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Governo, CNJ e TJ firmam 
parceria por ressocialização
Escritório Social vai ser aberto na Paraíba para promover a reinserção social de pessoas egressas do sistema penitenciário. Página 6

Presidente inaugura 
conjunto habitacional
Solenidade aconteceu em Campina Grande, na 
primeira visita que Jair Bolsonaro faz à Paraíba 
como presidente da República. Página 13
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Políticas

Diversidade

Sociólogo palestino, Hilo 
realiza palestras na UFPB
Cientista político vai discutir a situação atual na 
Faixa de Gaza e deve denunciar violações de direitos 
humanos cometidos na região por Israel. Página 17

Nossas leis estão mais rigorosas, o Ministério Público denuncia, a polícia 
prende, o povo quer linchar, mas, nada faz diminuir o número de abusos 
sexuais, sejam estupros, ou não. E as estatísticas são alarmantes: 2% das 
crianças e adolescentes que sofrem abuso sexual são vítimas recorrentes; 
72% das pessoas estupradas são menores e 18% têm até 5 anos.  Página 10

Abusos sem fim

Fernando Vasconcelos ‘Opera Paraíba’ vai 
realizar cirurgias 
de catarata
Contratos com empresas de serviços 
médicos de oftalmologia já foram 
firmados pela Secretaria de Saúde e 
seis empresas estão aptas.  Página 3
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Foto: José Marques

Prosa poética Terceiro livro da escritora Letícia Palmeira, “Mostruário 
Persa” será lançado hoje numa mistura de conto com poesia. Página 9

Foto: Divulgação

Esportes
Foto: Daniel Zappe/CPB

O multicampeão 
paratleta da Paraíba

Petrúcio Ferreira conquista o ouro 
nos 400m e se prepara para buscar 
o bi nos 100m rasos, prova em que 
é o recordista mundial. Página 21



A renúncia de Evo Morales à Pre-
sidência da Bolívia - e os confrontos 
entre apoiadores e oposicionistas, 
que ameaçam evoluir para uma guer-
ra civil, naquele país - estabelece 
perspectivas bastante sombrias para 
a América Latina, em virtude da po-
larização ideológica registrada em di-
versas nações.

Morales deixa o governo acusado 
de ter fraudado as eleições de outubro 
passado, com vistas ao prolongamento 
de sua permanência no poder, mas, no 
contra-ataque, defende-se dizendo que 
tudo não passou de um golpe de Esta-
do que teria sido apressado pela ascen-
são da direita no continente.

O líder boliviano usou de todos 
os artifícios ao seu alcance para 
manter-se no governo, mas a queda 
vertiginosa de sua popularidade, fato 
que se agravou ainda mais com a en-
trada em cena das Forças Armadas 
e da Organização dos Estados Ame-
ricanos (OEA), tornou a renúncia de 
Morales irreversível.

Os presidentes de países como Mé-
xico, Venezuela, Uruguai, Argentina e 
Cuba saíram em defesa de Morales, cri-
ticando a dissolução do Estado de di-
reito na Bolívia, ou seja, denunciando a 
queda do presidente boliviano pela via 
de uma ação articulada que culminou 
na ruptura da ordem institucional.

Por outro lado, Brasil, Peru e Co-
lômbia consideram que não houve 
golpe de Estado na Bolívia, apenas 
uma espécie de mea-culpa de Mora-

les, no que diz respeito às fraudes 
ocorridas nas eleições de outubro. 
O Brasil já anunciou, inclusive, que 
apoiará uma “transição democrática 
e institucional”.

Morales falou em “resistência” e 
“pacificação”, duas linhas de ação bas-
tante diferentes. Apaziguar os ânimos 
do povo boliviano significaria, para ele, 
aceitar as acusações de que o processo 
eleitoral de outubro foi desvirtuado, 
de modo a desfavorecer a candidatura 
do ex-presidente Carlos Mesa?

Já a outra face da moeda seria o en-
frentamento, isto é, Morales continua-
ria incentivando a parcela da popula-
ção que o apoia a manter-se nas ruas, 
mesmo que tal persistência resulte em 
banhos de sangue de proporções cada 
vez maiores, com possibilidades con-
cretas de uma intervenção do exterior.

Analistas da cena política brasilei-
ra apontam uma tendência de recru-
descimento da polarização ideológica 
que marcou a eleição presidencial do 
ano passado, no Brasil, usando como 
base de cálculos os discursos do presi-
dente Jair Bolsonaro e do ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva.

Resta saber se a América Latina 
conseguirá encontrar soluções pací-
ficas para suas contradições ideoló-
gicas pontuais, ou se irá se transfor-
mar em um Grande Chile ou mesmo 
em uma Magna Bolívia, com os povos 
de algumas de suas principais nações 
digladiando-se nas ruas, as Forças Ar-
madas incluídas.
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E assim se passaram 
50 anos! O quê? Nunca 
imaginei comemorar 50 
anos de algo que fosse. 
Esta semana, nós, turma 
da Quarta Série A das 
Lourdinas, celebramos 
meio século de ginásio. 
Com pompa e circunstân-
cia. Festa sagrada e profa-
na.  O tempo passou, mas 
quando nos encontramos, é a mesma me-
ninice: refrãos, sacanagens, e pilhérias. 
Tudo isso tomando Grapette! Repete! E 
rezando uma Ave Maria nos intervalos.

Fico sempre a lembrar de filmes 
como Shirley Valentine, e de Educa-
ting Rita. Porque? Pela Grécia, digo 
Lagoa; pela periferia londrina, digo 
Festa das Neves; e pela nossa turma 
da quarta A ginasial.

E diante dos nossos dias no colégio, 
por entre as freiras, os pátios, o pavi-
lhão, a capela, os corredores, e a saída do 
colégio – a melhor parte.....A vida correu. 
E todas nos tornamos profissionais das 
mais diversas áreas: médicas, cirurgiãs, 
advogadas, defensoras públicas, enge-
nheiras, químicas, arquitetas, professo-
ras, escritoras, umas fadas das flores, 
outras do francês, do inglês, e até mesmo 
do além mar – do português.

A Internet nos aproximou num gru-
po de whatsapp e a partir daí fomos che-
cando as informações da vida de cada 
uma. Por capítulos. E uma felicidade de 
constatar que estamos vivas (com ex-
ceção da querida Rosana Maciel); todas 
com saúde; algumas casadas, outras 
não; mães de família ou sozinhas; e com 
alegria de viver, apesar das vicissitudes 
do caminho. Não é pouco!

