animar as noites de verão na
costa de Conde. “Estamos
com uma linda programação, com estilos musicais
diferenciados e espetáculos que vão encantar o público, sempre buscando o
resgate cultural e a valorização dos nossos artistas
locais”, disse a Assessoria
Cultura, Rejane Nóbrega.

SERVIÇO
n Confira a programação completa do Festival “Verão
Mares de Conde”:

21h30 – Grupo Caburé

Dia 25/01 – Sexta-feira:
20h – Espetáculo “Vem Chegando um Palhaço” / PaDia 11/01 – Sexta-feira:
lhaço Xuxu
20h – Espetáculo “A Peleja do Fute” / Grupo Bigorna de Dia 26/01 – Sábado:
Teatro;
20h – Jamila
Dia 12/01 – Sábado:
21h30 – Tonhin das Bestas
20h – Lucas Santana
21h – Seu Pereira e Coletivo 401
Dia 01/02 – Sexta-feira:
20h – Espetáculo “AVÁ” / Balé Popular da Universidade
Dia 18/01 – Sexta-feira:
Federal da Paraíba (UFPB)
20h – Espetáculo “Arreia a Mala” / Trupe dos Palhaços Poetas Dia 02/02 – Sábado
Dia 19/01 – Sábado:
20h – Banda Crabuêra
20h – Grupo Pura Raiz
21h30 – Radiola Serra Alta

Foto: China Stringer Network

Pouso inédito
Sonda chinesa aterrissou no lado escuro da Lua
tornando-se a primeira nave espacial a fazer pouso
suave no lado inexplorado do satélite. Página 15
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João reúne equipe, pede
metas e apresenta "e-gov"
Gestor também evidenciou os avanços que o Sistema de Governança Eletrônico proporcionará para agilizar projetos
Foto: Francisco França

O governador João Azevêdo promoveu ontem, (3),
no auditório da Escola de
Serviço Público do Estado
da Paraíba (Espep), a primeira reunião com os secretários e dirigentes de órgãos
e estatais. Na oportunidade,
o chefe do Executivo estadual solicitou aos auxiliares
a apresentação das metas
de cada pasta para 2019 e
apresentou o Sistema de
Governança Eletrônico que
será implementado, em breve, na Paraíba.
De acordo com o governador, os secretários têm até
o dia 15 de janeiro para apresentar as ações que devem
ser implementadas no Estado no decorrer deste ano.
“A reunião teve o objetivo de estabelecer um prazo para que cada secretário
possa apresentar, até o dia
15 de janeiro, as metas que
vamos buscar em cada área
para o ano de 2019. As metas devem ser divididas por
cada trimestre para que nós
possamos acompanhá-las”,
explicou.
O gestor também evidenciou os avanços que o Sistema
de Governança Eletrônico
proporcionará para agilizar a
tramitação de projetos no Governo do Estado. “Nós vamos
implantar esse sistema para
o acompanhamento de todas
as ações e projetos do governo. Nós tivemos a oportunidade de mostrar como é fácil
acompanhar todas as etapas de um projeto se a gente utilizar uma ferramenta
tão bem desenvolvida como
essa”, destacou.
Na reunião, ele ainda
falou sobre a elaboração do
Plano Plurianual (PPA) que

Para 2019

De acordo com o governador, os secretários têm até o dia 15 de janeiro para apresentar as ações que devem ser implementadas no Estado no decorrer do ano de 2019
definirá as ações do Governo entre os anos de 2020 e
2023. “Dentro dessa lógica,
nós temos que estabelecer
quais as prioridades para o
Estado, o que nós queremos
para a Paraíba nos próximos
quatro anos e esse trabalho
precisa começar já em 2019”,
observou.
João Azevêdo ainda
anunciou para o dia 18 de janeiro, no Tribunal de Contas

do Estado (TCE), a realização
de um curso no qual os secretários terão a oportunidade
de aprimorar o conhecimento sobre a operacionalização
da máquina pública.
O secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão,
Waldson Souza, afirmou que
a reunião serviu para traçar
as principais ações do governo para 2019. “O governador
orientou todo o grupo para

a condução dos primeiros
atos de gestão com relação
ao custeio, ao investimento
e a todos os controles que a
gestão pública precisa desenvolver, principalmente, nos
primeiros meses de governo.
Também estamos definindo
as prioridades de obras que
serão planejadas, inauguradas e licitadas”, disse.
A secretária da Administração, Livânia Farias, desta-

Tribunal de Contas instaura processos
de acompanhamento da gestão
Foto: Divulgação/TCE-PB

O Tribunal de Contas
do Estado da Paraíba instaurou os Processos de
Acompanhamento da Gestão para 2019. Nessa quarta-feira (02), primeiro dia
útil do exercício financeiro foram instaurados 455
processos. A relação inclui
todas as Prefeituras e Câmaras Municipais, o Governo do Estado, a Assembleia
Legislativa, o Tribunal de
Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o
próprio Tribunal de Contas
do Estado da Paraíba.
De acordo com a resolução normativa (RN-TC
Nº 01/2017), que disciplina o processo de acompanhamento de gestão,
também fica instituído um
processo de acompanhamento para cada um dos
Regimes Próprios de Previdência do Estado e dos
municípios de João Pessoa
e Campina Grande.

Ação da qual tem resultado a presença constante e efetiva do Tribunal
de Contas nos órgãos jurisdicionados, o acompanhamento contínuo e sistemático dos atos da gestão
tanto previne erros e evita
a má aplicação de recursos
quanto possibilita a orientação e esclarecimento aos
gestores públicos.
Os processos de acompanhamento de gestão,
executados em 2019, dizem respeito aos atos dos
gestores efetuados durante
o próprio exercício. Todos
os achados de auditoria
durante o acompanhamento da Gestão serão juntados aos autos eletrônicos
da Prestação de Contas
Anual e ou de Processo de
Tomada de Contas Especial instaurado para fins de
responsabilização, imputação de débito ou multa.
Segundo informou o

Processos dizem respeito aos atos dos gestores do próprio exercício
diretor da Auditoria e Fiscalização do TCE-PB, Francisco Lins Barreto, já em
fevereiro, será elaborado
o relatório prévio sobre a
gestão do poder ou órgão,

com indicação de falhas e
irregularidades não saneadas ao longo do exercício
de 2018, do qual os gestores serão intimados para
apresentação de defesa.

cou o equilíbrio financeiro do
Estado que permitirá a apresentação, nos próximos dias,
das obras que serão executadas este ano. “O nosso desafio
é seguir em frente. Nós conseguimos equilibrar e deixar
dinheiro em caixa, o que fez
a Paraíba ser destaque nacional”, falou.
Pesar
Durante a reunião, o

governador João Azevêdo
lamentou profundamente a
morte do vice-presidente da
Junta Comercial do Estado
da Paraíba (Jucep), Giuseppi
Marconi Coutinho de Souza,
vítima de um infarto nessa
quarta-feira (2).
Ele destacou a amizade e
os relevantes serviços prestados por Giuseppi Marconi ao
Estado e manifestou sua solidariedade à família.

Contrabando terá
suspensão da CNH
Com a aprovação do
Projeto de Lei 1530/15,
do deputado Efraim Filho (DEM-PB), o condutor de veículo usado
em crime de receptação,
contrabando ou descaminho de mercadorias terá
cassada por cinco anos
sua Carteira Nacional de
Habilitação (CNH). A proposta seguiu para sanção
presidencial.
A empresa que praticar tais atos também poderá perder, pelo mesmo
prazo, a inscrição do negócio. A cassação da permissão para dirigir será
aplicada aos condenados,
em sentença irrecorrível,
por contrabando (compra
e venda de mercadoria
ilegal ou pirateada), receptação (compra, venda,
transporte ou ocultação
de produto de crime) e
descaminho (compra e
venda de produto sem pagamento de imposto).
Passado o prazo de
cinco anos, o condutor

condenado poderá pedir
nova habilitação e terá de
fazer os exames exigidos
pelo Detran. Se o motorista for preso em flagrante,
poderá ter a habilitação
suspensa por decisão do
juiz antes da condenação.
Aquelas pessoas que não
tenham habilitação serão
proibidas de pedir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) também pelo
período de cinco anos.
Quanto à comercialização de cigarros, o texto
também determina que
os estabelecimentos vendedores de cigarros e bebidas deverão afixar cartazes, de forma legível e
ostensiva, com os dizeres:
“É crime vender cigarros
e bebidas de origem ilícita. Denuncie”.
Se não cumprir a
determinação, o estabelecimento poderá ser
advertido, interditado ou
ter sua autorização de
funcionamento cancelada
pela vigilância sanitária.
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PSL fecha apoio ao nome de
Maia para presidir a Câmara
Partido comandará as Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização e Controle, caso Rodrigo Maia seja reeleito
Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Karine Melo
Da Agência Brasil

O presidente nacional
do PSL, Luciano Bivar (PE),
reiterou ontem o apoio do
partido à candidatura do
presidente da Casa, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), que busca a
reeleição. De acordo com ele,
a “convergência” de ideias
une a sigla a Maia. A decisão
foi tomada durante reunião
da bancada nessa quinta-feira. O ministro-chefe da Casa
Civil, Onyx Lorenzoni, tem
reafirmado que os integrantes do governo não vão se
envolver na disputa pelo comando da Câmara.
Na reunião de ontem,
parte da bancada do PSL na
Câmara, que tem 53 deputados federais, participou. Em
pauta, a disputa pela presidência da Câmara e as indicações para as comissões
permanentes na Casa, nas
quais são debatidas propostas, há sabatinas e votadas
as mais distintas medidas
propostas pelos parlamentares e também encaminhadas
pelo governo.
Segundo Bivar, a unidade
de ideias e propostas predomina na legenda e com Maia.
“Não estamos com o Rodrigo
Maia por estar, foi a convergência das ideias dele”, afirmou. “Temos um sentimento
de coesão, de uma agremiação que tem uma ideia só.
Eu acho que a gente dando
essa sustentação ao governo
federal vamos viabilizar as
reformas que o país exige. O
PSL não vai ser um partido
de questão fechada, somos
liberais por natureza.”
Espaço
Na reunião, o PSL escolheu comandar as Comissões
de Constituição e Justiça e de
Fiscalização e Controle, se

Chanceler
quer fazer
mudanças
no Itamaraty
Alex Rodrigues
Da Agência Brasil

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ganhou apoio significativo para a sua reeleição, já que o PSL tem a 2ª maior bancada na Casa, com 53 deputados
Maia for reeleito. A sigla pretende garantir assento nas
principais comissões permanentes, com o objetivo de focar na área econômica. Bivar
destacou que a meta da gestão Bolsonaro é “reestruturar
esse país tão danificado nos
últimos anos”.
A deputada federal eleita
Joice Hasselmann (PSL-SP),
cotada para liderar o partido, ressaltou que o modo de

Medidas nos ministérios

atuar do PSL se diferencia de
outras legendas e não há barganha.
“Não há toma-lá-dá-cá.
O que o partido fez foi garantir o espaço dentro da
Câmara dos Deputados para
que nós possamos trabalhar
pelo governo Bolsonaro. É
uma ingenuidade, até coisa
de criança, uma meninice,
achar que o partido vai conseguir fazer alguma coisa

Governo fará varredura
em conselhos e imóveis
Da Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro reuniu sua equipe
ministerial na manhã de
ontem, para afinar o discurso e definir medidas
gerais que serão adotadas
pelas 22 pastas. Após cerca de quatro horas de discussão, o ministro da Casa
Civil, Onyx Lorenzoni, disse que o governo vai fazer
uma varredura em todos
os conselhos vinculados
à administração federal e
nos imóveis próprios e alugados pela União nos estados. “Foi uma reunião de
alinhamento do presidente
com cada um dos ministros”, afirmou.
Conforme Onyx, um levantamento preliminar indica que o governo federal
tem cerca de 700 mil imóveis em todo o país, além de

prédios alugados. A ideia é
juntar os órgãos federais
para reduzir custos de manutenção. Para ele, é um
“contrassenso absoluto” a
União ter 700 mil imóveis e
ainda alugar prédios.
“Cada ministro deverá
fazer um levantamento de
todos os imóveis existentes, principalmente nos estados e nas capitais, com o
objetivo de racionalização
do uso dessas estruturas”,
afirmou o ministro.
O governo federal,
disse Onyx, deverá criar
em cada capital uma “Casa
Brasil” para reunir as representações da administração federal nos estados.
“O objetivo é racionalizar
e depois permitir a venda
desses imóveis. As primeiras informações são gigantescas. A União tem próximo de 700 mil imóveis.

Vocês imaginam o que isso
significa em termos de
custo para manutenção”,
argumentou.
Cargos
Segundo o ministro,
a composição e o papel
de todos os conselhos serão revisados para evitar
sobreposição de funções.
Criado no governo do ex
-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, o Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), por
exemplo, já foi extinto por
medida provisória.
Outra orientação do
presidente foi para que os
ministros preencham os
cargos de segundo e terceiro escalões, bem como
os espaços federais nos estados seguindo os mesmos
critérios que nortearam a
definição dos ministros.

sem estar em espaços estratégicos”, avaliou.

Oposição
Em oposição à candidatura de Maia, o deputado
federal eleito Marcelo Freixo
(PSOL-RJ) lançou seu nome
na disputa. “Sou candidato à
presidência da Câmara dos
Deputados por um amplo
campo republicano e democrático que lutará para res-

gatar o espírito da Constituição”, disse o parlamentar na
sua conta no Twitter.
Nas redes sociais, Freixo
disse que o Congresso Nacional precisa se comprometer
com o fortalecimento e a ampliação dos direitos sociais.
“Meu compromisso como
candidato à presidência da
Câmara é com uma agenda
econômica e social que promova a cidadania.”

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto
Araújo, defendeu ontem a
necessidade de mudanças
na estrutura diplomática
brasileira. Segundo ele, é
necessário reestruturar o
órgão para que continue a
ser “um sustentáculo” do
país. A afirmação ocorreu
durante a cerimônia em
que o novo secretário-geral
do Itamaraty, o diplomata
Otávio Brandelli, foi empossado no cargo.
“Assim como eu, Otávio Brandelli é alguém que
ama esta instituição e que,
por isso mesmo, sente que
devemos mudar algumas
coisas para que o Itamaraty
continue sendo um sustentáculo deste edifício que estamos construindo no Brasil”, disse o chanceler, que
viaja ainda hoje para Lima,
no Peru.
Araújo disse estar convencido de participar da
“construção de algo novo”
no país. “Diante da política
externa que queremos implementar, temos que ter
esta mentalidade de que
estamos construindo algo
e não simplesmente administrando. E de que este
edifício que estamos construindo faz parte de algo
maior, coeso”, acrescentou
Araújo.
Sobre Brandelli, com
quem serviu em Bruxelas, o
ministro disse ser um “dos
diplomatas mais competentes de qualquer geração.
Um gestor brilhante”.

Major Olímpio vai disputar
a presidência do Senado
Karine Melo
Da Agência Brasil

O presidente do
PSL, Luciano Bivar (PE),
anunciou nessa quintafeira a pré-candidatura
do senador eleito Major
Olímpio (SP) à presidência do Senado. A decisão
foi sacramentada depois
de uma reunião da bancada eleita na Câmara,
em Brasília.
Olímpio, que atualmente é deputado federal e se elegeu senador,
disse que o convite do
presidente da legenda foi
feito durante a posse do
presidente da República,
Jair Bolsonaro, na última
terça-feira (1º).
O parlamentar afirmou que, até então, tentava articular nos bastidores a união de partidos
em torno de um candidato de outro partido. “Até

então, todos sabem que
a minha articulação pelo
PSL, junto aos senadores,
era justamente na busca
da união de candidaturas
pré-colocadas, principalmente as candidaturas
do Davi Alcolumbre, do
Tasso Jereissati, do Alvaro Dias, do Esperidião
Amin. E agora, com essa
missão do partido, eu me
coloco como mais uma
dessas opções, prosseguindo nesse processo
de agregação e de fortalecimento para termos
uma candidatura sólida
com chance de vitória
para a Presidência do Senado”.
Olimpio disse que, a
28 dias da eleição, acredita que pode haver uma
candidatura de consenso
contra Renan Calheiros,
segundo ele o candidato
mais forte hoje ao comando ao Senado. “Ne-

nhum de nós está pensando em si. Nós estamos
pensando primeiramente no Brasil e, depois, na
garantia dos números
mágicos 49 [votos] aqui
no Senado e 308 [votos]
aqui para [aprovar] as
reformas Constitucionais
necessárias”, ressaltou.
A eleição das mesas
Diretoras da Câmara e do
Senado será no dia 2 de
fevereiro.

Olímpio disse que
pode haver uma
candidatura de
consenso contra Renan
Calheiros, segundo ele
o candidato mais forte
até o momento

Mundo
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Sonda chinesa faz 1 pouso da
história no lado escuro da lua
o

Missão realizará tarefas como observação astronômica de rádio de baixa frequência e análise de terreno e relevo
Foto: China Stringer Network

Da Agência Brasil
A
sonda
chinesa
Chang’e-4 aterrissou no lado
escuro da Lua ontem, tornando-se a primeira nave
espacial a fazer um pouso
suave no lado inexplorado
do satélite, jamais visível a
partir da Terra.
Integrada por um pousador e um veículo explorador,
a sonda desceu na área préselecionada no lado escuro
da Lua às 10h26 (hora de Pequim), anunciou a Administração Nacional Aeroespacial
da China.
O foguete Long March-3B,
que transporta a sonda, decolou do Centro de Lançamento de Satélites de Xichang,
na província de Sichuan, no
último dia 8.
A missão realizará tarefas de observação astronômica de rádio de baixa frequência, análise de terreno
e relevo, detecção de composição mineral e estrutura da
superfície lunar e medição
da radiação de nêutrons e
átomos neutros para estudar
o meio ambiente.

Wéric

marcosweric@gmail.com
Foto: Reprodução/Internet

A sonda chinesa Chang’e-4 desceu na área pré-selecionada no lado escuro da Lua às 10h26 (hora de Pequim)

Visita a Cartagena

Secretário norte-americano elogia
combate ao narcotráfico na Colômbia
Da Agência Brasil
Após deixar o Brasil, o
secretário de Estado norte
-americano, Mike Pompeo,
seguiu para Cartagena, na
Colômbia, onde se reuniu
com o presidente colombiano, Iván Duque. No encontro, Pompeo ratificou

o apoio de Washington às
políticas adotadas por Duque no combate ao narcotráfico e em relação à crise
na Venezuela.
Segundo Pompeo, a
Colômbia tem “longa tradição democrática e é um
líder natural nos esforços
regionais” para apoiar a

democracia. No Twitter,
Duque postou mensagem em agradecimento ao
apoio dos Estados Unidos.
No próximo dia 10, o
presidente da Venezuela,
Nicolás Maduro, assumirá
um novo mandato de cinco
anos.
De acordo com Pom-

peo, durante a reunião
com Duque, conversaram
sobre alternativas para
ajudar os imigrantes que
deixam a Venezuela em
busca de melhores condições. O assunto também
foi tema de reunião com o
presidente Jair Bolsonaro
em Brasília.