E esse colégio foi referência nas 
nossas vidas. Dizem algumas que, a me-
lhor parte. Meninas, sonhadoras, em 
formação, em estado de curiosidade, de 
perspectiva ao futuro. O futuro chegou. 
E já faz tempo. E  nesse espaço/tempo, 
experiências que marcaram as nossas 

trajetórias. Lembranças 
das risadas, da broncas, 
das alegrias, das delica-
dezas, mas também da 
severidade, e das opres-
sões tantas; opressões 
essas que criticávamos 
e que hoje sabemos bem 
dos nós que alinhavavam 
o nosso desenvolvimento 
na perspectiva de uma 

vida de menina/mulher. A nossa música? 
Andança, (Paulinho Tapajós), cantáva-
mos pra afirmar cotidianamente a nossa 
amizade.  

Claro que estudar em colégio de frei-
ra gerava também algum descontenta-
mento em algumas. Em mim particular-
mente, questionava a rigidez, a disciplina, 
e por vezes os preceitos religiosos, que eu 
ainda não entendia. Mas menina ainda, 
me emocionava com o cantar dos hinos 
no mês de maio; também  indagava sobre 
os pecados, ou fragilidades da natureza 
humana, mais ainda das limitações de li-
berdade nas vidas das meninas. 

Mas não só de estudo se vive! Tinha o 
Crush com pastel oco no recreio; as con-
fissões  e Orai pro Nobbis no mês de maio; 
as festas no auditório e nós dançando Me-
tais em Brasa; o Coral para as afinadas; 
nossas peraltices do fazer escondido; as 
árvores do pátio; os segredos inconfes-
sáveis das descobertas/vivências sexu-
ais;  as carteiras enceradas;  os uniformes 
com o cós dobrado para virar mini saia; 
os bastidores da aula de bordado, e os al-
voroços da saída, ficaram sim, nos nossos 
corações para sempre!

Um brinde à felicidade que um dia 
tivemos por entre portões, salas de aula, 
notas boas e/ou nem tanto; aprendiza-
dos; e o carinho que perdura até hoje. 
Resumindo, e também pensando nos 
filmes, acho que estamos a cumprir bem 
os nossos destinos a celebrarmos aquela 
turma que, um dia foi toda nossa e ainda 
é – A Quarta A. 

Ah! O tempo! Esse senhor tão bonito!

As meninas das Lourdinas

 Crônica Ana Adelaide Peixoto 
adeliadeana@bol.com.br

Esta semana, nós, 
turma da Quarta Série A 

das Lourdinas, celebramos 
meio século de ginásio. 

Com pompa e 
circunstância. Festa 

sagrada e profana 

Quem participa de evento classificado como 
ato de “hipocrisia” – nas palavras do deputa-
do Julian Lemos, referindo-se à inauguração 
do complexo habitacional Aluízio Campos – é 
hipócrita? Bem, num dos trechos da nota em 
que se diz decepcionado com o presidente 
Jair Bolsonaro, Lemos registrou: “Não assis-
tirei de perto a esse fato, não me farei pre-
sente a esse “evento”, não farei parte dessa 
hipocrisia política e desse teatro”.    

Do deputado estadual Jeová 
Campos (PSB), referindo-se à 
libertação, na sexta-feira passa-
da, do ex-presidente Lula da pri-
são em Curitiba: “É preciso que a 
Justiça seja feita de forma plena, 
com a anulação dos processos 
contra o ex-presidente”, disse, 
reafirmando que a condenação 
do líder petista ocorreu por cau-
sa de “um conluio de procura-
dores, liderados com Dallagnol 
[Deltan] e Sérgio Moro”.     

Hoje, a imprensa brasileira vai acompanhar de 
perto o resultado da reunião do presidente Jair 
Bolsonaro com parte da bancada do PSL que lhe dá 
apoio, quando ele deverá anunciar qual a legenda 
a qual irá se filiar nos próximos meses – há uma 
tendência de ele ir para o Partido Militar Brasileiro, 
que está em processo de criação. Os deputados esta-
duais paraibanos Cabo Gilberto e Moacir Rodrigues 
já confirmaram: seguem o presidente.

Seguem o ‘líder’

AnulAção 

João Azevêdo: lulA Será “bem-vindo à PArAíbA”

A miSSão APoio dA ‘nAcionAl’

bolSonAro ignorA ProJeto Político de lemoS em cg

Confirmado como pré-candidato 
a prefeito de Campina Grande, 
na 18ª Conferência Municipal do 
PCdoB, ocorrida domingo, na ‘Rai-
nha da Borborema’, o deputado 
estadual Inácio Falcão tem agora 
a missão de convencer seus pares 
do bloco da oposição de que seu 
nome tem viabilidade eleitoral. 
Nos bastidores, porém, há quem 
considere que o parlamentar po-
derá aceitar uma composição para 
ser candidato a vice-prefeito.  

A presidente do PCdoB na Paraíba, 
Gregória Benário, afirma que a pré-
-candidatura de Inácio Falcão “está 
mais do que consolidada” e que o 
partido vai tentar unir as oposições 
em torno do nome do deputado 
estadual. Recentemente, a presi-
dente nacional da legenda, Luciana 
Santos – que é vice-governadora de 
Pernambuco –, disse que o PCdoB 
lançaria candidatura própria em 
Campina Grande e que Inácio Falcão 
seria o nome escolhido.

A imprensa nacional registra que o ex-presidente Lula vai fazer um périplo pelo Nordeste para participar 
de uma reunião da executiva do PT em Salvador, na próxima quinta-feira, e de um evento em Recife, no 
dia 17 – um festival de música denominado ‘Lula Livre’. E existe a possibilidade de ele vir à Paraíba. On-
tem, o governador João Azevêdo (PSB) elogiou o ex-presidente, afirmando que “ele teve uma importância 
extraordinária para o desenvolvimento do Nordeste e que “será bem-vindo à Paraíba”.  

“HiPocriSiA e teAtro”

A nota emitida pelo deputado federal Julian 
Lemos (foto) em que o presidente do PSL da 
Paraíba justifica sua ausência na solenida-
de de inauguração do complexo residencial 
Aluízio Campos, em Campina Grande, on-
tem, dá indícios fortes de que o parlamentar 
está, definitivamente, distante do presiden-
te Jair Bolsonaro (PSL), que participou do 
evento na ‘Rainha da Borborema’. E revela 
o quão a crise do PSL, em nível nacional, 
reverbera no PSL paraibano – e isso fica claro ao considerarmos a posturas distintas de Lemos 
e do deputado estadual Cabo Gilberto (PSL), cuja relação está abalada há tempos. Enquanto 
Lemos boicotou a solenidade com a participação de Bolsonaro, o segundo enalteceu a vinda do 
presidente à Campina Grande e projetou o acontecimento como sendo o “maior evento político 
da Paraíba” este ano. Na nota, Julian Lemos afirma “Não compactuar com certos caminhos e 
decisões tomadas pelo meu presidente Jair Bolsonaro”, porque jamais imaginou “assistir Jair 
Bolsonaro, exemplo de moralidade, desembarcar, em minha terra, na companhia de Aguinaldo 
Ribeiro, líder do Centrão (o qual combatemos em campanha), réu no STF, acusado de compor 
a organização criminosa mais conhecida como “Quadrilhão do PP”. Em outro trecho, Lemos se 
diz decepcionado porque o presidente seria  “recepcionado pelo prefeito Romero Rodrigues, cuja 
administração está atolada até o pescoço no esquema de corrupção mais conhecido como “Ope-
ração Famintos”. O que se depreende desse episódio é que Lemos viu que seu projeto político em 
Campina Grande foi ignorado por Bolsonaro – recentemente, ele lançou o empresário Arthur 
Bolinha como pré-candidato a prefeito. Afinal, Bolsonaro posou ao lado dos seus adversários 

Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com
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Editoração: Ulisses DemétrioEdição: José Napoleão Ângelo

CONTATOS: uniaogovpb@gmail.com

A UNIÃO
Uma publicação da EPC 

BR-101 Km 3 - CEP 58.082-010  Distrito Industrial - João Pessoa/PB

PABX: (083) 3218-6500 / ASSINATURA-CIRCULAÇÃO: 3218-6518 / Comercial: 3218-6544 / 3218-6526  / REDAÇÃO: 3218-6539 / 3218-6509

 E-mail: circulacaoauniaopb@gmail.com (Assinaturas)
ASSINATURAS:  Anual ..... R$200,00  /  Semestral ..... R$100,00  /  Número Atrasado ..... R$3,00

EmprEsa paraibana dE ComuniCação s.a.
sECrETaria dE EsTado da ComuniCação insTiTuCionaL

William Costa
dirETor dE mÍdia imprEssa

Phelipe Caldas
GErEnTE ExECuTivo dE mÍdia imprEssa

Albiege Léa Fernandes
dirETora dE rÁdio E Tv

Renata Ferreira
GErEnTE opEraCionaL dE rEporTaGEm

Naná Garcez de Castro Dória
dirETora prEsidEnTE

O U V I D O R I A :
9 9 1 4 3 - 6 7 6 2



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 12 de novembro de 2019

Procedimentos em pacientes devem acontecer no período de um ano, dentro do programa Opera Paraíba

O Governo do Estado da 
Paraíba, por meio da Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES), 
assinou nessa segunda-feira 
(11) contratos com empresas 
de serviços médicos de oftal-
mologia para a realização de 
cirurgia de catarata. A ação 
faz parte do programa Opera 
Paraíba e foi resultado  de um 
edital de credenciamento, do 
qual seis empresas foram con-
sideradas aptas para realizar 
as cirurgias.

O objetivo do programa 
é ampliar a oferta de acesso 
às cirurgias eletivas de forma 
complementar à estratégia 
do Ministério da Saúde (MS), 
reduzir a fila de espera pe-
los procedimentos cirúrgicos 
eletivos e descentralizar o 
atendimento, sendo hoje con-
centrado nos grandes centros 
urbanos: João Pessoa e Campi-
na Grande. Ao todo, 190 muni-
cípios enviaram dados para a 
formação da lista e, no prazo 
de um ano, está estimada a 
realização de aproximada-
mente 5 mil cirurgias de cata-
rata na Paraíba.

De acordo com o secre-
tário de Saúde do Estado, Ge-
raldo Medeiros, até dezembro 
do corrente ano será realizada 
a projeção de 1399 cirurgias, 
priorizando os municípios pac-
tuados em resolução da Comis-
são Intergestora Bipartite (CIB) 
que ainda não foram atendidos 
que são Picuí, Pombal, Quei-
madas, Cajazeiras e Cabedelo. 
Ele reforça o compromisso das 
empresas em ofertar um tra-
balho de qualidade para evitar 
qualquer tipo de infecção e se-
quelas graves.

“Esperamos e exigiremos 
das empresas contratadas a 
qualidade do trabalho, dentro 
de todo um critério de segu-
rança do paciente, para evitar 
complicações. A catarata é uma 
cirurgia que nós consideramos 
de porte pequeno, mas que na 
eventualidade de uma com-
plicação, pode trazer sequelas 
graves, inclusive a cegueira 
para os pacientes se ocorrer 
um quadro infeccioso incon-
trolável. Então, daí a ressalva 
que foi feita durante a reunião”, 
pontua.

O médico oftalmologis-
ta Sydney França afirma que 
a população da Paraíba está 
envelhecendo e, com isso, a 
demanda pela cirurgia de ca-
tarata está aumentando. Ele 

O Governo do Estado 
da Paraíba, por meio da 
Secretaria de Estado da Ju-
ventude, Esporte e Lazer e 
da Secretaria Executiva da 
Juventude, realizará, a par-
tir desta terça-feira (12), o 
Projeto Viva Estatuto – Es-
colas, nas unidades educa-
cionais da cidade de João 
Pessoa. Com programação 
para todo este mês de no-
vembro, o objetivo principal 
da ação é difundir os onze 
eixos de garantias de direi-
tos que são estabelecidos no 

Estatuto da Juventude, sob 
a Lei nº 12.852/2013, com 
a realização de oficinas com 
os seguintes temas: protago-
nismo juvenil, participação 
política, segurança pública, 
igualdade, diversidade, es-
porte, cultura e lazer, cultura 
de paz, trabalho, violência 
doméstica, problemas fami-
liares, empreendedorismo, 
educação, saúde, comunica-
ção, dentre outros.    

O projeto é desenvol-
vido pela Secretaria Execu-
tiva da Juventude e atende 

a vários municípios parai-
banos, sendo realizado em 
parceria com alguns órgãos 
do Governo, tais como: Em-
preender Paraíba, Sistema 
Nacional de Emprego (Sine), 
Secretaria de Estado da Mu-
lher e da Diversidade Hu-
mana (Semdh), Secretaria 
de Estado da Comunicação 
(Secom), dentre outros. No 
novo formato, o Viva Estatu-
to passa a atender também 
às escolas, o que não se limi-
tará apenas aos municípios.

 De acordo com a secre-

tária executiva da Juventude, 
Priscilla Gomes, o Viva Esta-
tuto – Escolas “é uma opor-
tunidade muito importante 
para dialogar com as juven-
tudes no ambiente escolar 
sobre seus direitos, ouvir 
suas demandas e proporcio-
nar-lhes serem partícipes da 
construção de uma socieda-
de mais justa, diversa, livre e 
igualitária, que esteja sempre 
pautando o debate em torno 
da democracia, dos direitos 
e das liberdades individuais, 
além de incentivar o empo-

deramento e o protagonismo 
entre esses jovens.”

A programação terá 
início pela manhã, na escola 
Sesquicentenário, localiza-
da no conjunto Pedro Gon-
dim. Até o final de 2019, o 
projeto percorrerá aproxi-
madamente 40 escolas, da 
capital, das redes públicas 
estadual, municipal, federal, 
bem como as privadas. Além 
das oficinas, a programação 
do Viva Estatuto prevê ainda 
atividades culturais com ar-
tistas locais.