Presidente chinês diz que pretende
trabalhar em conjunto com o Brasil
José Romildo
Da Agência Brasil

O presidente da China,
Xi Jinping, enviou uma carta
ao presidente Jair Bolsonaro
afirmando que está disposto
a trabalhar com o novo governo brasileiro para desenvolver a economia dos dois
países, salvaguardar a paz
mundial e realizar uma cooperação bilateral “pragmáti-

ca”. Também desejou felicidades no governo.
Na carta, o presidente chinês disse que desde o estabelecimento das relações entre
China e Brasil, há 44 anos, os
“laços entre os dois países resistiram dos cenários internacionais e se desenvolveram de
maneira integral e profunda’.
Segundo o presidente
chinês, a base dessas boas relações do princípio de respei-

to mútuo. Xi Jinping disse ter
apreciado a declaração feita
por Jair Bolsonaro, logo após
ganhar as eleições, que a China
é um grande sócio de cooperação com o Brasil.
O presidente chinês afirmou ainda que está disposto
a realizar esforços conjuntos
com o presidente Bolsonaro
para respeitar os interesses
centrais de cada país e desenvolver uma perspectiva

estratégica a longo prazo.
A carta foi entregue ontem (2) em mãos a Bolsonaro pelo enviado especial
do presidente chinês Ji Bingxuan, segundo informou
a Embaixada da China, em
Brasília, ontem. Ji Bingxuan é
vice-presidente do Comitê da
Assembleia Popular Nacional
e participou da cerimônia de
posse do presidente da República há dois dias.

Tribunal pede pena de morte para
suspeitos de assassinar Khashoggi
Da Agência Brasil
O Tribunal de Sanções de
Riad, da Arábia Saudita, iniciou ontem o julgamento de
11 suspeitos de envolvimento
no assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi,
há três meses na Turquia. A

Marcos

Procuradoria recomendou a
pena de morte para cinco dos
acusados. Khashoggi era colaborador do jornal norte-americano Washington Post e
crítico do governo saudita.
A suspeita é que
Khashoggi foi morto no
Consulado da Arábia Sau-

dita, em Istambul, na Turquia. O Ministério Público
recomendou a pena de
morte, que é a condenação
máxima no país. Durante a
audiência inicial do caso,
os réus solicitaram uma
cópia da acusação e tempo
adicional para responder. O

pedido dos réus foi aceito.
O Ministério Público da
Arábia Saudita solicitou informações ao Ministério Público da Turquia. De acordo
com a agência estatal saudita de notícias, SPA, as informações não foram enviadas
até o momento.

Bolsonaro não
decepciona
Jair Bolsonaro não decepcionou no primeiro dia
como presidente do Brasil. Nos primeiros atos como
chefe maior do Estado brasileiro fez exatamente tudo
aquilo que pregou a vida toda.
Nas primeiras medidas, Bolsonaro foi homofóbico,
xenófobo, misógino, machista, preconceituoso, ou seja,
ele pôs em prática tudo aquilo que pregou em trinta
anos de vida pública.
A diferença que agora, além de alimentar o ódio
e a divisão, seus atos são muito mais que verborragia,
eles têm efeitos práticos, danosos e incalculáveis para
a nossa história.
Radicalismo
A oposição na Paraíba patinou nos últimos quatro
anos com um discurso enfadonho batendo numa tecla
só. Discurso esse que não se contrapôs ao trabalho liderado pelo governador Ricardo Coutinho, já que o seu
candidato à sucessão sagrou-se vitorioso ainda no primeiro turno obtendo mais de 58% dos votos.
Pois bem. Após o resultado das eleições e com
muitas caras novas integrando a nova bancada, esperava-se que a oposição fizesse uma avaliação da resposta que o povo da Paraíba deu ao seu trabalho, já
que a situação além de vencer a eleição majoritária, fez
ampla maioria também no legislativo.
Na primeira oportunidade que se apresentou para
a oposição demonstrar que entendeu o recado das urnas em 2018, falhou.
Durante a posse do governador João Azevêdo
(PSB), a oposição demonstrou seu radicalismo e sua
deselegância, ao não comparecer ao ato. Nenhum deputado oposicionista compareceu à solenidade, que se
registre trata-se de uma sessão da Assembleia Legislativa e uma das mais importantes da legislatura, numa
clara tentativa de boicote.
Porém, não fosse o olhar atento deste que vos escreve e de mais um ou outro mais chegado ao tema político, ninguém sentiu falta da oposição.

Indicação
A indicação do pastor Sérgio Queiroz para comandar a Secretaria Nacional de Proteção Global, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, partiu
da cota pessoal da ministra Damares Alves e não do
deputado federal, Julien Lemos, como foi ventilado por
parte da imprensa paraibana. A informação foi passada por uma fonte ao blog juntamente com um vídeo
onde a ministra fala da escolha.

Azul/Rosa
Se não tivesse sido gravada ninguém de bom senso
acreditaria que uma ministra bradou após tomar posse
que o Brasil viverá uma nova era onde menino veste
azul e menina veste rosa. Acho que nem o mais ignorante dos homofóbicos ainda tem esse tipo de pensamento.
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Embaixador norte-coreano
deserta e pede asilo à Itália
Jo Song Gil e sua mulher estão em local desconhecido, segundo a imprensa sul-coreana e internacional
Da Agência Brasil
O embaixador da Coreia
do Norte na Itália, Jo Song
Gil, desertou e pediu asilo
político ao lado da mulher.
As informações foram confirmadas pelo parlamentar
sul-coreano Kim Min-ki. A
reação do diplomata ocor-

reu com a proximidade de
retorno a Pyongyang, previsto para novembro do ano
passado.
De acordo com informações do jornal sul-coreano
Joong Ang Ilbo, o embaixador pediu asilo em dezembro
de 2018 após receber a ordem de retornar à Coreia do

Norte. Não há informações se
a Itália concedeu o asilo.
Jo Song Gil e sua mulher
estão em local desconhecido,
segundo a imprensa sul-coreana e internacional.
Deserções
Oficialmente, a Coreia do
Sul não confirmou o pedido de

asilo, nem a possível negativa
por parte da Itália. Na Coreia
do Norte, há um rígido controle para evitar deserções e
pedidos de asilo por parte de
diplomatas, impedindo que se
mudem para o exterior com
suas famílias. Porém, no caso
de Jo Song Gil foi autorizada a
viagem com a mulher.
Foto: Alessandro Bianchi/Reuters

O diplomata Jo Song Gil deixou a embaixada da Coreia do Norte em Roma e pediu asilo político na Itália, porque teme represálias ao voltar ao seu país

Battisti foi procurado
em duas embaixadas
Do Jornal do Brasil
A Polícia Federal
procurou o italiano Cesare Battisti nas embaixadas de Bolívia e
Venezuela, após ele ter
fugido de sua casa em
Cananéia (SP) por conta
da decisão do ex-presidente Michel Temer de
extraditá-lo.
A informação é do
jornal O Estado de S. Paulo, que diz que a PF questionou as duas representações diplomáticas
se elas estariam dando
abrigo a Battisti. Ambas
negaram. Ainda de acordo com o diário, os investigadores também apuram uma informação de
que o italiano estaria na
Amazônia.
O objetivo da PF, se-

gundo o Estadão, é não
falar publicamente sobre o assunto e passar a
sensação de que o italiano não está sendo procurado, o que poderia levá
-lo a “cometer falhas”. A
Polícia Federal também
já cogitou que ele tenha
fugido do país.
Temer decretou a
extradição de Battisti em
dezembro passado, após
o ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF)
Luiz Fux autorizá-lo a
rever o asilo concedido
pelo ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva.
O italiano foi condenado em seu país de origem à prisão perpétua
por quatro assassinatos
cometidos na década de
1970 e envolvimento
com o terrorismo.

Foto: Marcos Russo

Litoral paraibano
Férias e verão são sinônimos de mar. As praias urbanas de João
Pessoa já são bastante conhecidas, mas as verdadeiras belezas
estão nos Litorais Norte e Sul do Estado. Página 18
Editoração: Klécio Bezerra
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Corpo de Bombeiros amplia
projetos sociais na Paraíba
Corporação atendeu mais de 4 mil crianças e adolescentes com o “Bombeiro Mirim”, “Gol 10” e “Bombeiro na Escola”
Com o objetivo de resgatar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, os projetos sociais
do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba (CBMPB)
atenderam 4.268 crianças
e adolescentes no ano de
2018. O número é em média 22% maior do que os
beneficiados em 2017 pelos
programas ‘Bombeiro Mirim’, ‘Gol 10’ ou ‘Bombeiro
na Escola’.
Utilizando atividades
educacionais e esportivas
em horário oposto ao escolar, os programas têm promovido a inclusão social e
repassado conhecimentos
importantes tanto na área
profissional do bombeiro

como na questão cidadã e
cívica. No ‘Bombeiro Mirim’,
conforme o tenente coronel Donelson Lira, em 2018
houve a ampliação do projeto para as cidades de Cabedelo e Campina Grande,
além dos núcleos já existentes, em João Pessoa e Sousa.
Dessa forma, mais alunos puderam ser beneficiados, chegando à marca de
221 crianças e adolescentes treinados em noções de
prevenção de afogamento,
acidentes domésticos em
geral (incêndios, choques
elétricos, etc) e salvamento
(rapel, tirolesa), além de outros conteúdos.
Já o ‘Bombeiro na Escola’, coordenado pelo tenente

coronel Silva Santos, transmitiu informações preventivas para estudantes da rede
pública – através de 20 encontros, nos quais o bombeiro dissemina conhecimentos
como Prevenção e Combate
a Incêndio, Primeiros Socorros, Defesa Civil, Prevenção
a Acidentes Domésticos e de
Trânsito, Comportamento
em Meio Aquático e Erradicação das Drogas.
Um total de 3.665 alunos, de 104 escolas de todo
o estado, foi atendido pelo
programa em 2018. O Corpo de Bombeiros também
proporcionou
atividades
esportivas gratuitas, com
escolinhas de futebol para
382 alunos do ‘Bombeiro Gol

10’. Segundo o major Charlton Ribeiro, coordenador do
programa, os beneficiários
também aprenderam sobre
comportamento e disciplina,
apresentando melhora no
desempenho escolar.

Utilizando atividades
educacionais e
esportivas em horário
oposto ao escolar,
os programas têm
promovido a
inclusão social
Foto: Secom/PB

SUS terá remédio
para doença rara
Paula Laboissière
Da Agência Brasil

O Ministério da Saúde anunciou ontem (3) a
incorporação do medicamento dicloridato de sapropterina, utilizado no
tratamento da fenilcetonúria, ao Sistema Único de
Saúde (SUS). O remédio
deve estar disponível na
rede pública em até 180
dias e será ofertado a mulheres que estejam em período pré-concepcional ou
em período gestacional e
que tenham feito teste de
responsividade positivo ao
medicamento.
De acordo com a pasta, o uso do dicloridato de
sapropterina para o tratamento da fenilcetonúria
é feito de forma complementar à realização de
dieta, com restrição de
alimentos como carne,
ovo, trigo e feijão, além do
uso de fórmula metabólica rica em aminoácidos,
vitaminas e minerais.

“Para incorporar o
medicamento ao SUS, foram realizadas discussões com profissionais da
saúde e especialistas que
compõem a Comissão Nacional de Incorporação de
Novas Tecnologias ao SUS
(Conitec)”, informou o ministério, por meio de nota.
“Além disso, também foi levado em conta as observações e sugestões da população, sendo a maioria de
pacientes e familiares dos
portadores da doença.”
A fenilcetonúria tem
herança genética e faz com
que o indivíduo nasça sem
uma importante enzima
(fenilalanina-hidroxilase),
dificultando o trabalho do
organismo na quebra adequada de moléculas de aminoácido presente em proteínas animais e vegetais
(fenilalanina-FAL). Os altos
níveis desse aminoácido e
de substâncias associadas a
ele, no corpo, exercem ação
tóxica em vários órgãos, especialmente no cérebro.

Teste do pezinho
Dados da Sociedade Brasileira de
Pediatria revelam que um em cada 12 mil
nascidos vivos é diagnosticado com fenilcetonúria. A doença é identificada logo
que a criança nasce, por meio do teste
do pezinho. O exame identifica outras
cinco doenças: hipotireoidismo congênito,
doença falciforme e outras hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal
congênita e deficiência de biotinidase.

Os programas têm promovido a inclusão social e repassado conhecimentos importantes tanto na área profissional do bombeiro como na questão cidadã e cívica

Carlos Aranha

carlosaranha2005@yahoo.com.br

Mantra de viver e por viver é um “insight”

O

Depeche Mode - que gravou uma
composição intitulada “Insight” - é considerado o grupo de música eletrônica mais
popular de todos os tempos. Mais famoso
que grandes concorrentes, como New
Order e Pet Shop Boys.
Escutando o Depeche, consultei um
dicionário de Filosofia - um desses de mais
fácil manuseio - onde a palavra “insight” é
assim definida:
“Visão súbita, iluminada, intuição, que
permite, por exemplo, ao animal resolver
imediatamente um problema”.
Quem vez em quando não tem um “insight”? É preciso lembrar que essa palavra
não tem equivalente na língua portuguesa,
assim como “saudade” não se traduz diretamente na língua inglesa.
O “insight” faz parte do império individual da visão, aliado ao reino da intuição e
aos milhares de microcampos que usamos
acordados ou por eles somos usados quando dormimos. Ninguém pense que está
desligado do próximo por mais distante
que dele esteja.
nnnnnnnnnn

Já fui a Madras, na Índia, em tempo

real (!!!) enquanto dormindo em Cruz das
Armas, anulando-se por completo a diferença de fuso horário. A pessoa que ainda
não conheço (mas conhecerei) recebeu a
comunicação telepática que não foi por
mim induzida ou conduzida. Nela, deve
ter ficado a mesma sensação, o idêntico
“insight”.
Já atravessei - em corpos psíquico,
físico e astral - o tronco de uma árvore na
Praça da Independência. Como? É difícil,
ou até impossível, explicar neste espaço,
até porque quem está lendo este texto
pode, agora, assumir um bloqueio para
não ser “invadido” por uma nova forma

de percepção. É um
contexto. Há bloqueios de “insight”,
sim. Não é apenas
uma questão espiritual. É também, e
muito, cultural.
Não podemos
separar essas coisas
sem que estejamos
a correr o risco de
reduzir tudo ao próprio umbigo (esquecendo que está fora
do ventre materno
há um tempo bem
considerável). Como também de outros
“ventres”.

piores ou melhores do que compositores ou
escritores de outras terras, é que tive o “insight” de perceber bem o som do Depeche Mode
ainda na década de 80.
É um grupo que chegou, em certo instante,
equivocadamente, a ser confundido com a “cultura gótica”. Na verdade, as maiores influências
do Depeche Mode vêm do Velvet Underground,
do Led Zeppelin e dos insuperáveis Beatles.
nnnnnnnnnn

O Depeche Mode gravou uma música justamente intitulada “Insight”, cuja letra tem este
trecho:
“A sabedoria de séculos
é revelada a mim na velocidade de um
pensamento,
atiçando os meus sentidos,
iluminando-me,
e me orientando
eternamente”.

nnnnnnnnnn

nnnnnnnnnn

Quem acompanha “Essas coisas”, há
bastante tempo, sabe da minha gigantesca paixão pela música numa perspectiva assumidamente cosmopolita. Tanto
que já fucei na Internet sítios musicais
incomuns aos ouvidos deste pedaço brasileiro, como os dos roqueiros e experimentalistas da Islândia.
Por não querer nunca que sejamos

Acho isso lindo e sábio, aprofundando meu
conceito de “insight” e isto sendo em si próprio
um permanente “insight”. Ou um mantra de viver e por viver, para que não fiquemos no “vivre
pour vivre” dissecado em quase todos os filmes
de Claude Lelouch.
O conceito de mantra de viver e por viver é
criado por mim, no momento em que escrevo.
É um “insight”.
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Verão: litoral paraibano é
repleto de belezas naturais
Turismo de praia e mar na Paraíba se diferencia pela criatividade, empreendedorismo e a rica cultura local
Foto: Marcos Russo

Férias e verão são sinônimos de mar. As praias urbanas de João Pessoa já são
bastante conhecidas, mas as
verdadeiras belezas estão
nos litorais norte e sul do
estado, onde é possível encontrar praias de naturismo,
rios de águas tranquilas e
restingas praticamente intocadas pela ação do homem.
Além disso, o turista que
decidir conhecer esses belos recantos também poderá
aproveitar o empreendedorismo criativo dos nativos e
a rica cultura local. Abaixo,
a gestora de turismo e empreendedorismo
criativo
do Sebrae Paraíba, Regina
Amorim, indica roteiros para
algumas localidades dos litorais norte e sul do estado:

Litoral Norte
Em Lucena, comece pelo
sítio de Seu Dedé e conheça
um exemplo de agricultura
familiar que trabalha com
orgânicos certificados. Visite
a propriedade, aprenda um
pouco sobre produtos orgânicos e tome um suco natural
de fruta do local. Em seguida,
conheça as ruínas da Igreja de
Bonsucesso, uma igreja secular tombada pelo Patrimônio
Histórico localizada no meio
da mata. Para chegar às ruínas faz-se uma pequena caminhada, atravessando um
riacho de águas limpas e claras. Aproveite e peça ao guia
de turismo para ir até o Mirante, que fica apenas a 500
metros da Igreja e de onde se
tem uma das mais lindas vistas do Litoral de Lucena;
Em Cabedelo, na praia
do Poço, conheça o criativo
Atelier de Fábio Smith e a
sua arte em barro, no Cen-

tem duas entradas principais
para a Aldeia Camurupim. Há
passeios de barco pelo Rio
Mamanguape e o condutor
explica sobre a mata nativa,
espécies aquáticas e todo o
bioma local.

Em Tambaba, na parte da praia que não é de naturismo, aproveite as águas mornas e as lindas piscinas naturais que se formam quando a maré está baixa
tro Cultural Bicho de Pé, na
Praia do Poço. Esse artista
ceramista é muito conhecido
e respeitado por suas obras.
Ele trabalha em parceria com
Leila Smith, também ceramista. Em seguida, conheça
a Associação Farol de Cabedelo e aprenda a fazer uma
bijuteria ou chaveiro com escamas de peixe Camurupim.
Sob agendamento, preparese para conhecer o coração
de Cabedelo, no Rio Paraíba,

Em João Pessoa

e passe o dia na Ilha da Restinga, local extremamente
bem preservado. A chegada
é de barco. Aproveite e já vá
registrando as belas fotos da
travessia, e ao chegar na ilha
surpreenda-se com o cenário
de natureza. Siga para a Praia
do Jacaré, conheça as lojas e
a Feirinha de artesanato, assista ao espetáculo do Pôr do
Sol, o mais lindo do Brasil, ao
som do Bolero de Ravel com
o famoso Jurandy do Sax.