Estado vai realizar cerca de 
5 mil cirurgias de catarata

Editoração: Lênin BrazEdição: Emmanuel Noronha

João se reúne com empresários chineses e governadores do NE

Projeto Viva Estatuto é realizado em escolas de João Pessoa

O governador João Azevê-
do participa de uma série de 
agendas, nesta terça-feira (12), 
em Brasília. Dentre os compro-
missos do gestor estão reuniões 
com empresários chineses e 
entrevista a uma emissora de TV 
chinesa e reunião com demais 
governadores do Nordeste.

A primeira agenda de João 
Azevêdo, em Brasília, será uma 
entrevista à emissora de TV Chi-
na Central Television (CCTV), 
que possui uma rede de 50 
canais e é acessível a mais de 
um bilhão de telespectadores.

À tarde, o governador se 
reúne com representantes da 

China Communications Cons-
truction Company, Ltd. (CCCC), 
empresa multinacional de enge-
nharia envolvida em projetos de 
construção e operação de ativos 
de infraestrutura, incluindo ro-
dovias, pontes, túneis, metrôs, 
aeroportos e portos marítimos.

A reunião com empresários 

chineses é resultado da missão 
coordenada pela vice-governa-
dora Lígia Feliciano na China no 
mês de julho deste ano.

Ainda na Capital Federal, o 
chefe do Executivo estadual terá 
encontro com os demais gover-
nadores do Nordeste para discu-
tir temas de interesse da região.

é representante de uma das 
empresas contempladas pelo 
programa, o Centro Médico Au-
diovisual, e elogia a iniciativa 
do governo em acelerar os pro-
cedimentos para tentar zerar a 
fila de espera.

“A expectativa maior é a 
dos pacientes que esperam 
ansiosos por voltar a enxergar. 
A cirurgia de catarata é linda 
e essa iniciativa do governo 
de manter esse trabalho é bri-
lhante e de extrema importân-
cia. A catarata, muitas vezes, é 
uma doença incapacitante. A 
cirurgia dá uma liberdade para 
o paciente, principalmente ao 
paciente idoso, porque reintro-
duz ele nas atividades do dia a 
dia”, observa.

As empresas que foram 
consideradas aptas para reali-
zar os procedimentos e assina-
ram o contrato nessa segunda 
foram: Centro de Olhos da Pa-
raíba, Centro Médico Audio-
visual, Stropp Oftalmologia, 
Centro Paraibano de Clínica e 
Cirurgia de Olhos, Instituto Vi-
são para Todos e Oftalmológica 
Paulo Freire Eireli.

Criação de programa habitacional

Cidade Madura serve de modelo no Paraná
A experiência pioneira 

do programa Cidade Madu-
ra, idealizado e criado pelo 
Governo do Estado, por 

meio da Companhia Esta-
dual de Habilitação Popu-
lar (Cehap), para atender 
idosos serviu de modelo 

para  o Estado do Paraná, 
que acaba de criar o Pro-
grama Viver Mais Paraná, 
por meio da Companhia 

de Habitação do Paraná 
(Cohapar).

Em abril de 2018, uma 
equipe técnica da Cohapar 
e da Prefeitura de Jaguariaí-
va, município paranaense 
que será contemplado com 
a construção de um condo-
mínio, esteve em João Pes-
soa para conhecer de perto 
a iniciativa paraibana. Na 
ocasião, chamou atenção 
da equipe paranaense a 
gestão do condomínio e a 
promoção da integração 
entre os idosos residentes.

O projeto social vol-
tado a pessoas idosas no 
Paraná foi lançado oficial-
mente pelo Governo do 
Estado no fim do mês pas-

sado, em Ponta Grossa. No 
Viver Mais Paraná foram 
replicados vários elemen-
tos do Cidade Madura, 
como a exclusividade no 
atendimento para pessoas 
com mais de 60 anos, em 
caráter de aluguel social, 
além dos itens estruturais, 
como 40 moradias por con-
domínios horizontais, com 
praças, hortas comunitá-
rias e academias ao ar livre, 
entre outros.

“É gratificante ver que 
o trabalho que começou 
de forma inédita na Pa-
raíba desperte o interesse 
de todo país, mostrando o 
quanto a nossa política de 
habitação se preocupa com 

a moradia e com a vida das 
pessoas, principalmente 
daqueles que já passaram 
dos 60 anos”, disse a presi-
dente da Cehap, Emilia Cor-
reia Lima. 

O Programa Habitacio-
nal Cidade Madura foi criado 
em 2014, quando foi inaugu-
rado o primeiro condomínio 
em João Pessoa. Atualmen-
te já está presente também 
nos municípios de Campina 
Grande, Cajazeiras, Patos, 
Guarabira e Sousa. Em breve 
será iniciada a construção 
do Cidade Madura, em Mon-
teiro, e já estão sendo feitos 
levantamentos para levar o 
programa para outros polos 
do Estado.

Secretaria de Estado da Saúde assinou ontem contratos com empresas de serviços médicos de oftalmologia para a realização de cirurgia de catarata

Já estão sendo feitos levantamentos para levar o Programa Cidade Madura para outros polos do Estado

Foto: Secom-PB

Foto: Secom-PB
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Semana Estadual de Empreendedorismo foi aberta ontem pelo governador João Azevêdo no auditório do Sebrae-PB 

A Semana Estadual de 
Empreendedorismo está 
sendo comemorada com 
quase mil paraibanos con-
templados no programa Em-
preender Paraíba. Ao todo, 
eles receberão R$ 6 milhões 
para investir em seus negó-
cios que serão abertos ou 
ampliadas. A abertura da 
celebração, instituída atra-
vés da lei estadual aprovada 
recentemente pelo governa-
dor João Azevêdo, foi reali-
zada ontem, no auditório do 
Sebrae-PB, onde ocorreu a 
assinatura de contratos na 
Grande João Pessoa. 

Apenas na capital e Re-
gião Metropolitana, foram 
R$ 723.400 entregues em 
concessões de crédito. Du-
rante toda a semana serão 
assinados 967 contratos no 
Estado. Hoje, no município 
de Patos, amanhã em Areia, 
nesta quinta-feira em Itapo-
ranga e finalizando, na próxi-
ma sexta-feira, em Monteiro. 

De acordo com o secre-
tário executivo de Empreen-
dedorismo Fabrício Feitosa, 
o investimento corresponde 
a 50% do previsto para o ano 
inteiro. “É um impacto forte, 
são R$ 6 milhões sendo colo-
cados na economia local, são 
pequenos empreendedores 
que vão comercializar na sua 
cidade e comprar em fornece-
dores locais, isso ajuda a Pa-
raíba a continuar com os bons 
resultados econômicos que 

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Empreender contempla cerca de 
mil paraibanos com R$ 6 milhões

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Emmanuel Noronha

estamos apresentando”, disse. 
Até novembro de 2019 

foram investidos R$ 20 mi-
lhões em concessão de crédi-
to para o Programa Empreen-
der Paraíba, com a assinatura 
de 3 mil contratos. O secre-
tário de Articulação Política 
do Estado, João Gonçalves, 
representou o governador 
João Azevêdo no evento de 
abertura da Semana Estadual 
de Empreendedorismo, e en-

fatizou que, acima de tudo, a 
assinatura dos contratos sig-
nifica a realização de sonhos. 
“Esse investimento é em so-
nhos. Pessoas que sonham 
e que esperam realizar. Nos 
bancos, eles não teriam tanta 
facilidade como tem no Go-
verno do Estado. É emprego, 
renda e oportunidade.” 

O deputado estadual e 
presidente da Frente Parla-
mentar de Empreendedoris-

mo e Desenvolvimento Eco-
nômico Eduardo Carneiro 
(PRTB), foi o autor da lei  no 
11.436/2019, que institui a 
Semana do Empreendedor. 
Ele comentou que é através 
do incentivo aos novos negó-
cios que a Paraíba vai garantir 
ainda mais desenvolvimento. 
“Eventos como esse fortale-
cem cada vez mais a nossa 
luta por políticas públicas e 
para o incentivo de empreen-

dedorismo. Nós que já esta-
mos analisando, vemos que 
não existe uma saída para o 
desenvolvimento econômico 
da Paraíba que não seja atra-
vés do empreendedorismo, 
de incentivar novos negócios 
e atrair novas empresas; é  
justamente isso que estamos 
discutindo, capacitando as 
pessoas, buscando cada vez 
mais incentivo e parceiros, 
é isso que precisamos nesse 

momento para poder desen-
volver a Paraíba.”

A cabeleireira e dona de 
um salão de beleza no muni-
cípio de Conde, Maria Priscila 
Pontes, foi uma das contem-
pladas na concessão de cré-
dito do Empreender Paraíba, 
na tarde de ontem. Ela co-
mentou que com os R$ 10 mil 
que vai receber do programa, 
pretende reformar seu salão 
para atrair mais clientes. “O 
Empreender vai me ajudar a 
dar uma repaginada no meu 
salão, e com isso dar mais 
visibilidade e chamar mais a 
atenção do cliente. Já fazia um 
tempo que eu tava tentando e 
não conseguia, agora eu con-
segui. Fui agraciada e assinei 
o contrato representando as 
mulheres de Conde.”

O empreendedor e pro-
prietário da Criativo Publi-
cidade Sustentável, Hilton 
Medeiros, foi homenageado 
durante a solenidade como 
um case de sucesso do Em-
preender. Há cinco meses que 
abriu o seu negócio, após re-
ceber o crédito do programa, 
em agosto, conseguiu tripli-
car as suas vendas. “Foi uma 
surpresa para nós receber o 
prêmio de case de sucesso, 
mas para nós é uma honra e 
uma responsabilidade ainda 
maior. O crédito do Empreen-
der nos trouxe uma estrutura, 
nós atuavamos em apenas um 
bairro, em Santa Rita, agora 
temos um escritório próprio, 
atuamos em 3 cidades e esta-
mos querendo ir para outras 
cidades do Estado.”

Foto: Ortilo Antonio

A abertura da Semana Estadual de Empreendedorismo foi realizada no auditório do Sebrae-PB, onde ocorreu a assinatura de contratos na Grande João Pessoa

A Fundação Desenvol-
vimento da Criança e do 
Adolescente ‘Alice Almeida 
(Fundac), por meio da Di-
retoria Técnica, em parceria 
com a Secretaria de Estado 
da Juventude, Esporte e La-
zer (Sejel), encerrou os “Jo-
gos Socioeducativos Reco-
meçar”, no ginásio do Centro 
Socioeducativo  Edson Mota 
(CSE), em Mangabeira. A 
equipe vencedora do certa-
me foi a do Centro Educacio-
nal do Jovem (CEJ). O segun-
do lugar ficou com a equipe 
do CSE e o terceiro com a do 
CEA/JP. A unidade feminina 
Rita Gadelha não disputou 
a final devido não ter outras 
unidades femininas. A partici-
pação entre as meninas ficou 
nas partidas de vôlei, tênis de 
mesa e atletismo.

As competições acon-
teceram em todos os cen-
tros de internação ao longo 
da última semana. Foram 
várias equipes montadas 
entre 215 jovens e adoles-
centes que disputaram nas 
modalidades de futsal, fute-
bol de campo, atletismo, xa-
drez, vôlei e cabo da paz. O 
presidente da Fundac, Noal-
do Meireles, parabenizou 
participantes, professores 
e técnicos envolvidos neste 
certame, que reuniu cerca 
de 200 pessoas.

O coordenador do eixo 

Esporte, Cultura e Lazer da 
Fundac, Nilton Santos, disse 
que a socioeducação mar-
cou um belíssimo gol, digno 
de um grande troféu. “Todos 
nós somos vencedores dos 
Jogos Socioeducativos Re-
começar, socioeducandos 
e trabalhadores do sistema 
socioeducativo em geral. Foi 
um trabalho de muitas mãos 
e corações”, ressaltou. Ele 
destacou que “ver o sorrisão 
e a expressão de dignidade 
na face dos socioeducandos 
não tem preço”.

Os Jogos Socioeducati-
vos Recomeçar reafirmaram 
uma mensagem positiva de 
incentivo aos esportes para 
os socioeducandos, através 
do conceito de cultura de 
paz na convivência lúdica 
e recreativa. As equipes do 
Lar do Garoto, do CEA/Sou-
sa e Semiliberdade ficaram 
em quarto, quinto e sexto 
lugar, respectivamente. Os 
vencedores receberam me-
dalhas.

Participaram da soleni-
dade de encerramento a di-
reção da Fundac, Luiz Gon-
zaga, da Sejel, direções de 
unidades socioeducativas, 
direção da Escola Integral 
Socioeducativa Almirante 
Saldanha, coordenadores 
de segurança, pedagógicas, 
agentes, professores, entre 
outros.

Jogos Socioeducativos 
são encerrados em JP

Inclusão digital

Alunos de projeto da AABB 
visitam o Hospital do Bem 

Crianças e jovens que 
integram o projeto de Inclu-
são Digital da AABB Comu-
nidade estiveram ontem no 
Hospital do Bem, em Patos, 
e tiveram a oportunidade 
de conhecer as instalações 
da unidade e os serviços 
oncológicos disponibiliza-
dos à população, conversar 
com pacientes e funcioná-
rios. A visita, que faz parte 
de atividades de um curso 
piloto desenvolvido pelo 
AABB Comunidade em 
parceria com o Instituto 
Cesar- Centro de Estudos e 
Sistemas Avançados do Re-
cife, foi acompanhada pela 
educadora do projeto em 
Patos, Priscila Melquíades. 
Além de conhecerem toda 
a estrutura do hospital, os 
alunos interagiram com os 
pacientes, inclusive os que 
estavam fazendo sessões de 
quimioterapia.