Aplicativo inovador facilita
contratação de diarista
Quem precisa contratar o serviço de diarista,
em João Pessoa, contará
com uma novidade nos
próximos dias. É que o
aplicativo “Broomy”, gratuito e desenvolvido em
Pernambuco, chegará à capital paraibana, neste mês,
com o objetivo de facilitar
o agendamento de profissionais e permitir que os
interessados em obter o
serviço consigam chamar o
(a) diarista em poucos segundos. O cadastramento
das pessoas que desejam
trabalhar com o App já começou e pode ser feito pelo
endereço http://broomy.
com.br/cadastro.
A tecnologia foi idealizada pelos analistas de
sistemas Diogo Catão e o
Daniel Barros, que tiveram
a ideia depois de sofrerem
com a contratação de uma
diarista para uma simples
faxina de rotina. “Queríamos algo rápido e seguro,
sem perda de tempo, principalmente porque hoje em

dia tudo é muito corrido”,
declarou Catão. Segundo
ele, o aplicativo, que é ligado ao Google e, por isso,
bastante seguro, foi lançado em fevereiro deste ano
em Recife, e logo se estendeu para Olinda, Paulista e
Jaboatão dos Guararapes.
Daniel Barros ressalta
o crescimento do “Broomy”
e diz que a meta é expandir
para outros estados, sendo
a Paraíba o primeiro deles.
“A praticidade do aplicativo nos fez perceber que
a procura cresce porque
todos buscam comodidade e segurança. Quem não
gostaria de agendar um
serviço em cerca de 10 segundos e contar com um
profissional bem avaliado
por outras pessoas e apto
a desenvolver a tarefa de
maneira segura?”, revelou.
Como funciona
No Broomy, o usuário
seleciona o endereço, o dia e
o horário em que deseja que
o serviço seja realizado, po-

dendo ser feito em até dois
meses. Depois, o pagamento
é confirmado, de maneira
prática pelo celular. O valor da limpeza é exibido ao
lado do botão “confirmar”
e contempla até 8h de limpeza, independentemente
do tamanho da casa ou do
apartamento, podendo variar dependendo do dia e da
demanda pelo serviço. Cada
diarista recebe R$ 85,14.
Cadastro
Para preencher o cadastro, o (a) diarista precisa
de um celular próprio com
internet (apenas Android),
fazer o download da versão
de cadastramento de profissionais “Broomy PRO”, foto
pessoal, foto do RG (frente e
verso), foto do CPF, foto do
Comprovante de Residência e conta bancária em seu
nome. Os cadastrados receberão notificações sobre as
oportunidades de serviço e
poderão escolher a melhor
opção, de acordo com a sua
disponibilidade.

Em Rio Tinto, conheça a
APA da Barra do Rio Mamanguape, um lugar paradisíaco e
muito bem conservado graças
à atuação do ICMBIO no local.
O lugar abrange três comunidades – Praia de Campina,
Lagoa da Praia e Barra de Mamanguape – e conta com uma
população predominante de
pescadores e trabalhadores
rurais. Faça passeios de barco
e torça para conhecer o peixe-boi! Almoce peixe ou ca-

marão, conheça e compre os
mais variados tipos de artesanato feitos de cipó, de conchas
ou de retalhos que viram lindos tapetes ou bolsas;
No município de Marcação, faça o roteiro das Aldeias
Indígenas de Camurupim.
Pela BR-101, entre na cidade
de Mamanguape onde se inicia a PB-041 e, logo em seguida, passe pelas cidades de Rio
Tinto e Marcação até a “Ladeira do Grotão”, onde exis-

Venda de veículos
novos cresce 14,6%
Elaine Patricia Cruz
Da Agência Brasil

A venda de automóveis, comerciais leves,
ônibus e caminhões no
país cresceu 14,60% no
ano passado em relação
a 2017, com 2.566.235
unidades emplacadas. É
o segundo ano seguido
de crescimento. No ano
passado, estes segmentos
apresentaram crescimento de 9,23%. O dado foi
divulgado ontem (3) pela
Federação Nacional da
Distribuição de Veículos
Automotores (Fenabrave).
No mês, estes segmentos cresceram 1,70%
e, na comparação com o
mesmo mês de 2017, o aumento foi de 10,33%.
Considerando apenas automóveis e comerciais leves (picapes
e furgões), houve alta de
13,74% no ano passado na comparação com
2017, com o emplacamento de 2.470.654 unidades.
A expectativa para este
ano é de aumento de 11%
nestes dois segmentos.

Em relação ao emplacamento de todos os
segmentos somados (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus,
motocicletas, implementos rodoviários e outros
veículos), o aumento foi
de 13,58% em 2018, com
a venda de 3.653.500 unidades. Para 2019, a expectativa é de que todos os
segmentos automotivos
apresentem crescimento
de 10,1%.
“Iniciamos 2018 com
uma expectativa de alta
mais moderada, porém,
em função da melhora,
mais acentuada, da economia e da confiança do
consumidor e investidores, ao longo do ano,
o desempenho do setor
automotivo foi maior do
que o esperado. Mesmo
com acontecimentos negativos, como a greve dos
caminhoneiros, em maio,
e a indefinição política –
no período pré-eleitoral,
o mercado continuou em
ritmo de alta”, disse Alarico Assumpção Júnior, presidente da entidade.

Litoral Sul
Conheça uma das maravilhas do Brasil, a famosa
praia de naturismo de Tambaba, que conta com uma
linda e limpa faixa de areia,
com o mar de um lado e uma
grande falésia, e a mata nativa do outro lado. Se não
quiser entrar em Tambaba,
fique na parte da praia que
não é de naturismo e aproveite as águas mornas e as
lindas piscinas naturais que
se formam quando a maré
está baixa. As falésias e as
matas proporcionam belas
trilhas aos visitantes. É possível almoçar em diversos
restaurantes e uma dica muito bacana é conhecer o Doces
Tambaba, no Assentamento
Tambaba, que tem produção
associada ao turismo e preserva a simplicidade e a singularidade do lugar;
Visite também Praia
Bela, no município de Pitimbu e que foi recentemente
reordenada num projeto capitaneado pelo Sebrae Paraíba. Hospede-se em pousadas
locais e aproveite os diversos
quiosques que atendem na
praia. Divirta-se fazendo um
passeio de caiaque. Na parte
da tarde, para relaxar, visite
a loja de artesanato que fica
localizada na Praça Central
ao lado da igreja, e veja as
belas peças feitas com a fibra
do coqueiro que se transformam em animais, flores, vasos e outras peças.

CE: grupo
explode
bomba
em viaduto
Paula Laboissière
Da Agência Brasil

Um grupo explodiu,
na madrugada de ontem
(3), uma bomba em um
viaduto do município de
Caucaia, região metropolitana de Fortaleza.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal
(PRF), a ação foi registrada por volta das 0h30,
quando policiais que estavam na região ouviram
um forte estrondo e se
deslocaram para o local.
Os autores do ataque deixaram um bilhete alertando que aquilo
seria um aviso e reivindicando melhores condições nos presídios.
Uma das colunas do
viaduto foi atingida por
explosivos e o trânsito
foi totalmente interrompido.
Ainda de acordo com
a corporação, dois ônibus
e uma van foram incendiados também durante a
madrugada de ontem.

Edição: Marcos Pereira

Editoração: Klécio Bezerra
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Governo estuda aumentar
IR para rendas mais altas
Segundo o secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra, a equipe também discute imposto único
Wellton Máximo
Repórter da Agência Brasil

O novo governo estuda o
aumento da alíquota de Imposto de Renda para as faixas mais altas de Imposto de
Renda (IR), disse o secretário
especial da Receita Federal,
Marcos Cintra. Ele não detalhou de quanto seria a nova
alíquota nem sobre qual faixa incidiria, mas confirmou
que a medida está em discussão pela equipe econômica.
“O sistema tributário brasileiro precisa ter uma certa
progressividade. Não iremos
ao extremo de ter apenas uma
alíquota. Poucas alíquotas são
absolutamente adequadas e
uma alíquota adicional para
altas rendas, altos rendimentos”, declarou o secretário,
após a cerimônia de transmissão de cargo para o ministro
da Economia, Paulo Guedes.
A progressividade tributária caracteriza-se por onerar os mais ricos e reduzir
o peso dos impostos sobre
os mais pobres. Atualmente,
quem ganha até R$ 1.903,98
por mês é isento do IR. Quem
recebe de R$ 1.903,99 até R$
2.826,65 paga 7,5%. Quem
ganha de R$ 2.826,66 até R$
3.751,05 paga 15%. Quem
recebe de R$ 3.751,06 até R$
4.664,68 paga 22,5% e quem
recebe acima de R$ 4.664,68
é tributado em 27,5%.
Alíquotas
Além de aumentar a
alíquota para os mais ricos,
Cintra disse ser possível reduzir o IR para pessoas de
renda menor e ampliar a faixa de isenção. Ele, no entanto, ressaltou que a extensão
dos benefícios dependerá do
ajuste fiscal que o governo
conseguir executar, porque
o caixa do governo não pode
ser comprometido.
Em relação aos demais

tributos, Marcos Cintra admitiu que pretende criar um
imposto único, desde que a
medida estimule a progressividade do sistema tributário.
O secretário disse que
esse imposto pode incidir
sobre operações financeiras,
semelhante à antiga Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira
(CPMF), sobre o valor adicionado a uma mercadoria em
cada etapa da produção e do
comércio ou sobre o faturamento de empresas.
“Estamos ainda analisando as varias alternativas [para
o imposto único]. Podemos
trabalhar em um IVA [Imposto
sobre Valor Agregado], podemos trabalhar em um imposto
sobre movimentação financeira, em um imposto sobre
faturamento. Nós temos de
fazer um complexo de ações.
Antes de qualquer coisa, é importante que a gente faça uma
limpeza em nosso sistema tributário”, disse Cintra.
O secretário afirmou
que o novo governo pretende reduzir a carga tributária,
que fechou 2017 em 32,4%
do Produto Interno Bruto
(PIB, soma das riquezas produzidas no país).
“Ainda analisamos alternativas”, disse o novo secretário que, além de comandar
a Receita Federal, elaborará
uma proposta de reforma tributária. Antes de enviar a proposta, no entanto, o secretário
afirmou que o Ministério da
Economia se concentrará em
simplificar a tributação, aproveitando a proposta elaborada
pelo governo anterior para
unificar o Programa de Integração Socal (PIS) e a Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins).
“A unificação de tributos
é processo que deve ocorrer
paralelamente [à reforma
tributária]”, afirmou Cintra.

Pesquisa FGV: IPC-S
cresce em sete capitais
Vinícius Lisboa
Repórter da Agência Brasil

O Índice de Preços ao
Consumidor Semanal (IPC
-S) terminou o ano de 2018
em alta em sete capitais
pesquisadas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). A
variação de preços geral na
quarta semana de dezembro foi de 0,29%, mas o indicador chegou a 0,73% no
Rio de Janeiro.
Ainda no Rio, foi registrada a maior inflação entre
as cidades brasileiras que
fazem parte do estudo. Belo
Horizonte (0,25%), Porto
Alegre (0,25%) e Salvador
(0,22%) não chegaram a
0,3% de variação. Recife
(0,19%), São Paulo (0,11%)
e Brasília (0,09%) tiveram
as menores taxas.
A inflação do Rio de
Janeiro subiu 0,18 ponto
percentual em relação à
terceira semana de dezembro, quando havia
atingido 0,55%.

Vestuário e habitação
foram as classes de despesa
que mais contribuíram para
essa alta, mas alimentação e
educação também pressionaram o índice por já se encontrarem em um patamar
mais elevado.
Apesar de ter a menor taxa de inflação semanal entre todas as capitais,
Brasília teve um avanço de
0,38 ponto percentual na
variação de preços. O movimento de preços na capital
federal foi influenciado por
vestuário e transportes, disse a FGV.

No Rio de Janeiro foi
registrada a maior
inflação entre as
cidades brasileiras
que fazem parte
do estudo

Na Região NE e mais seis estados

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Os usuários de aparelhos irregulares
começarão a receber mensagens de
SMS informando que o aparelho é
irregular e que será bloqueado

Processo de bloqueio de celulares
irregulares começa no próximo dia 7
Luciano Nascimento
Repórter da Agência Brasil

Celulares irregulares
nos estados da região Nordeste, além de São Paulo,
Minas Gerais, do Amapá,
Amazonas, Pará e de Roraima começam a receber a
partir da próxima segundafeira (7) mensagens de alerta de que serão bloqueados
a partir de março.
De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o bloqueio
começa a partir de 24 de
março, 75 dias após o início
do envio das mensagens.
Nesses estados, os usuários
de aparelhos irregulares
começarão a receber mensagens de SMS, informando
que o aparelho é irregular e
que será bloqueado. “Operadora avisa: Pela Lei 9.472
este celular está irregular
e não funcionará nas redes
celulares em 75 dias”.
Segundo a agência reguladora, a medida vale
apenas para celulares irregulares habilitados nas redes das prestadoras a partir

da próxima segunda-feira,
não incidindo sobre os aparelhos adquiridos antes.
De acordo com a Anatel, a medida visa combater
o uso de celulares falsificados, sem certificação ou
com IMEI (do inglês International Mobile Equipment
Identity) adulterado, clonado ou outras formas de
fraude. A medida também
busca inibir a comercialização de aparelhos não homologados no país.
“Um celular sem certificação pode aquecer, dar
choques elétricos, emitir
radiação, explodir e causar
incêndio, pois não passou
pelos testes necessários”,
informou a agência.
O IMEI é o número de
identificação do celular. É
composto por um código
composto por 15 números
utilizado
internacionalmente que permite identificar a marca e modelo do
aparelho. Todas as mensagens são enviadas pelo número 2828.
Para saber se o número
de IMEI é legal, basta dis-

car *#06#. Se a numeração
coincidir com o que aparece
na caixa, o aparelho é regular. Caso contrário, há uma
grande chance de o aparelho ser irregular.
A Anatel informou ainda que o usuário de serviço móvel que estiver com
sua situação irregular deve
procurar a empresa ou
pessoa que vendeu o aparelho e buscar seus direitos
como consumidor.
A Anatel criou em seu
Portal na Internet um espaço com informações do
projeto de bloqueio de celulares, o projeto Celular
Legal. No Portal da Anatel
também é possível verificar
se o celular apresenta alguma irregularidade .
Cronograma
O bloqueio de celulares
irregulares começou pelos
Distrito Federal e por Goiás.
Os aparelhos irregulares começaram a ser bloqueados
no dia 8 de maio. Segundo
a Anatel, já foram excluídos
das redes das prestadoras
móveis 103 mil celulares

irregulares nas duas unidades da federação.
No dia 8 de dezembro
teve início o bloqueio de celulares irregulares, também
chamados de piratas, nos
estados do Acre, Espírito
Santo, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Paraná, Rio
de Janeiro, Rio Grande do
Sul, de Rondônia, Santa Catarina e do Tocantins.

Celulares estrangeiros
Celulares comprados
no exterior vão continuar
funcionando no Brasil, desde que sejam certificados
por organismos estrangeiros equivalentes à agência
reguladora. Um celular só é
considerado irregular quando não possui um número
IMEI registrado no banco de
dados da GSMA, associação
global de operadoras.
Não serão considerados irregulares os equipamentos adquiridos por
particulares no exterior
que, apesar de ainda não
certificados no Brasil, tenham por origem fabricantes legítimos.

Gasolina vendida nas refinarias de
todo o país está com preço mais baixo
Por Agência Brasil
O preço da gasolina negociada ontem (3) nas refinarias está mais baixo: o
litro passou de R$ 1,5087
para R$ 1,4675. A última
redução no preço do combustível ocorreu no dia 28

de dezembro do ano passado, quando passou de R$
1,5554 para R$ 1,5087.
De acordo com a Petrobras, a política de preços da
empresa para a gasolina e
o diesel vendidos às distribuidoras “tem como base
o preço de paridade de im-

portação, formado pelas cotações internacionais destes
produtos mais os custos que
importadores teriam, como
transporte e taxas portuárias, por exemplo”.
Segundo a estatal, essa
“paridade é necessária porque o mercado brasileiro de

combustíveis é aberto à livre concorrência, dando às
distribuidoras a alternativa
de importar os produtos”.
A Petrobras informa ainda
que, “o preço considera uma
margem que cobre os riscos
(como volatilidade do câmbio e dos preços)”.
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O sucesso é o insucesso de alguém

Ursula Kroeber Le Guin

scosta.dandara@gmail.com

Diversidade

Coluna do

meio

ÉRICO VERÍSSIMO

por Dandara Costa

Foto: Reprodução

paradoxal
Um dos assuntos
mais comentados da
cerimônia de posse
do presidente eleito
foi, sem dúvidas, o
discurso em Libras
da primeira-dama
Michelle Bolsonaro.
Certamente uma
quebra de protocolo, pela primeira vez
uma primeira-dama
discursou na posse.
Contudo, pouquíssimo tempo depois, o
ministro da Educação
do novo governo,
Ricardo Vélez Rodríguez, decretou a
extinção da secretaria do Ministério da
Educação. O paradoxo é que uma das
atribuições da tal
secretaria era justamente intervir pela
educação de surdos.
No lugar da Secretaria da Diversidade
e Inclusão do MEC,
Vélez criou uma nova
secretaria voltada
exclusivamente para
a alfabetização.

A vida começa todos os dias

Vanina e Romero Feitosa comemorando o Natal em família
Foto: Reprodução

Novos destinos
Férias e verão são sinônimos de mar. As praias
urbanas de João Pessoa e do litoral sul já são bastante
conhecidas, mas muitas belezas estão escondidas no
litoral norte do estado, onde é possível encontrar
praias de naturismo, rios de águas tranquilas e restingas praticamente intocadas pela ação do homem.
Além disso, é possível aproveitar o empreendedorismo
criativo dos nativos e a rica cultura local. A gestora
de turismo e empreendedorismo criativo do Sebrae
Paraíba, Regina Amorim, indica roteiros para algumas
localidades dos litorais norte e sul do estado. (1) Em
Lucena, comece pelo sítio de Seu Dedé e conheça
um exemplo de agricultura familiar que trabalha
com orgânicos certificados. Em seguida, conheça as
ruínas da Igreja de Bonsucesso, uma igreja secular
tombada pelo Patrimônio Histórico localizada no meio
da mata. (2) Em Cabedelo, na praia do Poço, visite o
criativo Atelier de Fábio Smith e a sua arte em barro,
no Centro Cultural Bicho de Pé, na Praia do Poço. Sob
agendamento, prepare-se para conhecer o coração
de Cabedelo, no Rio Paraíba, e passe o dia na Ilha
da Restinga, local extremamente bem preservado. (3)
Em Rio Tinto, conheça a APA da Barra do Rio Mamanguape, um lugar paradisíaco e muito bem conservado
graças à atuação do ICMBIO no local.
Foto: Rosa Aguiar

ROCK SPECIALS
Hoje a Banda General Lee toca no After
Pub, no Bessa, com
covers de Pearl Jam,
Nirvana e Foo Fighters.
A partir das 22h.

Socorro Agra ladeada por suas duas filhas, Ingrid e Thaís
Foto: Reprodução

inédito
No próximo dia 11
Toquinho e Lucy Alves
fazem show conjunto
inédito em João Pessoa. Os ingressos estão à venda nas lojas
Rommanel do Manaíra
e Tambiá Shopping,
bem como pela internet, no site Bilheteria
Virtual. Os valores dos
ingressos são R$ 50
(meia) e R$ 100 (inteira), para a Plateia B; e
R$ 60 (meia) e R$ 120
(inteira), para a Plateia
A. O show acontecerá
no Teatro Pedra do Reino, por volta das 21h.

Ui!
Zé Neto & Cristiano foram os artistas
mais ouvidos no Brasil na plataforma de
steaming Spotify em
2018.
Jorge & Mateus,
Anitta, Matheus &
Kauan e Marília Mendonça seguem respectivamente no top
5 dos mais ouvidos.
Lembrando
que
Jorge & Mateus e
Anitta são atrações
confirmadas no Fest
Verão 2019.

Ruth Avelino e Maria Helena Rangel durante confraternização no Apetito

Música + humor
Hoje acontece um encontro inusitado entre
o forró e o humor. No Lovina, a partir das 20h,
Waldonys e Zé Lezin se apresentam em um show
especial que promete muita diversão. O público
pode adquirir os ingressos no 1o lote por R$ 70
(meia entrada), R$ 80 (amigo Lovina), R$ 140
(individual inteira), R$ 300 (mesa setor 1), R$ 400
(mesa setor 2). A promoção é do Lovina Beach
Club e da Colônia Produções.
Foto: Reprodução

A cantora Lucy Alves inicia 2019 com parceria inédita
Viralizou - Pelas redes sociais anda circulando um
vídeo no qual a ministra Damares Alves afirma que
azul é a cor dos meninos e rósea a das meninas. Na
quarta-feira, a advogada e pastora evangélica assumiu o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Em seu discurso na solenidade de transmissão
de cargo Damares proferiu outra frase no mínimo
insensata: “O Estado é laico, mas esta ministra é terrivelmente cristã”. Chega a ser estarrecedor o nível
da mentalidade de alguém que ainda relaciona cor a
gênero cinco séculos após o fim da Idade Média.

Retorno - O Tribunal de Justiça da Paraíba e todas as
unidades judiciárias do Estado continuam em recesso
forense até domingo 6 de janeiro. O retorno ao trabalho será na segunda-feira, dia 7 de janeiro. Durante
esse período, o Poder Judiciário estadual está funcionando em regime de plantão. Já os prazos processuais
seguirão suspensos até o dia 20 de janeiro, conforme
determinação do novo Código de Processo Civil (CPC).

Parabéns
Antônio Soares da
Silva, Arlene Morais,
Cícera de Castro
Marques, Cláudia
Miranda, Clementina
de Oliveira Chaves,
Floriano Junior, Genivaldo Lima dos Santos, Hannah Ribeiro
Silva Verheul, Joseilton Macedo, Maria
de Lourdes Magliano, Mariana Gentil
Nery Dantas Cabral,
Raimundo Tadeu
Nogueira e Thayná
Braga Borges.

A linda Thayná Braga Borges comemora hoje mais uma primavera

Foto: Cadu Vieira

Ameaça do Auto
Ex-presidente do Auto Esporte diz estar com ação pronta para
suspender o Campeonato de 2019 na Justiça Comum por se
sentir prejudicado após a Operação Cartola. Página 24
Edição: Geraldo Varela
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Sem passaporte, Ronaldinho
falta a um evento em Dubai
Ex-jogador teve o documento apreendido pelo TJ-RS ao não cumprir uma sentença por crime ambiental
Uol
Ronaldinho Gaúcho foi
ausência no Globe Soccer, encontro realizado em Dubai,
nos Emirados Árabes Unidos, e que recebe os maiores
nomes do futebol mundial
desde a última quarta-feira
(2). O ex-jogador teve seu
passaporte apreendido em
novembro pelo Tribunal de
Justiça do Rio Grande do
Sul (TJ-RS) por não cumprir
uma sentença por crime ambiental. O Globe Soccer deste ano também conta com a
presença de Ronaldo Fenômeno, atual proprietário do
Valladolid. Ronaldinho Gaúcho era esperado para receber uma homenagem pelos
feitos de sua carreira.
Em contato com o UOL
Esporte, o advogado de Ronaldinho, Sergio Queiroz,
negou que a ausência tenha
relação com o passaporte
retido. Disse ainda que o
ex-jogador não utilizará seu
passaporte espanhol caso
deseje viajar para o exterior
- ele obteve a cidadania europeia no período em que
jogou no Velho Continente.
“A vida dele segue normal. Ele é cidadão espanhol,

mas não é o caso (de usar
passaporte espanhol). O Ronaldo tem evento para participar em todas as semanas e
ele escolhe o evento que ele
vai”, afirmou.
Ronaldinho havia entrado em dezembro com
um pedido no STJ (Supremo
Tribunal de Justiça) para
que seu passaporte fosse
devolvido. A Justiça, no entanto, entrou em recesso
no dia 19 sem analisar o
recurso. Os ministros retornam ao trabalho somente
em fevereiro e a Segunda
Turma da corte, onde corre
o pedido de habeas corpus
do jogador, volta a se reunir
apenas em 5 de fevereiro.
A devolução do passaporte de Ronaldinho antes
desse prazo dependeria
de uma decisão com caráter de urgência do STJ ou
ter sucesso em um recurso no STF.
Especialistas em Direito explicam que Ronaldinho Gaúcho pode usar
um passaporte da Espanha,
caso tenha tirado um já que
tem cidadania espanhola
há mais de uma década.
Mas a medida teria consequências jurídicas.

Foto: Reprodução/Twitter

Ronaldinho já impetrou recurso para ter de volta o seu passaporte, mas a justiça entrou em recesso e só retorna aos trabalhos no mês de fevereiro

Goleiro Buffon

Neymar e Mbappé vão ganhar muitas bolas de ouro
iG
O Paris Saint-Germain
é uma potência na França e
a dupla Neymar e Mbappé é
considerada uma das melhores da Europa. Pelas atuações
de ambos, o goleiro da equipe,
Gianluigi Buffon, comentou
em entrevista que eles podem
ser os sucessores de Cristiano
Ronaldo e Messi no futebol internacional. No programa de
televisão do ex-jogador Alain
Boghossian, do canal Eurosport, Buffon comentou que a

Curtas

dupla foi responsável por sua
transferência da Juventus e
exaltou Mbappé.
"Eles são um dos motivos
que me levaram a vir para o
PSG. O Kylian já o conhecemos
todos, tem vinte anos e tem o
mundo nas mãos. Se ele decidir que é capaz de ganhar
cinco Bolas de Ouro nos próximos dez anos, ele vai consegui
-lo. Tudo depende dele”.
Mbappé apareceu para
o mundo na temporada 2016
quando ainda defendia o Monaco. Na temporada seguinte

se transferiu para o Paris Saint-Germain e em 2018 foi campeão mundial com a seleção
da França, vencendo inclusive
o prêmio de melhor jovem do
Mundial.
Na votação da Bola de
Ouro de 2018, o jovem francês ficou em quarto lugar,
mas levou o Troféu Kopa, entregue para o melhor jogador
do mundo com menos de 21
anos.
A respeito do capitão da
seleção brasileira, Buffon admitiu que o talento de Neymar

Foto: PSG/Divulgação

é algo incomum “Ele tem uma
técnica, um talento, uma classe que eu provavelmente nunca tinha visto”. O goleiro ainda
revelou que dá conselhos à
Neymar. “Falo muitas vezes
com ele e digo: ‘tem 26 anos e
ainda não ganhou uma Bola de
Ouro . Já deveria ter ganhado,
mesmo com Messi e Cristiano
Ronaldo. Não tem que esperar
que eles acabem, é tão forte
como eles. Nos próximos cinco anos tem que ganhar três.
Três para você e duas para KyMbappé e Neymar, a dupla que faz muito sucesso na equipe do PSG
lian” destacou o goleiro.
Foto: Reprodução / twitter.com/acmilan

Clubes buscam o
líder Barcelona

São Paulo confirma o sétimo reforço
São Paulo confirmou nessa quinta-feira
seu sétimo reforço para a temporada
2019. Trata-se do volante Willian Farias, que defendeu em 2018 o Vitória,
rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2014, o jogador de
29 anos foi campeão brasileiro com
a camisa do Cruzeiro. Willian Farias
assinou contrato válido até o fim do
ano, com possibilidade de renovação
por mais duas temporadas. No elenco

do São Paulo, ele vai brigar por uma
vaga na equipe titular com os também
volantes Hudson, Jucilei, Liziero e Luan.
Outro possível concorrente é Hernanes,
outro reforço para este ano. Também
chegaram ao clube o goleiro Tiago
Volpi, o lateral-direito Igor Vinícius, o
lateral-esquerdo Léo, o meia-atacante
Biro Biro e o atacante Pablo. Na quarta,
o clube anunciou Vagner Mancini é o
novo coordenador técnico de futebol.

Mbappé está na mira do Juventus
Depois de surpreender no mercado
de transferências e tirar Cristiano
Ronaldo do Real Madrid, a Juventus
promete contratar outra estrela do
futebol mundial: Kylian Mbappé. Em
entrevista ao jornal italiano “Tuttosport”, o presidente da heptacampeã
italiana, Andrea Agnelli, prometeu
um novo reforço de impacto.
“Vamos tentar contratar outro Ronaldo (um jogador com o mesmo me-

diatismo do internacional português),
mas desta vez estamos a tentar um
com menos de 25 anos”, explicou o
cartola.Ainda segundo a publicação,
o Paris Saint-Germain estaria disposto a aceitar uma proposta 200
milhões de euros (R$ 855 milhões)
para se adequar aos critérios de Fair
-Play Financeiro imposto pela UEFA
e não sofrer qualquer tipo de multa
ou exclusão de competições.

Final da Supercopa da Itália terá setor proibido para mulheres
Juventus e Milan disputam, no dia 16 de janeiro, a final da Supercopa da Itália. Pela primeira vez, uma partida da competição
vai ser disputada fora da Itália e vai ser realizada na Arábia Saudita. Um setor do estádio, porém, é destinado apenas para
homens e mulheres só podem entrar acompanhadas por homens. A partida vai ser realizada no estádio King Abdullah Sports
City, na cidade de Jeddah e é divido em duas zonas. A primeira denominada 'singles' (solteiro, em inglês) e é exclusivamente
para homens. A seção é a melhor do estádio, mais próxima ao campo, na lateral e com melhor visibilidade. A segunda zona é denominada de 'família' e é uma seção mista. As mulheres, porém, só podem entrar na localidade acompanhadas por um homem.

Sevilla (3º) e Atlético de Madrid (2º)
se enfrentam pelo principal confronto
da 18ª rodada da LaLiga, neste domingo, em busca de se aproximarem
do líder Barcelona, que visita o Getafe
(7º). Será o primeiro compromisso em
2019 do Barça, que não costuma ter
facilidade após o réveillon. Nos últimos
10 anos, venceu cinco jogos, empatou
quatro e perdeu uma vez. O Atlético de
Madrid busca consolidar a vice-liderança e colar nos catalães, já que os
Colchoneros venceram por 5 a 2 na última visita ao estádio Sánchez Pizjuán.
Do outro lado, o Sevilla está a dois
pontos do time comandado por Diego
Simeone e pode assumir a segunda
colocação com uma vitória. Na luta
por competições europeias, Alavés (5º)
e Valencia (8º) fazem duelo atrativo,
enquanto o Betis (6º) visita o lanterna
Huesca (20º), que busca uma reação
para sonhar com a permanência na
elite do futebol espanhol.
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Paraibano disputa etapa do
Mundial de Vôlei na Holanda
Álvaro Filho joga ao lado de Ricardo (BA) a etapa de Haia, que tem como particularidade evento em ginásio fechado
CBV
A etapa de Haia (Holanda), que está acontecendo
e vai até o próximo domingo (6/1) abre a participação das duplas brasileiras
no Circuito Mundial 2019.
A competição nível quatro
estrelas ainda não conta
pontos para a corrida olímpica brasileira, mas os resultados obtidos no torneio
podem ser importantes para
o ranking de entradas e consequentemente o chaveamento em eventos futuros.
Além disso, a competição conta com um diferencial, sendo disputada em um
ginásio fechado. É o segundo ano consecutivo que Haia
abre o calendário do Circuito Mundial. Três duplas brasileiras já estão garantidas
na fase de grupos que começa a partir de hoje.

No masculino, Pedro Solberg/Bruno Schmidt (RJ/DF)
e Ricardo/Álvaro Filho (BA/
PB) estão na fase de grupos
e começam a jogar a partir
de hoje. No feminino, Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE), garantidas na fase de grupos, já
estrearam ontem.
Para estarem na disputa, as duplas brasileiras
passaram a virada do ano
já na Holanda, ou dentro de
um avião, tudo em busca de
bons resultados representando o Brasil. O campeão
olímpico Ricardo, que passou o réveillon viajando, comentou a experiência.
“Neste momento de
confraternização sempre
queremos estar próximos da
família, mas a vida do atleta,
desde o início, é de abdicação. Trocamos isso por sonhos. Estou feliz e confiante
na parceria com o Álvaro

Filho e por isso estamos correndo atrás. Vamos buscar
a adaptação ao torneio em
quadra fechada e climatizada da maneira mais rápida”,
disse o baiano, que comemora no próximo domingo
44 anos.
As duplas campeãs em
Haia recebem 800 pontos
no ranking geral da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), além de cerca de
R$ 78 mil em premiações.
Em 2018, Carolina Solberg e
Maria Elisa (RJ) ficaram com
a prata no torneio. Em oito
etapas realizadas em Haia,
o Brasil soma 23 medalhas
(10 de ouro, cinco de prata e
oito de bronze).
O torneio em Haia é
disputado em quadras cobertas, montadas em um
ginásio. Os jogos serão disputados no complexo esportivo de Zuiderpark com

todas as quadras em local
fechado, já que a temperatura na cidade está próxima
de 50C. A arena já recebeu
etapas da Liga Mundial de
Voleibol indoor e edições da
Copa Davis de Tênis.
São 32 duplas em cada
gênero, sendo que 24 já
estão classificadas pelo
ranking, enquanto outras
oito garantiram a vaga na
disputa do classificatório.
O Brasil é o atual campeão do Circuito Mundial
no naipe feminino, com
Ágatha e Duda (PR/SE).
Após a etapa da Holanda, o
próximo desafio das duplas
brasileiras será pelo Circuito Sul-Americano, com
a etapa de São Francisco do
Sul (SC), de 18 a 20 de janeiro, e em seguida com o
Circuito Brasileiro Open, na
etapa de São Luís (MA), de
23 a 27 de janeiro.
Foto: Divulgação/FIVB)

Jogos serão disputados no complexo esportivo de Zuiderpark com todas as quadras em local fechado, já que a temperatura na cidade está próxima de 50C.

Brasileira

Amanda sobe do 14o lugar para o
oitavo no ranking oficial do Ultimate
O Ultimate atualizou o
seu ranking oficial, divulgado na última quarta-feira (2). As mudanças foram
realizadas depois do UFC
232, que aconteceu no
último sábado (29), em
Los Angeles (EUA). Agora
campeã de duas categorias de peso diferentes, a
brasileira Amanda Nunes
foi o grande destaque, pulando do 14º para o oitavo lugar no ranking peso
-por-peso da organização.
Amanda, que já era
campeã dos galos, se tornou campeã peso-pena
após um triunfo por nocaute em 50 segundos sobre Cris Cyborg, que caiu
quatro posições na lista, e
agora ocupa a 14ª colocação na lista dos melhores
do mundo.
Após a vitória sobre
A l exa n d e r G u s t a fs s o n

Foto: Getty Images

Amanda, campeã dos galos, se tornou campeã peso-pena após vencer Cris Cyborg por nocaute em 50s
que lhe rendeu o cinturão
meio-pesado do UFC, o
americano Jon Jones subiu para o segundo lugar
no peso-por-peso, ficando atrás somente do rival
Daniel Cormier. A atua-

lização rendeu reclamações de Jones, já que ele
bateu Cormier anteriormente.
Nas divisões de peso,
o maior destaque foi para
o australiano Alexander

Volkanovski. Depois de
nocautear Chad Mendes
no segundo assalto, o lutador ganhou seis posições
no peso-pena, alcançando
o quarto lugar, empatado
com Renato Moicano.

Felipe
Gesteira

reporter@felipegesteira.com

Última semana
Além de procurar ser feliz na vida pessoal,
ao final de 2017 eu havia feito apenas uma
resolução: dormir mais. Desde os 17 anos de
idade mantinha o hábito de consumir tanto
conteúdo quanto fosse possível, e entre livros,
jogos, filmes e séries, a vida se mostrava muito
curta. Para conseguir ler, jogar e assistir a tudo
quanto gostaria, precisava sacrificar algo. Não
sendo trabalho nem estudos, a vítima acabava
sempre sendo o sono.
Sair de 4 para 6 horas de sono diárias melhorou minha qualidade de vida, e também o
tempo de recuperação muscular na rotina da
minha prática esportiva. Não tem fadiga que se
cure sem sono. Vindo de lesão em 2017, a principal meta para 2018 era correr bem, sem dores.
E como meta a ser alcançada, a sonhada
Corrida de São Silvestre.
A primeira decepção chegou logo em abril,
na tradicional Corrida das Pontes do Recife. A
perna voltou a doer, e a partir dali comecei a
me cuidar. Foram meses de treinos mais leves e
fortalecimento. Tudo parecia sob controle, até
que chegou o mês de novembro. Eu voltara a
conseguir correr 10 km na orla de João Pessoa
sem sentir dor. Havia uma certa insegurança,
comum entre quem vem de lesão, mas dor, dor
mesmo, nem sinal.
No último fim de semana de novembro,
aquela ultramaratona de 100 km se tornou
um pesadelo. Dividida para dez integrantes da
equipe de revezamento, cada um só precisava
enfrentar 10 km, o que parecia ser absolutamente tranquilo. Não foi.
A dor apareceu por um motivo desconhecido. Não sei se pelas muitas horas com a perna
parada no carro, pelo ritmo intenso no início
da prova, ou até pela falta de alongamento. Sei
que doeu, e a dor ferrou tudo: o psicológico e a
preparação para a São Silvestre.
Se a pouco mais de 30 dias da última prova
do ano eu não havia conseguido completar bem
10 km de distância, como conseguiria me curar
da lesão e cumprir a principal corrida do ano?
Talvez tenha sido falta de fortalecimento.
Acontece com a maioria dos atletas amadores
- meu caso -, e até com alguns profissionais.
Quando a dor some, relaxamos na prevenção.
Pois bem, meu desafio em quase quarenta
dias era me curar de uma mesma lesão que levou cerca de seis meses para sumir da última
vez, e ainda ampliar em 50% o nível de esforço,
pois se antes as provas eram de 10 km, a São
Silvestre tem 15 km.
Com um prazo apertadíssimo, reforcei todos os cuidados e fiz algo que ainda não havia
experimentado, procurei uma assessoria de
corrida. Talvez fosse algum erro na técnica o
motivo da dor insistente. Para alegria e tristeza ao mesmo tempo, o professor me disse que
não havia muito o que mexer na minha postura. Assim a margem de cura caía, enquanto
crescia meu desespero. Muito paciente, ele me
recomendava colocar gelo na área, duas vezes
por dia. Algo tão simples que eu não fazia com
frequência.
Não sei se foi o cuidado com o volume de
treinos, a alimentação, o sono certinho, o fortalecimento redobrado, ou até mesmo o gelo. A
uma semana da São Silvestre corri 10 km sem
sentir dor alguma, e guardei o volume máximo
para o dia da prova. Seria um tudo ou nada no
último dia do ano.
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Matheus é a aposta do CSA
Com poucas chances no Flamengo, jogador chega ao clube alagoano para mostrar todo seu potencial
Foto: Ailton Cruz - Gazeta de Alagoas

Globo Esporte
O meia Matheus Sávio
chegou ao CSA para lutar
pela camisa 10. Revelação
do Flamengo, ele queria
mais espaço em 2019 e deu
preferência a um time da Série A. Na semana passada, o
negócio foi fechado e o jogador se apresentou nessa
quarta. Iniciou o trabalho de
pré-temporada.
“ Muito feliz, me sinto
muito honrado em vestir a
camisa do CSA. É uma oportunidade na minha vida que
eu pedi para Deus e fui atendido. Com a minha família,
nós traçamos um plano para
a minha carreira, que eu
precisava ter minutagem de
jogos. No Flamengo, eu não
pude ter tanta sequência,
então, o CSA é um clube que
me abriu as portas para que
eu possa demonstrar meu
talento, meu futebol” comentou Matheus.
O meia lembrou que o
CSA retornou à Série A do
Brasileiro e vai viver uma
temporada especial.
“Quando nós acordamos
o contrato e foi concretizada
a minha vida, sempre expus
a vontade de vir, sempre expus a opinião de querer vir e
poder ajudar a equipe. É um
ano histórico para o clube.
Vamos disputar a Série A e
precisamos começar o ano
bem, já temos uma estreia
difícil dentro de casa, contra
o Vitória, na Copa do Nordeste. Eu venho para ajudar,
como outros que chegaram
também nessa temporada,
me disponho a ajudar, a correr, a demonstrar meu talento, como falei antes, o pensamento é ajudar a equipe para
que a gente possa fazer um
excelente ano.