Segundo Priscila, os 
alunos ficaram encantados 
com a estrutura do hospital 
e com o acolhimento dos 
colaboradores. “Foi uma 
experiência gratificante. A 
ideia era conhecer o espaço, 
levar um abraço, mas fomos 
recebidos de forma tão cari-
nhosa que nem lembramos 
que estávamos num am-
biente que trata de doenças. 

Foi inclusive emocionante 
para todos nós. Fomos aco-
lhidos com muito carinho e 
atenção”, destaca a educa-
dora do projeto, que busca 
capacitar crianças e jovens 
carentes da cidade, através 
deste projeto de inserção 
na Economia Digital.

Ainda de acordo com 
a educadora, que estava 
acompanhada de outros 
educadores do projeto, nes-
sa atividade houve uma di-
visão por áreas, entre elas, 
a saúde. “Como o tema era 
saúde e o Hospital do Bem 
é referência, os alunos ti-
veram essa ideia de fazer 
a visita ao hospital, para 
conhecer o espaço e levar 
alegria aos pacientes. E a 
experiência foi muito váli-
da”, comentou Priscila.

A diretora geral do 
Complexo Hospitalar Re-
gional Deputado Janduhy 
Carneiro, Liliane Sena, 
que recepcionou o grupo 
junto com o coordenador 
do setor de quimiotera-
pia, Thiago Viana, e outros 
colaboradores, lembra a 
importância das pessoas 
conhecerem o hospital, 
inclusive para desmistifi-
carem que o local é apenas 
um espaço de tratamento 
e dor. 

O Corpo de Bom-
beiros Militar da Paraíba 
(CBMPB) realizou, no sá-
bado (9), na Associação 
Nacional dos Servidores 
da Polícia Federal na Pa-
raíba (Ansef-PB), em João 
Pessoa, o 6º Torneio de In-
tegração do projeto social 
Bombeiro Gol 10. Com o 
apoio do Comando da Cor-
poração, o evento reuniu os 
oito núcleos do projeto com 
o objetivo de incentivar a 
prática do futebol duran-
te o contraturno escolar, a 
integração entre os alunos, 
enriquecimento cultural e 
consciência preventiva a 
acidentes, agregando assim 
valores de cidadania no 
âmbito desportivo e quali-
dade de vida.

Ao todo, 251 jovens 
participaram da competi-
ção divididos nas catego-
rias sub-13 e sub-15, dis-
putando nas modalidades 
de futsal e futebol de cam-
po. Os jovens foram esco-
lhidos para a competição 
em meio aos que mais ti-
veram assiduidade das au-
las, apresentaram melhor 
comportamento e rendi-
mento escolar. Na ocasião, 
ainda foi realizada a entre-
ga dos materiais esportivos 
para todos os núcleos do 
projeto social.

“Bombeiro 
Gol 10” 
reúne mais 
de 250 jovens

A edição de 2019 do 
Festival Internacional de 
Turismo - Festuris Gramado 
apresentou um crescimen-
to de 5% em relação ao ano 
passado. Foram credencia-
das 17 mil pessoas de todo o 
Brasil e exterior e mais de 11 
mil passaram pelos corredo-
res da feira na sexta-feira (8) 
e sábado (9), no Gramado 
Park. A Paraíba participou 
do evento com um estande 
na área do Ministério do Tu-
rismo (MTur) e, conforme 
Ruth Avelino, presidente da 
PBTur (Empresa Paraibana 
de Turismo), foi bastante 
proveitoso, porque foi uma 
oportunidade de mostrar 
aos agentes de viagens os 
roteiros paraibanos.

“Precisamos estar pre-
sentes nos principais even-
tos do país e mostrar o nos-
so potencial, seja no turismo 
de lazer ou no turismo de 
eventos”, disse Ruth Avelino, 
ressaltando a participação 
de muitos hoteleiros, assim 
como das prefeituras de 
Campina Grande e João Pes-
soa. Segundo a executiva, as 
prefeituras precisam enten-
der melhor a importância de 
se fazer presentes em even-
tos de grande porte, como o 
Festuris Gramado. 

PBTur firma 
parcerias com 
operadoras 
em Gramado



Vendas de Natal
Comerciantes estão confiantes nas vendas de 
produtos e acessórios natalinos. Expectativa é que 
vendas superem o ano de 2018. Página 8
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Órgão orienta as pessoas a pesquisarem produtos com antecedência para não serem lesados com propagandas falsas
Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com 

Procon dá dicas ao consumidor 
para a semana do Black Friday

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

A 16 dias para o Black Fri-
day, realizado sempre na última 
sexta-feira de novembro, no pró-
ximo dia 29, a Autarquia de Pro-
teção e Defesa do Consumidor do 
Estado da Paraíba (Procon-PB) 
dá algumas dicas para que os 
consumidores fiquem atentos 
e não caiam em golpes. Na Pa-
raíba, a estimativa é que as ven-
das tenham um crescimento de 
4,5% em relação ao ano passado, 
segundo a Federação do Comér-
cio da Paraíba (Fecomercio). Já 
a Associação Brasileira de Co-
mércio Eletrônico (ABComm) 
prevê crescimento de 18% no 
faturamento do comércio ele-
trônico, em comparação a 2018, 
que representa R$ 3,45 bilhões 
em vendas.

Os itens mais procurados 
são celulares, eletrodomésticos, 
eletrônicos, passagens aéreas, 
roupas e cosméticos e vestu-
ário. O Procon-PB orienta aos 
consumidores a pesquisar os 
produtos desejados com ante-
cedência para não serem lesados 
com propagandas enganosas e 
dá algumas orientações na hora 
da compra. 

Entre algumas estão: Guar-
dar o folder e ‘printar’ a tela do 
celular do produto interessado, 
se a compra for feita pela inter-
net, verificar antes a lista de sites 
confiáveis no site do Procon Es-
tadual, verificar as condições do 
serviço oferecido como período 

de troca, prazo de entrega e se 
o frete está incluso para que o 
consumidor não tenha nenhum 
aborrecimento, além disso, em 
compras online o consumidor 
tem direito de arrependimento, 
em até sete dias após o ato da 
compra.