Flamengo

Matheus Sávio já disputou Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Agora tem o desafio de se consagrar no futebol alagoano na disputa do Estadual e também da Copa do Nordeste
Matheus, de 21 anos,
disse que gosta de articular
as jogadas. Ele falou sobre as
características.
“Sou um meia mais armador, um pouco de velocidade, então, eu procuro dar
assistência, fazer gol quando
possível. O intuito é ajudar a
equipe”.
O meia contou ainda que
a torcida do CSA pesou na
sua escolha.
“A torcida, que eu acom-

panhei muito durante a Série
B, e a trajetória do CSA, com
o Fortaleza, brigando pelas
primeiras posições. Então,
é como no Flamengo, que
tinha grande torcida também. Aqui, foi um clube que
desde quando começamos a
conversar, que surgiu a oportunidade, eu me dispus a vir,
falei da minha vontade de
poder vir e poder ajudar. É
uma oportunidade que nem
todos têm, de você vir para

um clube que subiu grande,
da Série D para a Série A, é
um clube que tem que ser
valorizado, está crescendo
muito. Matheus também falou sobre tempo de contrato.
Ele tem vínculo com o Flamengo até o fim de 2020 e
foi emprestado ao CSA.
“Eu venho com um contrato de um ano de empréstimo. A gente tem um ano
difícil e de competições difíceis e vai buscar dar o me-

lhor em todas elas. Chegar
ali em cima e procurar fazer
um ano bom. No final do ano,
queremos comemorar um
resultado bom, assim como
comemoramos o acesso no
final do ano passado e que
possa ser tão feliz igual ao
ano passado”.
Apesar de jovem, Matheus tem até experiência
internacional. Não tem medo
de competição grande.
“Eu já disputei Liber-

tadores, Copa do Brasil,
Brasileirão, também estive
em Portugal, mas nós temos que pensar a cada ano.
Hoje, o meu pensamento é
todo no CSA, em poder ajudar agora no Campeonato
Alagoano e na Copa do Nordeste, que são os primeiros
campeonatos que a gente
vai disputar. Como eu falei,
vamos nos esforçar ao máximo para fazer um excelente
ano para o CSA.

Rodrigo Caio se apresenta e sonha em fazer história
Primeiro reforço do
Flamengo para temporada de 2019, Rodrigo Caio
teve um primeiro dia intenso no Ninho do Urubu.
No mesmo dia em que o
elenco se reapresentou no
CT, o zagueiro conheceu a
estrutura do time, o técnico Abel Braga e ainda foi
recebido pelo ídolo Juan,
que sempre o inspirou em
campo.
Novo dono da camisa
3 rubro-negra, o defensor
foi apresentado oficialmente pelo vice de futebol,
Marcos Braz, e, nas primeiras palavras, afirmou
por que resolveu trocar o
São Paulo pelo Flamengo.
“Quem não sonha um
dia jogar no Flamengo? A
maioria dos jogadores do
Brasil e do mundo sonham
com isso. Pelo Flamengo,
pela estrutura, por tudo
que representa no futebol.
Me sinto honrado e feliz e
é uma grande oportunidade para retomar a minha
carreira da forma como
penso e encaro. Fico feliz e
motivado” disse, o defensor, que falou sobre o São
Paulo e deixou claro o seu
objetivo na Gávea:
“A minha passagem

pelo São Paulo foi muito boa. Sempre dei o meu
melhor, conquistei muitas
coisas, cheguei na seleção
brasileira, uma das minhas grandes conquistas.
Fica a minha gratidão por
tudo que o clube me representou, a instituição, todas
as comissões. Mas, a partir
de agora, encerro meu ciclo. Entro em uma nova
etapa, no Flamengo. Vim e
espero para ser campeão e
para entrar na história do
Flamengo. Vou atrás desse
objetivo” afirmou.
Rodrigo
conheceu
pessoalmente Abel Braga,
novo técnico do Flamengo,
nessa quinta-feira e teve
uma ótima impressão. O
jogador contou que conversou com ex-comandados do treinador para saber um pouco mais sobre
a forma de trabalho.
O defensor ainda expressou como se sentiu
ao ser recebido por Juan,
zagueiro que tem contrato
até o fim do Campeonato
Estadual com o time da
Gávea.
“Eu tive uma pequena
conversa com ele (Abel
Braga). Fico feliz de trabalhar com ele. Todos os

Foto: Gilvan de Souza

Ao lado de dirigentes, o zagueiro Rodrigo Caio se apresenta e vestirá a camisa 3. Ele é o primeiro reforço do Flamengo para esta temporada
jogadores me falaram que
ele é um cara correto, fico
feliz com isso. Já o Juan é
um ídolo, sempre me es-

pelhei nele, pelo estilo de
jogo, pela forma como encara o futebol. Me espelho
nessas características. Eu

já tinha contato com ele,
mas fico mais feliz ainda
por estar ao lado dele. Todos juntos vamos em bus-

ca dos mesmos objetivos,
que é de colocar o Flamengo onde ele merece estar”
afirmou.
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Auto Esporte deve entrar com
ação para suspender Estadual
Ex-presidente Watteau Rodrigues garante que documento está pronto e só depende da autorização do clube
Foto: Antonio Ronaldo/Jornal Correio da Paraíba

Caio Vinícius
Especial para A União

O ex-presidente do
Auto Esporte, Watteau Rodrigues, afirmou ontem que
dependendo do clube, o
campeonato paraibano deste ano não acontecerá.
Após o escândalo envolvendo a manipulação
de resultados que ocorreu
na última edição do campeonato, denunciado pela
Operação Cartola, uma ação
coletiva encabeçada pelas
lideranças dos clubes do
Auto Esporte e do Desportiva Guarabira foi encaminhada aos órgãos responsáveis, mas com a demora
do andamento do processo
e os prazos do julgamento
quase chegando ao fim, somados com a proximidade
para o início da nova edição
da competição, os autores
da ação pretendem recorrer
à justiça comum, caso não
haja resposta do Tribunal
de Justiça Desportiva (TJD)
e do Superior Tribunal de
Justiça Desportiva (STJD).
A ação, datada em 31 de
outubro de 2018, requer a
anulação dos resultados da
edição passada do campeonato, além da devolução do
título atribuído ao Botafogo
Futebol Clube, o que impediria o clube de participar
de competições de nível
regional e nacional, assim
como o segundo colocado, o
Campinense, também citado
pela Operação Cartola e todos os valores envolvidos na

O Auto Esporte acabou rebaixado no Campeonato Paraibano de 2018, mas pode “melar” a edição deste ano, caso consiga na justiça comum a sua inclusão, bem como a da Desportiva
premiação, e a reinserção na
série A dos times anteriormente rebaixados .
Segundo Watteau, é necessário que os tribunais
respondam antes do início
da competição “Vamos nos

Contra o Serrano

opor firmemente à esse tipo
de atitude! É inadmissível
que não se tenha uma resposta da justiça desportiva
antes do início do campeonato”.
Com a falta de respostas

dos tribunais de justiça desportiva, o ex-presidente considera as instituições “inaptas e incompetentes para
julgar essa matéria” não restando outra opção, além de
apelar para a justiça comum.

De acordo com Watteau
“campeonatos de futebol são
negócios jurídicos geridos
por um contrato que é definido por um conselho arbitral onde todas as regras são
definidas. Os clubes do Bo-

tafogo e Campinense agiram
na ilegalidade ferindo não
apenas o regulamento da
competição, mas também no
código disciplinar da FIFA,
que prevê que os clubes sejam punidos”.

Botafogo define time hoje para o último amistoso
Foto: Agencia Paraíba Press

Ivo Marques

ivo_esportes@yahoo.com.br

O técnico Evaristo Piza
deverá definir hoje o time
do Botafogo para o último
amistoso da fase de prétemporada, amanhã, às 16
horas, no Estádio Almeidão, contra o Serrano. A
princípio, o time deverá
ser o mesmo que enfrentou o América de Natal, no
último domingo, e venceu
por 1 a 0. O zagueiro William Goiano deverá ser
confirmado no lugar de
Walber, que já se transferiu
oficialmente para o Sport
de Recife.
O jogo contra o Lobo
da Serra será o quarto da
equipe nesta temporada.
No primeiro, o time goleou
o Palmeiras de Goianinha
-RN, por 4 a 0. Em seguida,
venceu o América de Natal
duas vezes. Uma por 2 a 1
no Rio Grande do Norte,
e outra por 1 a 0, no último domingo no Almeidão,
em João Pessoa. Este será
o primeiro teste do clube
contra uma equipe que vai
participar do Campeonato
Paraibano.
O Belo estreia no sábado dia 12, contra o Perilima de Campina Grande,
às 16 horas no Estádio Almeidão. Segundo o gerente

de futebol, Warley, o clube está começando muito
bem a temporada e tem
tudo para fazer boas campanhas nas competições
que irá disputar este ano.
“É bom está invicto
nestes amistosos de prétemporada, porque mostra
que estamos no caminho
certo e motiva o grupo para
começar com o pé direito
as competição. A partir da
próxima semana, já teremos o início do Campeonato Paraibano, e em seguida,
a Copa do Nordeste. Temos
que estar prontos para fazer
bonito. Este amistoso contra
o Serrano servirá para corrigir alguns detalhes para as
competições que virão”, disse o dirigente.

O jogo contra o
Lobo da Serra será
o quarto da equipe
nesta temporada.
O Belo já venceu o
Palmeiras-RN e o
América de Natal em
duas oportunidades,
uma casa e outra em
Parnamerim

O Botafogo é o atual campeão
paraibano e busca o tricampeonato nesta temporada

Dez clubes vão defender o título estadual
Manaus-AM, Ceará-CE, Goiás-GO, Cuiabá-MT, Botafogo-PB,
Corinthians-SP, Altos-PI, ABC-RN,
Real Ariquemes-RO e São Raimundo-RR serão os campeões
estaduais que defenderão séries
de títulos em 2019, segundo levantamento do Sr. Goool.
A maior sequência será do
Goiás. O Esmeraldino faturou
as últimas quatro edições do
Campeonato Goiano. O Goiás
acumula 28 voltas olímpicas.
Maior campeão estadual
do país com 55 títulos, o ABC
também tem sua série vitoriosa.
O Mais Querido emendou as

conquistas nas edições de 2016,
2017 e 2018. Outro tricampeão
na ativa é o São Raimundo. O
clube roraimense venceu as últimas três temporadas e acumula,
no total, nove troféus, sendo sete
no século XXI. Todos os outros
campeões com sequências são
bicampeões.
O Corinthians é o outro clube do Campeonato Brasileiro da
Série A com série de títulos. O Timão faturou o Paulistão em 2017
e 2018, assim como Manaus,
Cuiabá - que garantiu acesso na
Série B -, Botafogo, Altos e Real
Ariquemes.

Defesa de título
n Confira os campeões estaduais que defenderão séries de
títulos em 2019:
n Manaus-AM (2017 e 2018)
n Ceará-CE (2017 e 2018)
n Goiás-GO (2015, 2016, 2017
e 2018)
n Cuiabá-MT (2017 e 2018)
n Botafogo-PB (2017 e 2018)
Corinthians-SP (2017 e 2018)
n Altos-PI (2017 e 2018)
n ABC-RN (2016, 2017 e 2018)
n Real Ariquemes-RO (2017 e
2018)
n São Raimundo-RR (2016,
2017 e 2018)
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Vingadores: teoria prevê como
será a morte
do Capitão
América
Datas em que
morreu mais
gente no mundo

Da Super Interessante

Levando-se em conta as catástrofes, as guerras ou os genocídios, dia em
que mais morreu gente no mundo foi
em 23 de janeiro de 1556, quando um
terremoto devastador atingiu a província de Shaanxi, na China, deixando
um resultado terrível de quase 830
mil mortos. Não há dados oficiais
da matança, mas, segundo especialistas, tudo indica que o número
de pessoas mortas na fatídica data
esteja próximo do verdadeiro. Nessa
conta não entra o tanto de gente que,
diariamente, morre no mundo por causas outras.

Do Observatório
do Cinema
Por Alexandre Guglielmelli

Desde o lançamento do trailer de ‘Vingadores: Ultimato’, teorias sobre o enredo
do filme não param de pipocar na internet. Uma delas prevê como será a morte do Capitão América. A teoria afirma
que o fim do herói será semelhante
à sua “primeira morte”, quando ele
sacrificou sua vida para salvar milhões, mergulhando no Oceano Ártico a bordo do veículo de guerra
do Caveira Vermelha.
De acordo com a nova teoria,
em ‘Ultimato’, Steve Rogers também deve pilotar um veículo aéreo
na tentativa de salvar as vidas dos
amigos. Esse momento aconteceria
após a conversa dele com a Viúva Negra, mostrada no trailer.
A teoria também sugere que Steve
Rogers vai olhar para a imagem de Peggy
Carter que ele mantém em sua bússola antes
de morrer, referenciando o momento em que
ele estava perdido no Ártico na cena final
do primeiro filme do Capitão América.
Como Chris Evans não renovou
seu contrato com a Marvel, tudo
indica que o filme será a despedida do herói.
A continuação de ‘Vingadores: Guerra Infinita’ deve
mostrar o embate final
entre Thanos e os Vingadores. A Capitã Marvel
e o Homem-Formiga
devem se unir à super-equipe na história. ‘Vingadores:
Ultimato’ chega aos
cinemas no dia 25
de abril de 2019.

23/1/1556: 830 mil mortos num
terremoto, na China.

13/11/1970: 500 mil mortos por um
ciclone, em Bangladesh.
25/11/1839: 300 mil mortos por um
ciclone, na Índia.
20/5/526: 250 mil mortos por um
terremoto, na Turquia.
28/7/1976: 242 mil mortos em um
terremoto, em Tangshan, China.
16/12/1920: 240 mil mortos em um
terremoto, em Haiyuan, China.
26/12/2004: 230 mil mortos em um
tsunami, na Índia.
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A continuação de ‘Vingadores:
Guerra infinita’ deve mostrar o
embate final entre Thanos
e os Vingadores

Artigo

CONTATOS: uniaogovpb@gmail.com

31/1/1942: 229 mil mortos em um
genocídio de judeus, na Europa.
5/10/1948: 110 mil mortos em um
terremoto, no Turcomenistão.
28/12/1908: 100 mil mortos em
um terremoto, em Messina, Itália.

Ricardo Viveiros

jorgerezende.imprensa@gmail.com

Melhor matar a morte do que perder a vida
Embora seja tema de série na Internet,
o assunto suicídio ainda suscita tabu. E está
cada vez mais preocupante, em especial entre
os jovens. Segundo dados de 2017 do Mapa da
Violência (sistema de informação de mortalidade do Ministério da Saúde), a taxa de pessoas
que tiram a própria vida entre 15 e 29 anos
no Brasil subiu de 5,1 por 100 mil habitantes
em 2002 para 5,6 em 2014. É um aumento de
quase 10% em 12 anos.
A vida só perde o sentido quando acaba a
esperança. E o que é a esperança? Não é apenas
um sentimento, mas, acima de tudo, uma convicção pessoal, uma certeza de que a vida vale
a pena. Não há esperança sem sonhos, projetos,
desejos - motivos para existir.
Viver vale a pena porque você não é dono
da vida, porque não foi você que se inventou,
Foto: Wikipédia

criou e integrou ao planeta. Você não pertence apenas a si mesmo, é também de outras
pessoas, do mundo. Você não sabe o que vai
acontecer no futuro, mas pode tentar arquitetar
o amanhã ao seu jeito.
Cada pessoa é única. Portanto, valiosa
como diamantes e eterna como eles. Mesmo
depois de sua morte, ela será lembrada pelo
que fez e representou. Enfim, porque viveu. Não
porque morreu.
O escritor francês Albert Camus (19131960) disse que a única questão verdadeiramente séria da filosofia é o suicídio. A rigor,
acho que esse é o mais complexo aspecto do
mistério de existir. Morrer por suicídio é uma
escolha de foro íntimo. Uma atitude diante do
sofrimento. Opção definitiva que se contrapõe
ao muitos que morrem sem querer, lutando

para continuar vivendo.
Há saída para o suicídio? Sim. Ela depende
de um olhar duplo e, aparentemente, antagônico. Um olhar fechado no ponto mais profundo
do ser e aberto a todos os pontos do universo.
Uma vontade de criar uma ponte segura entre
você e as infinitas possibilidades da vida. Para
descobrir sua conexão com algumas delas.
Porque elas existem.
Se você acha que já não serve para viver,
tenha certeza de que é importante para alguém
ou para muitas pessoas. Há crianças que foram
muito desejadas por seus pais e que, em razão
do destino, nasceram com sérios problemas
físicos ou mentais. São seres que, tantas vezes,
se transformam na razão da existência dos que
cuidam deles com amor e carinho.
Há pessoas que tentaram o suicídio, não

(Ricardo Viveiros é jornalista e escritor, autor, dentre outros livros, de ‘A Vila que Descobriu
o Brasil’ (Geração Editorial) e ‘Justiça Seja Feita’
(Sesi-SP Editora).

História - mortes na data de hoje

1960 — Albert Camus, escritor e filósofo francês
1965 — T. S. Eliot, poeta, dramaturgo e crítico literário britânico
1969 — Daisy e Violet Hilton, gêmeas siamesas norte-americanas
1988 — Henfil, cartunista brasileiro
Foi um par de gêmeas siamesas que
viajaram em turnê pelos Estados Unidos
no circuito de sideshow e vaudeville na
década de 1930. Morreram aos 61 anos

morreram e se tornaram brilhantes, descobriram curas para doenças, criaram meios para
melhorar a vida de todos. Qualquer ser humano
pode ser útil - a si mesmo e ao próximo.
“Viver é perigoso”, escreveu Guimarães
Rosa (1908-1967). Por isso mesmo é fascinante,
mágico, desafiador. Morrer não oferece oportunidades. Viver nos dá chances para mudar
qualquer cenário.
Experimentamos tempos difíceis. Cada
um tem suas dores. Mas podemos e devemos
ponderar que é melhor matar a morte do que
perder a vida.

2007 — Padre Léo, sacerdote católico brasileiro
2010 — Tsutomu Yamaguchi, engenheiro japonês

Foto: Wikipédia

Aforismo
Estava em viagem de negócios em
Hiroshima em 6 de agosto de 1945, quando
a cidade sofreu o bombardeio atômico.
Ferido e com queimaduras, no dia seguinte
voltou para um melhor tratamento na
cidade onde morava, Nagasaki. Três dias
depois, em 9 de agosto, sofreu novamente
as consequências de um segundo
bombardeio atômico, sobrevivendo mais
uma vez. Morreu aos 94 anos

“O pior não é morrer,
mas ter de desejar /
a morte e não
conseguir obtê-la.”
(Sófocles)
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Geral
Diagramação: Bhrunno Fernando

Hospital Geral de Mamanguape
dá alta ao primeiro bebê de 2019
Maria Júlia nasceu de parto cesariana no início da tarde do dia 1o, pesando 3,475kg e com 50cm de altura
Foto: Secom-PB

Recebeu alta médica,
ontem, o primeiro bebê nascido na Maternidade do Hospital Geral de Mamanguape
(HGM), este ano. Maria Júlia
nasceu de parto cesariana no
início da tarde de terça-feira
(1), pesando 3,475kg e com
50cm de altura. A bebezinha
é filha do casal Jaiones dos
Santos e Marcelo dos Santos,
25 e 31 anos respectivamente. Este é o primeiro filho
da família de Itapororoca/
PB. A pequena Maria Júlia é
a criança de número 6.364
nascida na maternidade da
unidade de saúde desde a
sua fundação, em 2 de julho
2014.
Só em 2018 nasceram no
complexo hospitalar 1.757
crianças, uma média de 146
nascimentos por mês. De
acordo com Reginaldo Lota,
diretor-geral do hospital, não
são apenas números expressivos, mas prova da conquista dessa população de terem
seus filhos nascidos na localidade onde vivem. “Sempre
lembro com muita alegria
do fato de sermos o primeiro berço dos filhos do Vale
do Mamanguape. São muitos
os testemunhos de transtornos existentes antes de nossa maternidade existir, pois
as gestantes sofriam tendo
que enfrentar um translado,
que por vezes começava das
áreas mais remotas dessa
região, para dar à luz na capital. Agora, os filhos do Vale
de Mamanguape nascem em
seu município, isso só reforça o tamanho da missão que
nos é confiada e que temos
cumprido com todo amor e
dedicação”, ressaltou.
Já o gerente assistencial
da instituição, Fábio Ricardo,
acrescentou que a unidade
de saúde é referência em

Dólar fecha
em queda
e Bolsa tem
recorde
Camila Boehm
Da Agência Brasil

A bebê Maria Júlia é filha do casal Jaiones dos Santos e Marcelo dos Santos, que têm 25 e 31 anos, respectivamente, e é o primeiro filho da família de Itapororoca
partos de baixo risco e atende os 11 municípios da região
do Vale do Mamanguape, tendo como diretrizes a humanização. “Nossos trabalhos
têm como orientação a assistência voltada às práticas humanizadas, e isso fica muito
evidente quando observamos
os projetos que são desenvolvidos pela equipe assistencial
com o apoio da gestão. Nossa maternidade oferta uma
atenção toda especial, tanto para mamãe como para o
bebê”, explicou.
A mãe da pequena Maria
Júlia, a dona de casa Jaiones

dos Santos, relata esse momento. “É uma grande emoção, pois tive complicações
no início da gestação com o
deslocamento de placenta,
tendo de ficar em repouso
absoluto até os quatro meses.
Depois do susto, ter meu bebê
em meus braços é uma grata
realização. Agradeço a todos
da unidade de saúde por propiciar esse lindo momento na
minha vida”, comemorou.
Dentre os projetos desenvolvidos na maternidade da unidade de saúde
destacam-se: o Curso para
Gestantes, o projeto Minha

Castelo Branco assume a
Petrobras e critica monopólio
Vladimir Platonow
Da Agência Brasil

O aumento da competição
no setor de petróleo no país
vai beneficiar os consumidores brasileiros. A avaliação é
do novo presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco,
que tomou posse ontem, na
sede da companhia, no Rio de
Janeiro. “Abrindo a economia,
tendo mais competidores.
Quanto maior a competição,
o benefício se dá em favor do
consumidor. Se nós tivermos
um único produtor, não será
bom para o consumidor”, disse
Castelo Branco.
Ele explicou o que defi-

ne como preço justo do produto, conceito igualmente
defendido pelo diretor-geral
da Agência Nacional de Petróleo, Biocombustíveis e Gás
Natural (ANP), Décio Odone,
e pelo ministro de Minas e
Energia, Bento Albuquerque,
presentes à solenidade e que
discursaram antes dele.
“A Petrobras seguirá o
preço de paridade internacional, sem subsídios e sem
exploração de poder de monopólio. Nós somos amantes da
competição e detestamos a solidão nos mercados. Queremos
companhias, queremos competir”, disse Castelo Branco.
Segundo ele, a prioridaFoto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Castelo Branco diz que competição beneficia os consumidores brasileiros

de é fazer crescer a produção
de petróleo no país: “O Brasil é muito rico em recursos
naturais e tem um potencial
imenso para explorar, especialmente na mineração e no
petróleo.”
O presidente da estatal
também lembrou que haverá
muita dedicação da companhia na produção de gás natural, um importante recurso
cada vez mais utilizado pelos
países, como a China.
“Eu sou muito otimista
em relação ao gás natural. Não
só a produção de gás natural
no Brasil tende a aumentar
muito e ter novas aplicações
para ele. Como por exemplo,
a China já usa gás liquefeito
de petróleo para abastecer
sua frota de caminhões. Já
existem mais de 200 mil caminhões abastecidos por gás
natural. Isto é mais barato,
uma energia mais limpa e, no
caso do Brasil, atenderá o interesse dos caminhoneiros e
da indústria do transporte de
cargas”, disse Castelo Branco.
Também participaram
da cerimônia o ministro da
Economia, Paulo Guedes, e o
governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel.

Maternidade, SPA Gestacional, Mamãe Beleza, Shantala
e a Musicoterapia. “Estamos
sempre inovando, procurando novos projetos que
venham a contribuir com o
bem-estar de nossas pacientes. Um olhar atento nos processos culturais, emocionais,
psíquicos e espirituais envolvidos no parto revelam a importância, para mãe e filho, de
vivenciar integralmente a experiência do parto”, explicou
Jair Brito, supervisor assistencial da unidade obstétrica.
O Hospital Geral de Mamanguape, construído pelo

João de Deus

Governo do Estado da Paraíba e inaugurado em 2 de
julho de 2014, conta com 70
leitos e oferece aos pacientes
exames laboratoriais, eletrocardiograma e raio-X. Quase
500 profissionais estão envolvidos no funcionamento
da unidade, que presta atendimento aos moradores dos
municípios que compõem a
região do Vale do Mamanguape: Rio Tinto, Pedro Régis, Mamanguape, Baía da
Traição, Capim, Cuité de Mamanguape, Curral de Cima,
Itapororoca, Jacaraú, Marcação e Mataraca.

O dólar fechou em
queda ontem, segundo
dia de funcionamento
da B3, a Bolsa de Valores
de São Paulo, neste ano.
A moeda norte-americana ficou em R$ 3,7542,
uma variação negativa
de 1,43%.
O Ibovespa, indicador de desempenho das
ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, fechou o dia com alta
de 0,61%, totalizando
91.564 pontos, batendo
novo recorde nominal do
ano. O recorde anterior,
de 91.012 pontos, foi registrado anteontem (2).
Os papéis com melhor desempenho no
pregão de ontem foram:
Sabesp (alta de 7,71%),
Eletrobras PNB (alta
de 6,01%) e Eletrobras
(alta de 5,98%).

A moeda norteamericana ficou
em um patamar de
R$ 3,7542, uma
variação negativa
de 1,43%

Toffoli dá 48h para Justiça
informar saúde do médium
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

André Richter
Da Agência Brasil

O presidente do Supremo Tribunal Federal
(STF), ministro Dias Toffoli, deu prazo de 48 horas, a
partir de ontem, para que
a Justiça de Abadiânia, em
Goiás, informe o estado de
saúde do médium João Teixeira de Faria, conhecido
como João de Deus. Com
base nas informações, Toffoli decidirá sobre o pedido de liberdade feito pela
defesa do médium ao STF.
“Oficie-se, com urgência, mediante fax ou e-mail,
ao juízo de Direito da Vara
Única de Abadiânia/GO
para que, colhendo informações junto ao Núcleo de
Custódia onde ele se encontra recolhido, informe
à Corte, em até 48 horas,
a sua atual condição, bem
como se o estabelecimento
em questão oferece assistência e tratamento médicos adequados à situação”,
decidiu Toffoli.

João de Deus tem 76 anos, fez cirurgia e tratamento de câncer e é cardiopata
O médium está preso desde 16 de dezembro
sob a acusação de violação
sexual mediante fraude e
dois crimes de estupro de
vulnerável.
Anteontem (2) a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária do
Estado de Goiás (DGAP)
informou que João de Deus

está com infecção urinária.
João de Deus tem 76
anos, submeteu-se em
2015 a uma cirurgia e
tratamento por causa de
um câncer no estômago e,
segundo a assessoria da
Casa Dom Inácio de Loyola, onde o médium prestava atendimento espiritual,
é cardiopata.
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Publicidade
ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00001/2019
Aos 02 dias do mês de Janeiro de 2019, na sede da Comissão Permanente de Licitação do Fundo
Municipal de Saúde de Araruna, Estado da Paraíba, localizada na Rua Professor Moreira - Centro Araruna - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº
10/2008, de 08 de Julho de 2008, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como
as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no
Pregão Presencial nº 00014/2018 que objetiva o registro de preços para: AQUISIÇÃO PARCELADA
DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EXCETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PARA
O EXERCÍCIO 2019; resolve registrar o preço nos seguintes termos:Órgão e/ou entidade integrante
da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA - CNPJ nº
11.667.845/0001-51.Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00014/2018 e seus anexos,
e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:- CICERO ODON DE MACEDO FILHO
- ME.Item(s): 2 - 3.Valor: R$ 330.750,00.- IRMÃOS MARTINIANO LTDA - ME.Item(s): 1.Valor: R$
436.100,00.Total: R$ 766.850,00.Por questões de custos com publicações a referida ATA em sua
Totalidade, ficará disponível no Portal do Município de Araruna/PB.
Araruna - PB, 02 de janeiro de 2018.
AMÉRICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA
Secretária de Saúde
ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº
00014/2018. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2019: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/OUTROS RECURSOS. 03.000 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 10.301.0012.2066/10.302.0012.207
7 – ELEMENTO DE DESPESA: 33903099 – MATERIAL DE CONSUMO. 03.001 – SECRETARIA DE
SAÚDE: 10.302.0012.2080 - ELEMENTO DE DESPESA: 33903099 – MATERIAL DE CONSUMO...
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal
de Saúde de Araruna e: CT Nº 00001/2019 - 02.01.19 - CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME R$ 330.750,00; CT Nº 00002/2019 - 02.01.19 - IRMÃOS MARTINIANO LTDA - ME - R$ 436.100,00.
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2018
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00036/2018, que objetiva: AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CICERO
ODON DE MACEDO FILHO - ME - R$ 678.700,00; IRMÃOS MARTINIANO LTDA - R$ 235.850,00.
Araruna - PB, 02 de janeiro de 2019
VITAL DA COSTA ARAÚJO
Prefeito
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00036/2018
Aos 02 dias do mês de Janeiro de 2019, na sede da Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de Araruna, Estado da Paraíba, localizada na Rua Professor Moreira - Centro Araruna - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº
10/2008, de 07 de Julho de 2008, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como
as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no
Pregão Presencial nº 00036/2018 que objetiva o registro de preços para: AQUISIÇÃO PARCELADA
DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXCETO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO 2019; resolve registrar o preço nos seguintes termos:Órgão e/ou entidade
integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - CNPJ
nº 08.927.105/0001-00.Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00036/2018 e seus
anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:- CICERO ODON DE MACEDO
FILHO - ME.Item(s): 2 - 3.Valor: R$ 678.700,00.- IRMÃOS MARTINIANO LTDA.Item(s): 1.Valor: R$
235.850,00.Total: R$ 914.550,00.Por questões de custos com publicações a referida ATA em sua
Totalidade, ficará disponível no Portal do Município de Araruna/PB.
Araruna - PB, 02 de janeiro de 2019.
VITAL DA COSTA ARAÚJO
Prefeito
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº
00036/2018. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2019: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/
OUTROS RECURSOS. 02.010 – GABINETE DO PREFEITO: 04.122.0002.2004; 02.020 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL:
04.129.0002.2007; 02.050 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER:
12.361.0005.2012/12.361.0005.2013/12.361.0028.2016; 02.070 – SECRETARIA DE CIDADANIA,
TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA: 08.244.0033.2035;02.080 – SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 15.452.0022.2044;02.090 – SECRETARIA
DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL: 20.608.0011.2052; 02.110 – FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 08.244.0033.2059 – ELEMENTO DE DESPESA: 33903099
– MATERIAL DE CONSUMO.VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00001/2019 - 02.01.19 - CICERO ODON
DE MACEDO FILHO - ME - R$ 678.700,00; CT Nº 00002/2019 - 02.01.19 - IRMÃOS MARTINIANO
LTDA - R$ 235.850,00.
ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA
REVOGAÇÃO - Pregão Presencial nº 00013/2018
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica,
referente ao Pregão Presencial nº 00013/2018, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA
LINHA ABC FARMA.; REVOGO o correspondente procedimento licitatório. Justificativa: RAZÕES DE
INTERESSE PÚBLICO, TENDO EM VISTA QUE O EDITAL INFORMADO JUNTO AO PORTAL DO
TCE/PB, CONTINHA VICIOS, OU SEJA, NÃO FOI COM SEUS ANEXOS, PREJUDICANDO ASSIM
OS LICITANTES QUE OBTIVERAM O MESMO JUNTO AO REFERIDO PORTAL
Araruna - PB, 28 de dezembro de 2018
AMÉRICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA
Secretária de Saúde
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2018
OBJETO: Contratação de empresa especializada de engenharia, para Recuperação e Manutenção de Unidades Escolares no município de Bernardino Batista/PB. LOCAL e DATA: Rua Edinete
Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista – PB, na sala de reuniões da CPL, às 09:00
horas do dia 21 de Janeiro de 2019. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35611021. E-mail: cpl.bernardino@gmail.com. Edital:
www.bernardinobatista.pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br.
Bernardino Batista - PB, 28 de Dezembro de 2018
MATEUS RIBEIRO DANTAS - Presidente da Comissão
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2018
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00034/2018, que objetiva: A CONTRATAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA; HOMOLOGO o
correspondente procedimento licitatório em favor de: SPACO PRO SORRISO LTDA - R$ 85.200,00.
Barra de Santana - PB, 07 de Dezembro de 2018.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE - Prefeita
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO
DE BARRA DE SANTANA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00034/2018. DOTAÇÃO:
Recursos Federal e Próprios do Município de Barra de Santana: 02.050 Secretaria de Saúde - 10
301 2002 2031 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde - 33.90.39.00- Outros Serviços
de Terceiros - Pessoa Jurídica.. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 05601/2018 - 07.12.18 - SPACO PRO SORRISO
LTDA - R$ 85.200,00.
Barra de Santana - PB, 07 de Dezembro de 2018.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE - Prefeita
ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO DE PRAZO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 160726TP60009
CONTRATO Nº 60057/2016
TOMADA DE PREÇOS Nº 60009/2016
CONTRATANTE: PREFEITURA DE CAJAZEIRAS/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ 21.784.773/0001-86.
OBJETO: Contratação de empresa para construção de duas UBS na cidade de Cajazeiras-PB, sendo uma UBS - Porte I no Sítio Catolé dos Gonçalves, e uma UBS - Porte II na Rua Vitória
Bezerra, Bairro São Francisco.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: inciso II , Artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
VIGÊNCIA: por igual período do contrato original – 03 (três) meses, a contar a partir de 06/01/2019
e término em 06/04/2019.
Cajazeiras-PB, 03 de janeiro de 2019.
CRISTÓVÃO PINHEIRO DE SOUSA
Secretário de Saúde
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Joca Claudino, S/N - Por do Sol - Centro Administrativo - Cajazeiras - PB, às 10:00 horas do
dia 21 de Janeiro de 2019, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando
formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: REGISTRO DE PREÇOS
PARA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA ATENDER
DEMANDA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº.
009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3531-2534. E-mail: pregao@cajazeiras.pb.gov.br. Edital: http://transparencia.
cajazeiras.pb.gov.br/editais/ ou www.tce.pb.gov.br.
Cajazeiras - PB, 01 de janeiro de 2019
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2018
OBJETO: para contratação de empresa especializada para realização de concurso público.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: CONPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI - Valor: R$ 176.000,00. Dos atos decorrentes
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93
e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de
Licitação, Rua Manoel Batista Sobrinho, 20 - Centro - Curral Velho - PB, no horário das 08:00 as
12:00 horas dos dias úteis.
Curral Velho - PB, 02 de Janeiro de 2019
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS - Presidente da Comissão
ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2018
OBJETO: para contratação de empresa especializada para realização de concurso público.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: CONPASS CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI - Valor: R$ 8.400,00. Dos atos decorrentes
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93
e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de
Licitação, Rua Manoel Batista Sobrinho, 20 - Centro - Curral Velho - PB, no horário das 08:00 as
12:00 horas dos dias úteis.
Curral Velho - PB, 02 de Janeiro de 2019
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS - Presidente da Comissão

João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 4 de janeiro de 2019
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
Paço Municipal Benonia Pereira Barbosa
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 01/2019
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, Estado da Paraíba, usando das atribuições conferidas pelo art. 70, incisos II e IV c/c art. 93, inciso II, alínea a, ambos da Lei Orgânica do Município,
e ainda pelo disposto previsto no art. 51, da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.
		