Para a superintendente 
do Procon-PB Késsia Liliana, 
a variedade de opções de sites 
de compra pela internet é um 
fator muito positivo para os 
consumidores. No entanto, ela 
faz um alerta. “Não comprem de 
forma impulsiva mesmo que o 
desconto seja considerado alto. 
É preciso comprar apenas o ne-
cessário. Um fator que faz toda a 
diferença é pesquisar em vários 
sites a mesma referência do pro-
duto” ressaltou.

O setor de pesquisa do Pro-
con-PB vinha realizando pesqui-
sas de preços e acompanhando 
suas variações. A Lei 10.859/17, 
que regulamenta a Black Friday 
em João Pessoa, exige das lojas 
a disponibilidade de preços dos 
produtos de antes e durante a 
oferta para que não haja dúvida 
sobre o produto promocional, 
com todos os preços e quanti-
dades de produtos estarem dis-
poníveis ao consumidor no site 
e presencial.

“O Procon Estadual multou 
muitas lojas ano passado pelo 
descumprimento dessa lei, a gen-
te espera que esse ano os lojistas 
tenham aprendido e disponibili-
ze os preços aos consumidores”, 
alertou Késsia Liliana. 

 O Ministério do Desen-
volvimento Regional (MDR) 
autorizou a liberação de R$ 
4,1 milhões para as obras de 
contenção na Falésia do Cabo 
Branco, em João Pessoa (PB). 
Os recursos serão repassados 
pela Secretaria Nacional de 
Proteção e Defesa Civil (Sedec). 
O anúncio do repasse para a 
capital paraibana foi feito pelo 
ministro do Desenvolvimento 
Regional, Gustavo Canuto, du-
rante a entrega do Conjunto 
Habitacional Aluízio Campos, 
em Campina Grande (PB). A 
decisão será publicada no Di-
ário Oficial da União.

“Essa é uma obra muito 
importante para João Pessoa 
e que vai revitalizar um cartão 
postal da cidade. Estamos pre-
servando o ponto mais oriental 
do nosso Brasil e, também, das 
Américas. Sensível ao clamor 
do Estado da Paraíba, o pre-
sidente Jair Bolsonaro autori-
zou o aporte de recursos e já 
começaremos as obras para 
prevenir qualquer desastre. O 
farol está preservado”, afirmou 
o ministro Gustavo Canuto.

Importante cartão postal 

e ponto turístico da capital pa-
raibana, a Ponta do Seixas, ou 
Falésia do Cabo Branco, tem so-
frido impactos diretos das cor-
rentes marinhas, que levaram à 
erosão da encosta. O local, que 
também serve como via princi-
pal de deslocamento na região, 
corre o risco de ser afetado por 
deslizamentos de solo.

O valor total das interven-
ções para contenção da encosta 
está orçado em R$ 65,4 milhões. 
A primeira etapa dos trabalhos 
de prevenção foi aprovada e lici-
tada, ao custo de R$ 4,1milhões 
– o montante será repassado 
em duas parcelas, sendo que a 
primeira é R$ 1,2 milhão.

As obras serão executa-
das em três etapas. A primei-
ra será a construção de um 
enrocamento com barreira 
de blocos de rocha compac-
tadas para dissipar a energia 
das ondas do mar, além de um 
aterro, que preencherá o es-
paço entre o enrocamento e o 
sopé da falésia. As segunda e 
terceira etapas serão realiza-
das diretamente no mar, com 
ações prioritárias e consolida-
ção da proteção das falésias.

R$ 4,1 mi para conter
falésia do Cabo Branco

Formação

Capacitação da Conab busca gerar 
oportunidades de negócios no Estado

A Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) 
inicia nesta terça-feira 
(12) e segue até amanhã 
o treinamento com agri-
cultores e extrativistas da 
Paraíba para gerar novas 
oportunidades de negó-
cios e empreendimentos 
da agricultura familiar e 
da sociobiodiversidade. 
No primeiro dia tem início 
programado para as 13h30 
e na quarta-feira, 13, a par-
tir das 8h.

O evento vai aconteceu 
em João Pessoa com o in-
tuito de promover o encon-
tro entre os produtores da 
sociobiodiversidade e as 
empresas com interesse na 
aquisição/comercialização 
dos itens. O encontro está 
marcado para o Hotel Sla-
viero Essential, na Avenida 
Cabo Branco, na Praia do 
Cabo Branco.

O treinamento é or-
ganizado com o apoio do 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimen-
to (Mapa), por meio da 
Secretaria de Agricultura 
Familiar e Cooperativismo 
(SAF) e tem como objeti-
vo fomentar a inserção dos 
pequenos e médios produ-
tores, agricultores familia-
res, povos e comunidades 
tradicionais no mercado. 
As atividades são realiza-Obras de contenção da falésia serão realizadas em três etapas

Foto: MDR

das no âmbito do Programa 
Bioeconomia Brasil Socio-
biodiversidade, lançado 
pelo Mapa, em junho des-
te ano.

Os encontros são re-
alizados pela Conab em 
diversos estados nas regi-
ões Norte e Nordeste. Nesta 
edição da Paraíba, a pro-
gramação inclui apresenta-
ção das políticas de apoio à 
comercialização de produ-
tos da sociobiodiversidade 
como a Política de Garantia 
de Preços Mínimos para os 
Produtos da Sociobiodi-
versidade (PGPM-Bio) e o 
Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA).
Por meio da PGPM-Bio, 

a Conab oferece subvenção 
direta aos extrativistas, por 
meio do pagamento de um 
bônus após a comprovação 
da venda de sua produção 
por um preço inferior ao fi-
xado pelo Governo Federal. 
Já pelo PAA, é feita a aquisi-
ção de alimentos produzi-
dos por agricultores fami-
liares ligados a associações 
ou cooperativas. Os itens 
são posteriormente desti-
nados a pessoas em situa-
ção de insegurança alimen-
tar e nutricional atendidas 
pela rede socioassistencial, 

pela rede pública e filan-
trópica de ensino e saúde, 
e pelos equipamentos de 
alimentação e nutrição e 
de segurança pública.

Formação objetiva 
fomentar  inserção 

dos pequenos e 
médios produtores, 

agricultores familiares, 
povos e comunidades 

tradicionais no mercado

Os encontros são realizados pela Conab em diversos estados nas regiões Norte e Nordeste do Brasil

Foto: Conab/Divulgação

ORIENTAÇÕES 
n Guardar o folder com os anúncios
n Comparar o preço antes e depois do dia da Black Friday
n ‘Printar’ a tela do celular do produto interessado, se a compra for feita pela internet
n Verificar  antes a lista de sites confiáveis no site do Procon Estadual
n Verificar condições do serviço oferecido como período de troca, prazo de entrega e se o frete está incluso

Lojas do comércio já começam a expor produtos e a fazer anúncios para atrair compradores para a Black Friday. Procon presta orientações a consumidores

Foto: FolhaPress
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Espaço vai oferecer serviços para promover a reinserção social das pessoas egressas do sistema penitenciário

Qualificação profissio-
nal, moradia, documentação, 
saúde e encaminhamento ao 
mercado de trabalho. Esses 
são alguns dos serviços que 
serão oferecidos na Paraíba 
pelo Escritório Social, que 
tem por objetivo promover a 
reinserção social das pessoas 
egressas do sistema peniten-
ciária. O acordo de coopera-
ção técnica para a criação do 
espaço foi assinado na ma-
nhã de ontem no Palácio da 
Redenção pelo governador 
João Azevêdo, com participa-
ção do Conselho Nacional de 
Justiça e do Tribunal de Justi-
ça da Paraíba. 