RESOLVE:
CONSTITUIR a Comissão Permanente de Licitação – CPL, para tomar todas as medidas necessárias ao processamento e julgamento das licitações que venham a ser executadas pelo Município,
durante o exercício de 2019, com a seguinte composição:
NOME

FUNÇÃO

RG

CPF

FUNÇÃO/CARGO

Cláudio Nogueira dos Santos Presidente

1741397-SSP/
TÉCNICO EM INFOR927.404.304-00
PB
MÁTICA

Maria Florentino Texeira

Membro

3.879.935101.518.874-54 COORDENADORA
SSP/PB

Joelma Lourenço Costa

Membro

3022347-SSP/
MONITOR DO
071.789.284-09
PB
PETI

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação e os Membros titulares serão substituídos
em suas ausências e impedimentos eventuais pelo segundo nomeado, ficando designados como
Suplentes da Comissão os servidores: Manoel Diniz Neto, RG nº 1325014-SSP/PB e CPF nº
805.567.604-68, e Maria do Socorro Neves Antão da Silva, RG nº 1513561-SSP/PB e CPF nº
798.309.004-87.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se.
Publique-se.
Curral Velho/PB, em 02 de janeiro de 2019.
Joaquim Alves Barbosa Filho
Prefeito Municipal
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
Paço Municipal Benonia Pereira Barbosa
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 02/2019
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, Estado da Paraíba, usando das atribuições conferidas pelo art. 70, incisos II e IV c/c art. 93, inciso II, alínea a, ambos da Lei Orgânica do Município,
e ainda pelo disposto previsto no art. 51, da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.
RESOLVE:
DESIGNAR os servidores relacionados abaixo, para compor a formação de Pregoeiro e sua
Equipe de Apoio aos Pregões Eletrônicos e Presenciais, realizados por este Município, durante o
exercício de 2019, com a seguinte composição:
NOME

FUNÇÃO

RG

CPF

FUNÇÃO/CARGO

TÉCNICO EM IN927.404.304-00
FORMÁTICA

Cláudio Nogueira dos Santos

Pregoeiro

1741397-SSP/PB

Maria Florentino Texeira

Equipe
de Apoio

3.879.935-SSP/PB 101.518.874-54 COORDENADORA

Joelma Lourenço Costa

Equipe
de Apoio

3022347-SSP/PB

071.789.284-09

MONITOR DO
PETI

O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio serão substituídos em suas ausências e impedimentos
eventuais pelos suplentes, ficando designados como Suplentes de Pregoeiro e sua Equipe de Apoio,
respectivamente, os servidores: Maria do Socorro Neves Antão da Silva, RG nº 1513561-SSP/PB e
CPF nº 798.309.004-87, e Manoel Diniz Neto, RG nº 1325014-SSP/PB e CPF nº 805.567.604-68.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se.
Publique-se.
Curral Velho/PB, em 02 de janeiro de 2019.
Joaquim Alves Barbosa Filho
Prefeito Municipal
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COORDENADORIA EXECUTIVA DO PROCON
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL Nº01.005/2018
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 01.005/2018, que objetiva: FORNECIMENTO
DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS COM A INTERNET NAS MODALIDADES TERRESTRE (LINK DE 100 MEGA FULL DEDICADO); ADJUDICO E HOMOLOGO o correspondente
procedimento licitatório em favor de: FPS INTERNET E INFORMATICA LTDA - ME. R$.15.600,00.
Campina Grande - PB, 02/01/2019.RIVALDO RODRIGUES CAVALCANTE JR - COORDENADOR
EXECUTIVO DO FUNDOMUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS -PROCON DE
CAMPINA GRANDE- PB.
FUNDO MUNICIPAL EM DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PROCON/CG
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO:FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS COM A INTERNET NAS MODALIDADES TERRESTRE (LINK DE 100 MEGA FULL DEDICADO),para o Fundo
Municipal de Defesa dos Direitos Difusos – PROCON da Prefeitura Municipal de Campina Grande
– PB. FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 01.005/2018. Difusos. FUNCIONAL:
14.422.1003.2132 - Atenção ao ConsumidorELEMENTO DE DESPESA: 30.90.39 - Outros Serviços
de Terceiros - Pessoa Jurídica- RECURSO: 00 - Recursos PrópriosVIGÊNCIA:12 meses a partir
de sua assinatura. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS
DIFUSOS - PROCON/CG e: FPS INTERNET E INFORMATICA LTDA – ME.CT nº01.001/2019- CSL
- 02.01.19–Valor - R$15.600,00..
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS- PROCON - CG
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIALNº 01006/2018
O Coordenador Executivo do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos - Procon – CG,
nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 01006/2018,que objetiva: : AQUISIÇÃO DE
COMBUSTIVEIS PARA FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AO FUNDO
MUNICIPAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS – PROCON – CG.; ADJUDICO E HOMOLOGO
o correspondente procedimento licitatório em favor de: GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES EIRELLI - EPP, CNPJ: 22.389.353/0001-68. Valor R$ 237.000,00. Campina
Grande - PB, 02/01/2019. RIVALDO RODRIGUES CAVALCANTE JR - Coordenador Executivo do
Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos - Procon – CG.
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS- PROCON - CG
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 01.001/2019
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 01.006/2018 / TIPO: MENOR PREÇO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 01.011/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS,
PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS – PROCON – CG
BASE LEGAL: LEI 8666/93, DECRETO FEDERAL Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013 – SRP,
DECRETO MUNICIPAL 3.057/2003 (PREGÃO) E 3.104/2004 (SRP) E ALTERAÇÕES.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS – PROCON CG – PB.
VALOR REGISTROS PARA O FORNECEDOR: GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELLI - EPP, CNPJ: 22.389.353/0001-68
ITEM 01: GASOLINA COMUM / PREÇOS UNITARIO R$ 4,40 / VALOR TOTAL: R$ 176.000,00
ITEM 02: ETANOL / PREÇOS UNITARIO R$ 3,05 / VALOR TOTAL R$ 61.000,00
PRAZO: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA SUA ASSINATURA.
FUNCIONAL/ AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PROCON: 14.422.1003.2132 - ATENÇÃO AO
CONSUMIDOR
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSOS: RECURSO: 00 - RECURSOS PRÓPRIOS
CONTRATANTE: RIVALDO RODRIGUES CAVALCANTE JR
FORNECEDOR: VALESKA DE ARAÚJO.
DATA DA ASSINATURA: 02/01/2019.
FUNDO MUNICIPAL EM DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PROCON/CG
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO:AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS,
PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS – PROCON
– CG.FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 01.006/2018 (SRP).DOTAÇÃO:
FUNCIONAL: 14 422 1003 2132 - ATENÇÃO AO CONSUMIDOR. ELEMENTO DE DESPESA:33.90.30 -MATERIAL DE CONSUMORECURSOS PRÓPRIOS: 00. DO FUNDO MUNICIPAL
DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PROCON/CG,VIGÊNCIA: 12(DOZE) MESES. PARTES
CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PROCON/CG
e:CT Nº01.002/2019-CSL- 02.01.19- GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
EIRELLI - EPP - R$118.500,00
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 08:00 horas do dia 18
de Janeiro de 2019, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar
Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº
10.520/02 e Decreto Municipal nº. 001/2018. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3307-1175. E-mail: licitacao@caraubas.
pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br.
Caraúbas - PB, 03 de Janeiro de 2019
EDUARDO BELO BARBOSA JÚNIOR - Pregoeiro Oficial
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2019
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua:
Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraubas - PB, às 13:30 horas do dia 18 de Janeiro
de 2019, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 5588. Recursos: previstos no
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 001/2018.
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone:
(083) 3307-1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br.
Caraubas - PB, 03 de Janeiro de 2019
EDUARDO BELO BARBOSA JÚNIOR - Pregoeiro Oficial
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2019
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraubas - PB, às 09:00 horas do dia 22
de Janeiro de 2019, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar
Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
DE EXPEDIENTE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº
10.520/02 e Decreto Municipal nº. 001/2018. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3307-1175. E-mail: licitacao@caraubas.
pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br.
Caraubas - PB, 03 de Janeiro de 2019
EDUARDO BELO BARBOSA JÚNIOR - Pregoeiro Oficial
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00047/2018. OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPERANÇA
- UPA. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso XI, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 17/12/2018.
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00047/2018
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00047/2018,
que objetiva: EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE
PRONTO ATENDIMENTO DE ESPERANÇA - UPA; RATIFICO o correspondente procedimento e
ADJUDICO o seu objeto a: ANTONIO GOMES EIRELI EPP - R$ 62.473,21.
Esperança - PB, 17 de Dezembro de 2018
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA - Prefeito
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Janeiro de 2019,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE
COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO
DA FROTA VEÍCULAR PERTENCENTE E LOCADA AO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB PARA
O EXERCÍCIO DE 2019. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min Às 12h00min
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361-3801. E-mail: esperanca.cpl2017@
gmail.com. Edital: https://portal.tce.pb.gov.br/aplicativos/sagres/.
Esperança - PB, 03 de Janeiro de 2019.
JUVENCIO RODRIGUES NETO - Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY - PARAIBA
PORTARIA/GAB Nº 001/2019
IGARACY-PB, 02 DE JANEIRO DE 2019.
Dispõe acerca das nomeações da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal
de Igaracy-PB e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Igaracy-PB, no uso das suas atribuições legais contidas no art. 42,
inciso IV da Lei Orgânica do Município, considerando o disposto no Art. 51 da Lei 8666/93, bem
como nas demais leis extravagantes pertinentes, assim como o tratado em legislação municipal.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear os servidores abaixo relacionados, para comporem a Comissão Permanente de
Licitações da Prefeitura Municipal de Igaracy-PB, composta pelos seguintes membros:
I – PRESIDENTE: GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES, inscrito sob o CPF DE nº 034.514.314-08,
portador da Cédula de Identidade RG nº 2449637 SSP/PB, servidor público efetivo, o qual exerce a
função de Agente Administrativo neste município, possuindo matrícula nº 1229;
II – PRIMEIRO MEMBRO: MARIA DAIANA RODRIGUES PRIMO OLIVEIRA, inscrita no CPF
nº 094.798.664-20, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.631.547 SSP/PB, servidor público
efetivo, o qual exerce a função de Assistente Administrativo neste município, possuindo por matrícula nº 1634.
III – SEGUNDO MEMBRO: MARCIO JOSÉ NICÁCIO ALVES, inscrito no CPF nº 646.363.134-53,
portador da Cédula de Identidade RG nº 1.198.037 SSP/PB, servidor público efetivo, o qual exerce
a função de Auditor de Contas neste município, possuindo por matrícula nº 1616.
IV – SUPLENTE: JÚLIO CESAR COSTA DA SILVA, inscrito no CPF nº 126.691.764-02, portador da
Cédula de Identidade RG nº 4.250.015 SSP/PB, servidor público, o qual exerce a função em comissão
de Coordenador da Junta de Serviço Militar neste município, possuindo por matrícula nº 80078.
Art. 2º Os membros da Comissão Permanente de Licitações ficam responsáveis pela emissão
de editais, recebimentos de documentos, exames, julgamentos e cadastramento de todos os documentos e procedimentos relativos às licitações municipais.
Parágrafo Único – Nas ausências ou impedimentos, o presidente será substituído pelos demais
titulares, observada a ordem de antiguidade do servidor na administração municipal e membros
serão substituído pelo Suplente.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando, portanto, eventuais
disposições em contrário.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
Gabinete do Prefeito em 02 de janeiro de 2019.
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA
Prefeito Constitucional
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY - PARAIBA
PORTARIA/GAB Nº 002/2019		
IGARACY-PB, 02 DE JANEIRO DE 2019.
Dispõe acerca das nomeações do Pregoeiro Oficial e os membros da Equipe de Apoio da
Prefeitura Municipal de Igaracy-PB e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Igaracy-PB, no uso das suas atribuições legais contidas no art. 42,
inciso IV da Lei Orgânica do Município, considerando o disposto no Art. 51 da Lei 8666/93, bem
como nas demais leis extravagantes pertinentes, assim como o tratado em legislação municipal.
RESOLVE:
Art. 1º Designar, neste ato, o Senhor servidores GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES, inscrito sob
o CPF DE nº 034.514.314-08, portador da cédula de identidade RG nº 2449637 SSP/PB, servidor
público, o qual exerce a função de Agente Administrativo neste município, possuindo matrícula
nº 1229, para exercer as funções de PREGOEIRO OFICIAL da Prefeitura Municipal de Igaracy.
Art. 2º Designar MARIA DAIANA RODRIGUES PRIMO OLIVEIRA, inscrita no CPF nº 094.798.66420, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.631.547 SSP/PB, servidor público, o qual exerce
a função de Assistente Administrativo neste município, possuindo por matrícula nº 1634, MARCIO
JOSÉ NICÁCIO ALVES, inscrito no CPF nº 646.363.134-53, portador da Cédula de Identidade RG
nº 1.198.037 SSP/PB, servidor público efetivo, o qual exerce a função de Auditor de Contas neste
município, possuindo por matrícula nº 1616 e para exercerem as funções de Equipe de Apoio ao
Pregoeiro Municipal de Igaracy-PB.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando, portanto, eventuais
disposições em contrário.
Art. 4º Resolve ainda, designar JOSÉ DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA, como
PREGOIRO SUBSTITUTO.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
Gabinete do Prefeito em 02 de janeiro de 2019.
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA
Prefeito Constitucional
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2018
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00033/2018, que objetiva: Aquisição de
material didático e pedagógico; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor
de: MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME - R$ 5.043,83; ORION
EDITORA E COMERCIO ATAC. E VAREJISTA DE BRINQUEDOS - R$ 6.882,30.
Juazeirinho - PB, 02 de Janeiro de 2019
BEVILACQUA MATIAS MARACAJÁ - Prefeito Constitucional
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de material didático e pedagógico. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão
Presencial nº 00033/2018. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Juazeirinho e de trnsferência do FNDE: 02.060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 02.060.12.365.0002.2036
- ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 000174.3390.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
- 000180.4490.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. TERMO DE COMPROMISSO PAR N.º 201305895.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2018. PARTES
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Juazeirinho e: CT Nº 00001/2019 - 02.01.19 - ORION
EDITORA E COMERCIO ATAC. E VAREJISTA DE BRINQUEDOS - R$ 6.882,30; CT Nº 00002/1018
- 02.01.19 - MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME - R$ 5.043,83.
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2018
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00034/2018, que objetiva: Aquisição de combustíveis;
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: POSTO DIESEL SÃO JOSÉ
LTDA - R$ 2.463.663,00.
Juazeirinho - PB, 02 de Janeiro de 2019
BEVILACQUA MATIAS MARACAJÁ - Prefeito Constitucional
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de combustíveis. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00034/2018.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios e de transferências governamentais: 02.020 - GABINETE DO
PREFEITO - 02.020.04.122.0002.2005 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - 02.050
- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE
- 02.050.20.606.0003.2023 - CORTE DE TERRAS - 02.060 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.060.12.361.0002.2032 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 02.060.12.361.0004.2041
- TRANSPORTE ESCOLAR - 02.080 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 02.080.10.122.0002.2058
- ATIVIDADES ADMINISTRATIVA FMS - 02.080.10.301.0005.2076 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO
BÁSICA - 02.080.10.301.0005.2080 - ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 02.090
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 02.090.08.122.0002.2096 - ATIVIDDES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 02.090.08.244.0006.2104
- ATIVIDADES DO PSB/CREAS - 02.100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
- 02.100.04.122.0002.2119 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - 3390.30.00.00
- MATERIAL DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2018. PARTES
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Juazeirinho e: CT Nº 00003/2019 - 02.01.19 - POSTO
DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - R$ 2.463.663,00.
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2018
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00035/2018, que objetiva: Aquisição de insumos
de limpeza hospitalar; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MAIOR
CLEAN COM. ATACADISTA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS EIREL - R$ 1.508.000,00.
Juazeirinho - PB, 27 de Dezembro de 2018
BEVILACQUA MATIAS MARACAJÁ - Prefeito Constitucional
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de insumos de limpeza hospitalar. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial
nº 00035/2018. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Juazeirinho: 02.060 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 02.060.12.361.0002.2032 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
- 02.060.12.361.0002.2036 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 02.060.12.361.0002.2039
- DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - 02.060.12.361.0002.2042 - DEMAIS ATIVIDADES
- FNDE - 02.070 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER - 02.070.13.392.0002.2046 ATIVIDADES DE CULTURA - 02.080 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 02.080.10.122.0002.2058 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS - 02.080.10.301.0005.2076 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO
BÁSICA - 02.080.10.302.0005.2080 - ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 02.090
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 02.090.08.122.0002.2096 - ATIVIDADES
ADMINISTRATVAS DO FMAS - 02.100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
- 02.100.04.122.0002.2119 - ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA - 3390.30.99 - MATERIAL DE
CONSUMO.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Juazeirinho e: CT Nº 00119/2018 - 02.01.19 - MAIOR CLEAN COM. ATACADISTA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS EIREL - R$ 1.508.000,00.
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2018
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00036/2018, que objetiva: Aquisição de material
de informática; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CONTEUDO
MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME - R$ 66.447,00.
Juazeirinho - PB, 02 de Janeiro de 2019
BEVILACQUA MATIAS MARACAJÁ - Prefeito Constitucional
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de material de informática. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº
00036/2018. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Juazeirinho: 02.020 - GABINETE DO
PREFEITO - 02.020.04.122.0002.2005 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - 02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 02.060.12.361.0002.2032 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 02.060.12.361.0002.2036 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 02.060.12.361.0002.2039
- DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - 02.060.12.361.0002.2042 - DEMAIS ATIVIDADES
- FNDE - 02.070 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER - 02.070.13.392.0002.2046 ATIVIDADES DE CULTURA - 02.080 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 02.080.10.122.0002.2058 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS - 02.080.10.301.0005.2076 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO
BÁSICA - 02.080.10.302.0005.2080 - ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 02.090
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 02.090.08.122.0002.2096 - ATIVIDADES
ADMINISTRATVAS DO FMAS - 02.100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
- 02.100.04.122.0002.2119 - ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA - 3390.30.99 - MATERIAL DE
CONSUMO.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Juazeirinho e: CT Nº 00004/2019 - 02.01.19 - CONTEUDO MARKETING
E TECNOLOGIA EIRELI - ME - R$ 66.447,00.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2018
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00037/2018, que objetiva: Confecção e fornecimento
de refeições; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.
Juazeirinho - PB, 03 de Janeiro de 2019
BEVILACQUA MATIAS MARACAJÁ - Prefeito Constitucional
ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2019
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça
Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 10:00 horas do dia 17 de Janeiro de
2019, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de manutenção
preventiva e corretiva de veículos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 003/2014. Informações: no horário das 08:00 as 12:00
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382-1234. E-mail: juazeirinholicita@
gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.
Juazeirinho - PB, 03 de Janeiro de 2019
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - Pregoeiro Oficial
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça
Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Janeiro de 2019,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro
de Preços para contratações futuras, para: Aquisição parcelada de pneus e câmaras. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal
nº. 003/2014. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382-1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.
pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.
Juazeirinho - PB, 03 de Janeiro de 2019
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - Pregoeiro Oficial
ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2019
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça
Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 10:30 horas do dia 17 de Janeiro de
2019, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos éticos, genéricos e similares do Catálogo ABC Farma pelo maior percentual de desconto.
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto
Municipal nº. 003/2014. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382-1234. E-mail: juazeirinholicita@gmail.com. Edital: www.
juazeirinho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.
Juazeirinho - PB, 03 de Janeiro de 2019
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE
AVISODELICITAÇÃO
PROCESSO Nº 17.312/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.006/2019
DATA DE ABERTURA: 18/01/2019 – ÀS: 09:30h. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO
PADRÃO.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Sr.ª Francine
Emmanuela Marsicano de Brito torna público, para conhecimento dos interessados, que fará
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.
com.br, sob o número da chave 749777, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/
licitacoes. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h
e das 13:00h às 17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de
Recursos: ORDINÁRIOS, SUS e TRANSF. REC. ESTADO PROG. SAÚDE. Fundamentação legal:
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 4.985/2003,
5.716/2006, 7.884/2013, e subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.
João Pessoa, 02 de janeiro de 2019.
Francine Emmanuela Marsicano de Brito
Pregoeira da CSL
PREFEITRA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017/00656
DATA DE ABERTURA: 16 DE JANEIRO DE 2019 – HORÁRIO: 09:00 HORAS (HORÁRIO DE
BRASÍLIA)- 08:00 HORAS (HORÁRIO DE JOÃO PESSOA)
OBJETO: Contratação de empresas especializadas na área de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos urbanos para a execução de limpeza em vias e logradouros públicos do município
de João Pessoa/PB.
A EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana do Município de João Pessoa
através da sua Pregoeira torna público que fará realizar Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério de menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo
prescrito na legislação pertinente no portal da transparência https://transparencia.joaopessoa.
pb.gov.br/#/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal nº 4.985/03 e 5.716/06, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações
posteriores, Decreto Federal nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. FONTE
DE RECURSO – 00 (TESOURO). Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no endereço
Av. Minas Gerais, 177, Bairro dos Estados, João Pessoa-PB, no Fone: (083) 3214-7629 ou pelo
e-mail: cplemlur2@gmail.com
João Pessoa, 03 de Janeiro de 2019
Artur Hermógenes da Silva Dantas
Pregoeiro CEL/EMLUR
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
Nos termos do julgamento da licitação: PREGAO PRESENCIAL Nº 027/2018 - SRP, feito pelo
Pregoeiro Oficial, através do Laudo expedido e de conformidade com a Lei nº 8666/93, republicada em 06/07/94 e suas alterações posteriores, Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei
complementar n.º 123/2006 e suas alterações, fica decidido a:
HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa: AUTO POSTO MARI LTDA – CNPJ: 11.622.590.0001-00,
foi vencedora com o valor total de R$ 1.428.000,00 (um milhão e quatrocentos e vinte e oito mil
reais) pelas razões expostas no referido Laudo.
Mari - PB, 03 de janeiro de 2019.
Antônio Gomes da Silva
Prefeito Constitucional
ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado pelo Pregoeiro, quando do julgamento do PREGAO PRESENCIAL N.º 027/2018-SRP, ADJUDICO o Presente PREGAO PRESENCIAL para a Empresa:
AUTO POSTO MARI LTDA – CNPJ: 11.622.590.0001-00, foi vencedora com o valor total de R$
1.428.000,00 (um milhão e quatrocentos e vinte e oito mil reais).
Mari - PB, 03 de janeiro de 2019.
Alexandre pereira da Silva
Pregoeiro
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 025/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018 - SRP – PROCESSO ADM Nº 2018.12.108
OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL.
1.
VALORES REGISTRADOS E LICITANTE:
EMPRESA VENCEDORA: AUTO POSTO MARI LTDA – CNPJ: 11.622.590/0001-00
EMDEREÇO: LOT SONHO MEU, S/N QUADRA A1 LOTE ÚNICO - LOTEAMENTO SONHO
MEU – MARI/PB – CEP: 58345-000 – TELEFONE: (83) 3225-1563
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
QUANTIDADE E VALOR DOS LOTES I E II
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

MARCA

QUANT.

VLR. UNIT

VLR. TOTAL

1

GASOLINA COMUM

LT

SHELL

110.000

4,400

R$ 484.000,00

2

OLEO DIESEL

LT

SHELL

100.000

3,600

R$ 360.000,00

3

OLEO DIESEL S10

LT

SHELL

160.000

3,650

TOTAL

R$ 584.000,00
R$ 1.428.000,00

2.
VALIDADE DA ATA
2.1
A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua
publicação no Diário Oficial do Estado.
2.2
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal
não fica obrigada a firmar as contratações.
Mari, 03 de janeiro de 2019.
Município de Mari
ANTONIO GOMES DA SILVA - PREFEITO
CONTRATANTE
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Ananias dos Anjos, 41 - Centro - Olivedos - PB, às 09:30 horas do dia 17 de Janeiro de 2019,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS DESTINADA A FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS, (DIVERSAS SECRETARIAS,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), MEDIANTE
REQUISIÇÃO.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº
10.520/02 e Decreto Federal nº. 7892. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33891102. E-mail: molivedos@gmail.com. Edital:
www.olivedos.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.
Olivedos - PB, 04 de Janeiro de 2019
CLAUDIO ASSIS RAMOS - Pregoeiro Oficial
Prefeitura Municipal de Pedra Branca PB
PORTARIA ADMINISTRATIVA SA/Nº 01/2019
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PEDRA BRANCA, Estado da Paraíba, usando das atribuições conferidas pelo art. 20 da Lei Orgânica do Município. Resolve designar os membros titulares
da CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, integrada pelos seguintes funcionários:
BRAZ DE SOUSA LINS (ocupante de cargo de provimento em comissão); ERIVANIA GOMES
EPAMINONDAS (ocupante de cargo de provimento efetivo); e JOSE WENDELL WILLAMS BARROS
(ocupante de cargo de provimento em efetivo), recaindo ao primeiro a atribuição de Presidente do
Colegiado; ainda designando os funcionários PAULO DÉLIO FÉLIX DE OLIVEIRA (ocupante de
cargo de provimento em comissão) e JANEIDY RODRIGUES DE FREITAS (ocupante de cargo e
provimento em comissão) como membros suplentes do referido colegiado; conferindo aos mesmos
todas atribuições e responsabilidades estabelecidas pela Lei Federal nº 8666/93.
Registre
Publique-se
Gabinete do Prefeito, em 02 de janeiro de 2019
ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA
PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PORTARIA ADMINISTRATIVA SA/Nº 02/2019
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PEDRA BRANCA, Estado da Paraíba, usando das
atribuições conferidas pelo art. 20 da Lei Orgânica do Município, c/c o disposto na Lei Federal nº
10520/2002.
Resolve designar o funcionário BRAZ DE SOUSA LINS (ocupante de cargo de provimento em
comissão) para desempenhar as atividades como PREGOEIRO; e ainda designando os funcionários
ERIVANIA GOMES EPAMINONDAS (ocupante de cargo de provimento efetivo) e JOSE WENDELL
WILLAMS BARROS (ocupante de cargo de provimento em efetivo), integrantes como titulares da
Equipe de Apoio para Comissão de Pregão, e os funcionários PAULO DÉLIO FÉLIX DE OLIVEIRA
(ocupante de cargo de provimento em comissão) e JANEIDY RODRIGUES DE FREITAS (ocupante
de cargo e provimento em comissão), como suplente da Equipe de Apoio e do Pregoeiro, conferindo
aos mesmos todas atribuições e responsabilidades estabelecidas pela Lei Federal nº 10520/2002

e pela Lei Federal nº 8666/93.
Registre
Publique-se

Gabinete do Prefeito, em 02 de janeiro de 2019
ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA
PREFEITO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
AVISO DE ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2019
O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 00002/2019,
onde se lê: “Data de abertura 09 de Janeiro de 2019”; leia-se: “Data de Abertura 10 de Janeiro
de 2019”. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação,
Rua Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias
úteis. Telefone: (83) 34783001.
Passagem - PB, 03 de Janeiro de 2019
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA - Pregoeiro Oficial
AVISO DE ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2019
O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 00003/2019,
onde se lê: “Data de abertura dia 09 de janeiro de 2019”; leia-se: “Data de abertura 10 de Janeiro
de 2019”. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação,
Rua Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias
úteis. Telefone: (83) 34783001.
Passagem - PB, 03 de Janeiro de 2019
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA - Pregoeiro Oficial
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL POCO JOSE DE MOURA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Avenida Frei Damião, 332 - Centro - Poço de José de Moura - PB, às 07:30 horas do dia 17 de
Janeiro de 2019, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), GRAXAS E LUBRIFICANTES, FORNECIDOS DE
FORMA PARCELADA, CUJA BOMBA DE ABASTECIMENTO ESTEJA INSTALADA A NO MÁXIMO
25KM DA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS
NO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA, ALÉM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DESTE PARA O ANO DE 2019. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 008/2003. Informações: no horário das 08:00 as 11:00
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35641109. Edital: www.tce.pb.gov.br.
Poço de José de Moura - PB, 03 de Janeiro de 2019
TALITHA RAQUEL ESTRELA MARTINS BATISTA - Pregoeira Oficial
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00018/2018
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 IN00018/2018,
que objetiva: Contratação de Profissional(ais) do Setor Artístico: Cantor Paulo Márcio e Grupo Musical, que tem como objetivo, abrilhantar [apresentar-se] a(s) Festividade(s) [de/do] Santos Reis 2019
deste Município, através de apresentação aberta ao grande público, programada(s) [prevista] para
o(s) evento(s) do dia 05 de janeiro de 2019; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO
o seu objeto a: MAURICIO MANOEL DE LEMOS 84676019491 - R$ 4.500,00.
Sertãozinho - PB, 02 de Janeiro de 2019
JOSE DE SOUSA MACHADO - Prefeito
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00011/2018
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 IN00011/2018, que objetiva: Contratação de serviços técnicos e especializado em assessoria
técnica junto a Comissão Permanente de Licitação, bem como, ao Pregoeiro e sua Equipe de Apoio,
na elaboração de minutas de editais, contratos, publicações e no cumprimento das leis vigentes e
pertinentes, durante o exercício de 2019; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO
o seu objeto a: ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 - R$ 30.000,00.
Sertãozinho - PB, 02 de Janeiro de 2019
JOSE DE SOUSA MACHADO - Prefeito
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00012/2018
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
IN00012/2018, que objetiva: Contratação de Serviços Técnicos e Especializados de Assessoria
Jurídica, para atender as necessidades administrativas desta edilidade, durante o exercício de
2019; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LEOMAR DA SILVA
COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 52.800,00.
Sertãozinho - PB, 02 de Janeiro de 2019
JOSE DE SOUSA MACHADO - Prefeito
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00013/2018
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº
IN00013/2018, que objetiva: Contratação de Serviços Técnicos e Especializados de Assessoria
Jurídica, para atender as necessidades administrativas desta edilidade, durante o exercício de
2019; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ROBERTO FELIPE
DA SILVA CARDOSO - R$ 52.800,00.
Sertãozinho - PB, 02 de Janeiro de 2019
JOSE DE SOUSA MACHADO - Prefeito
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00014/2018
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
IN00014/2018, que objetiva: Contratação de Profissional(ais) do Setor Artístico: Grupo Musical Saia
Rodada, que tem como objetivo, abrilhantar [apresentar-se] a(s) Festividade(s) [de/do] Santos Reis
2019 deste Município, através de apresentação aberta ao grande público, prevista para o dia 03
de janeiro de 2019; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SAIA
RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - R$ 75.000,00.
Sertãozinho - PB, 02 de Janeiro de 2019
JOSE DE SOUSA MACHADO - Prefeito
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00015/2018
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
IN00015/2018, que objetiva: Contratação de Profissional(ais) do Setor Artístico: Grupo Musical
FORRÓ DO AUGE, que tem como objetivo, abrilhantar [apresentar-se] a(s) Festividade(s) [de/do]
Santos Reis 2019 deste Município, através de apresentação aberta ao grande público, prevista para
o dia 03 de janeiro de 2019; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto
a: SANDRO FERNANDES DA SILVA 43698417472 - R$ 4.500,00.
Sertãozinho - PB, 02 de Janeiro de 2019
JOSE DE SOUSA MACHADO - Prefeito
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00016/2018
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
IN00016/2018, que objetiva: Contratação de Profissional(ais) do Setor Artístico: Samya Maia e Grupo
Musical, que tem como objetivo, abrilhantar [apresentar-se] a(s) Festividade(s) [de/do] Santos Reis
2019 deste Município, através de apresentação aberta ao grande público, prevista para o dia 04 de
janeiro de 2019; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FORRO
DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - R$ 15.000,00.
Sertãozinho - PB, 02 de Janeiro de 2019
JOSE DE SOUSA MACHADO - Prefeito
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00017/2018
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 IN00017/2018,
que objetiva: Contratação de Profissional(ais) do Setor Artístico: Maurício Reis Júnior e Grupo
Musical, que tem como objetivo, abrilhantar [apresentar-se] a(s) Festividade(s) [de/do] Santos Reis
2019 deste Município, através de apresentação aberta ao grande público, programada(s) [prevista]
para o(s) evento(s) do dia 05 de janeiro de 2019; RATIFICO o correspondente procedimento e
ADJUDICO o seu objeto a: Maurício Inácio da Costa - R$ 3.200,00.
Sertãozinho - PB, 02 de Janeiro de 2019
JOSE DE SOUSA MACHADO - Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada no Largo
da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Janeiro de 2019, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Combustíveis
e Lubrificantes. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº
10.520/02e Decreto Municipal nº. 04/2011. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3684-1092. E-mail: cplserradaraiz@hotmail.
com. Edital: www.serradaraiz.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.
Serra da Raiz - PB, 03 de Janeiro de 2019.
ADRIANO DE MELO FERREIRA
Pregoeiro Oficial
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB, às 09:00 horas do dia 17 de
Janeiro de 2019, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de
Medicamentos para os programas de assistência farmacêutica básica, programa de hipertensão e
diabetes e programa de saúde mental para distribuição gratuita nas unidades básicas de saúde do
Município de São José do Espinharas/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis,
no endereço supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br.
São José de Espinharas - PB, 03 de Janeiro de 2019
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO - Pregoeira Oficial
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2019
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça
Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Janeiro
de 2019, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material
Odontológico para o município de São José de Espinharas/PB. Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 11:30
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br.
São José de Espinharas - PB, 03 de Janeiro de 2019.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO - Pregoeira Oficial
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

Publicidade
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2018
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça
Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB, às 11:00 horas do dia 17 de Janeiro
de 2019, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material
Médico Hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde do município de São José de Espinharas/
PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital:
www.tce.pb.gov.br.
São José de Espinharas - PB, 03 de Janeiro de 2019
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO - Pregoeira Oficial
ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE EDITAL
Leilão n.º 001/2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ sob o nº 08.869.489/0001-44, com sede na AV. CARLOS PESSOA, 92, CENTRO,
Umbuzeiro, Paraíba, representada pelo seu prefeito, o Senhor JOSÉ NIVALDO DE ARAÚJO, faz
saber a quem possa interessar que no dia 19 de janeiro de 2019, às 10h00min, alienará bens inservíveis do município, pela melhor oferta, igual ou superior ao valor de avaliação, de acordo com o
que determina a Lei nº 8.666/93 e as cláusulas e condições do edital, através do Sr. RENNAN NAPY
NEVES, Leiloeiro Público Oficial matriculado na JUCEP com o n° 008 e com agência de leilões situada
a Av. Litorânea, 724, Ponta de Campina, na cidade de Cabedelo/PB. Fone: 83 9-8647-0174. Site:
www.arremateleiloes.com.br, www.umbuzeiro.pb.gov.br E-mail: rennan@arremateleiloes.com.br. Os
interessados deverão se apresentar até às 10h00min, do dia 23 de janeiro de 2019, na PREFEITURA
MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB, com sede na AV. CARLOS PESSOA, 92, CENTRO, Umbuzeiro,
Paraíba. Editais disponíveis na Prefeitura Municipal de Umbuzeiro – PB e com o Leiloeiro Oficial.
Umbuzeiro- PB, 03 de Janeiro de 2019.
JOSÉ NIVALDO DE ARAÚJO
Prefeito

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE
PATOS E REGIÃO - CNPJ: 11.985.967/0001-96 – COD. SINDICAL 912.006.221.88093-0
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital ficam convocados todos os bancários da base territorial desta entidade
sindical, funcionários do BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, para se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária, neste dia 08/01/2019 em 1ª convocação às 17h00 e não havendo quórum em 2ª
convocação as 19h00, tendo como local a sede própria desta entidade, sito à Praça Getúlio Vargas, nº 86, Bairro Centro, CEP: 58.700-230, Patos (PB), quando estarão em debate os assuntos
constantes da seguinte ordem do dia: 1 - Leitura, Análise e Aprovação do ACORDO COLETIVO
DE TRABALHO PARA PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E/OU RESULTADOS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, DISCIPLINADO PELA LEI Nº 10.101/2000
E ALTERAÇÕES DA LEI 12.832/13; 2 – DELIBERAR SOBRE O TERMO DE COMPROMISSO
PARA CONCESSÃO DE BOLSAS AUXÍLIO EDUCAÇÃO PARA O EXERCÍCIO 2019 e 2020; 3
- Autorização para que este Sindicato juntamente com a CONTEC e a FEEB-PB possa celebrar o
mencionado acordo; e 4 – Outros assuntos correlatos. Será observado o quórum estabelecido no
Art. 612 da CLT. Patos (PB), 03 de janeiro de 2019. ANDREA CARLA GOMES GOUVEIA SOUTO
GURGEL – Presidente – CPF 495.795.684-72.
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE
CAJAZEIRAS E REGIÃO - CNPJ: 09.319.062/0001-35 – COD. SINDICAL 912.006.221.01851-1
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital ficam convocados todos os bancários da base territorial desta entidade
sindical, funcionários do BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, para se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária, neste dia 08/01/2019 em 1ª convocação às 17h00 e não havendo quórum em
2ª convocação as 19h00, tendo como local a sede própria desta entidade, sito à Rua João de
Sousa Maciel, nº 186, Bairro Esperança, CEP: 58.900-000, Cajazeiras (PB), quando estarão em
debate os assuntos constantes da seguinte ordem do dia: 1 - Leitura, Análise e Aprovação do
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO PARA PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
E/OU RESULTADOS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, DISCIPLINADO PELA
LEI Nº 10.101/2000 E ALTERAÇÕES DA LEI 12.832/13; 2 – DELIBERAR SOBRE O TERMO DE
COMPROMISSO PARA CONCESSÃO DE BOLSAS AUXÍLIO EDUCAÇÃO PARA O EXERCÍCIO
2019 e 2020; 3 - Autorização para que este Sindicato juntamente com a CONTEC e a FEEB-PB
possa celebrar o mencionado acordo; e 4 – Outros assuntos correlatos. Será observado o quórum
estabelecido no Art. 612 da CLT. Cajazeiras (PB), 03 de janeiro de 2019. NELSON SOARES DA
SILVA – Presidente – CPF 154.330.804-04.
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE
SOUSA (PB) - CNPJ: 08.537.904/0001-62 – COD. SINDICAL 912.006.221.01846-5
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital ficam convocados todos os bancários da base territorial desta entidade sindical,
funcionários do BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária,
neste dia 08/01/2019 em 1ª convocação às 17h00 e não havendo quórum em 2ª convocação as
19h00, tendo como local a sede desta entidade, sito à CORONEL JOSÉ VICENTE, 22, 1º ANDAR
- SALA 102 – CENTRO, CEP: 58.800-005 – SOUSA (PB), quando estarão em debate os assuntos
constantes da seguinte ordem do dia: 1 - Leitura, Análise e Aprovação do ACORDO COLETIVO
DE TRABALHO PARA PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E/OU RESULTADOS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, DISCIPLINADO PELA LEI Nº 10.101/2000
E ALTERAÇÕES DA LEI 12.832/13; 2 – DELIBERAR SOBRE O TERMO DE COMPROMISSO
PARA CONCESSÃO DE BOLSAS AUXÍLIO EDUCAÇÃO PARA O EXERCÍCIO 2019 e 2020; 3
- Autorização para que este Sindicato juntamente com a CONTEC e a FEEB-PB possa celebrar o
mencionado acordo; e 4 – Outros assuntos correlatos. Será observado o quórum estabelecido no Art.
612 da CLT. Sousa (PB), 03 de janeiro de 2019. Josélio Ramos – Presidente - CPF: 027.059.824-34.
URBAN 750 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., Sob CNPJ: 29.468.258/0001-07,
Torna público que requereu a SEMAM (Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa) a Licença
de Instalação (LI) para a construção de um edifício misto (Comercial-FLAT), situado a Av. Nossa
Senhora dos Navegantes, s/nº, Tambaú – JOÃO PESSOA/PB.
Marinho e Barbosa Academia Ltda-me CNPJ Nº 12.690.069/0001-73, torna público que requereu a
semapa, Secretária de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura, a Licença de Operação para atividade
de Academia e Musculação na rua Pastor José Alves de Oliveira n°234 Cabedelo PB.
URBAN 750 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., Sob CNPJ: 29.468.258/0001-07,
torna público que a SEMAM (Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa) EMITIU a Licença Prévia
(LP) nº 072/2018 em 19 de Outubro de 2018, na cidade de João Pessoa/PB, com prazo de 01 (um)
ano, para a construção de um edifício misto (Comercial-FLAT), situado a Av. Nossa Senhora dos
Navegantes, s/nº, Tambaú – JOÃO PESSOA/PB. PROCESSO Nº 2018/301650.