O Escritório Social será 
o primeiro do Nordeste e 
pretende através de um am-
plo serviço de apoio dar o su-
porte necessário para que os 
detentos das penitenciárias 
da Paraíba, que já cumpri-
ram pena, sejam reinseridos 
dignamente na sociedade, 
evitando assim a reincidên-
cia no mundo do crime. A ex-
pectativa é que até o final do 
ano o espaço esteja em fun-
cionamento.

O governador do Estado 
fez questão de destacar a im-
portância do órgão, que dará 
um novo rumo e uma nova es-

Laura Luna
lauraragao@gmail.com

Estado terá o 1o Escritório 
Social da região Nordeste

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

perança para quem é egresso 
do sistema penitenciário. 

“É importante a gente ter 
a noção da necessidade de se 
ter políticas de ressocializa-
ção. Nós sabemos que dian-
te de um quadro econômico 
que o Brasil vive hoje, com o 
desemprego extremamente 
alto, já é difícil a colocação 
no mercado, imagine a si-
tuação de quem é egresso do 
sistema penitenciário. Então 
o Escritório Social tem esse 

foco de fazer com que as con-
dições sejam criadas para que 
o apoio dado a essas pessoas 
possa acontecer de forma or-
ganizada e estruturada”, falou 
João Azevêdo.

O juiz auxiliar da presi-
dência do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), Luis Geraldo 
Santana, frisou a importância 
dos Poderes Executivo, Legis-
lativo e Judiciário do Estado 
se unirem em prol dessa cau-
sa e trouxe uma questão que 

pode ser a indagação de mui-
tos paraibanos.

“Porque o Estado deveria 
se preocupar com essas pes-
soas? Nós dizemos que toda 
vida vale a pena”. O represen-
tante do CNJ falou também da 
carência de direitos do povo 
brasileiro e fez um panora-
ma da difícil situação dos 
presídios do país. “A reinci-
dência é também responsa-
bilidade do Poder Público 
e oferecer uma estrutura 

como a do Escritório Social 
é uma maneira de diminuir 
a violência”, pontuou. 

O presidente do Tribunal 
de Justiça da Paraíba (TJPB), 
Márcio Murilo, falou da rele-
vância do momento e de como 
a Justiça, além da celeridade 
nos processos, pode somar a 
ações mais voltadas para o so-
cial. “É nossa obrigação como 
gestor trabalhar políticas so-
ciais que a constituição nos 
assegura, além do dever de 

ter um controle parcial sobre 
os apenados e esse controle 
deve ser feito dentro de uma 
efetividade de que o apena-
do e o egresso tenham o seu 
direito constitucional de se 
reabilitar”.

O secretário da Adminis-
tração Penitenciária da Paraí-
ba, Sérgio Fonseca, comemo-
rou a iniciativa do Governo 
do Estado e demais órgãos, e 
chamou a atenção para o fato 
da ressocialização no siste-
ma penitenciário no Estado 
iniciar quando o preso ainda 
está no regime fechado. “O 
Escritório Social consegue 
fechar um ciclo na ressociali-
zação que começa ainda nos 
presídios, quando essas pes-
soas têm a oportunidade de 
se capacitar e depois que é 
egresso é feito o acompanha-
mento que vai tentar quebrar 
essa reincidência que muitas 
vezes leva ao retorno do sis-
tema prisional”. Vale pontuar 
que os familiares dos egres-
sos também serão assistidos 
pelo programa.  

Assistente social, psicó-
logo, advogado e uma equipe 
de apoio formada por cer-
ca de 20 profissionais serão 
responsáveis por compor o 
Escritório Social que irá fun-
cionar na Rua Desembarga-
dor Souto Maior, no Centro da 
cidade.

Acordo de cooperação técnica para criação do Escritório Social foi assinado ontem pelo governador João Azevêdo com a participação do CNJ e do TJPB

Foto: Evandro Pereira

A Polícia Rodoviária 
Federal realiza amanhã, 
13, leilão de veículos que 
foram retidos em fiscali-
zações ou abandonados e 
removidos para os pátios 
conveniados com o órgão 
e não foram retirados pe-
los proprietários. O leilão 
está marcado para 9h, no 
Hotel Garden, em Cam-
pina Grande e os lances 
devem ser presenciais e 
somente de pessoas maio-
res de 18 anos e que não 
tenham vínculo direto 
com familiar ou servidor 
da PRF.

Os interessados em 
participar do leilão só 
podem analisar os veí-
culos a serem leiloados 
até 17h. O pátio da em-
presa Transguard, lo-
calizada na BR-230, km 
146, Distrito de Santa 
Terezinha, estará aberto 

a partir das 14h para as 
visitações.

Ao todo serão 475 
veículos disponíveis para 
leilão, entre motocicletas e 
automóveis, divididos en-
tre veículos conservados e 
sucatas. Aqueles classifica-
dos como conservados são 
os que possuem condições 
de trafegar. Os considera-
dos sucatas não podem 
voltar a circular, mas suas 
peças podem ser reapro-
veitadas.

Os veículos apreen-
didos pela PRF possuem 
o prazo de até 60 dias 
para serem retirados dos 
pátios pelos proprietá-
rios ou pela pessoa que 
conduzia o veículo no 
momento da fiscalização 
antes de serem leiloados. 
Após esse prazo, a PRF 
poderá leiloar os veículos 
e com os valores arreca-
dados pagar as dívidas de 
guincho, pátio e demais 
tributos existentes.

PRF realiza amanhã 
leilão de 475 veículos
Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Automóveis e motos apreendidos podem ser leiloados após 60 dias

Grupo havia utilizado cédulas falsas durante compras em estabelecimento comercial

Foto: Nucom-PRF

Foto: Secom-PB

Dono da Thiago Calçados é condenado 
por crimes contra a ordem tributária

Polícia desarticula trio do Rio Grande do 
Norte que repassava dinheiro falso na PB

A Justiça paraibana 
condenou o proprietário da 
empresa Thiago Calçados, 

Erivan Leandro de Oliveira, 
a sete anos de reclusão e um 
ano e oito meses de deten-

ção; Alécio Clementino Alves 
a cinco anos de reclusão; e 
Jobson Medeiros da Silva 
a cumprir cinco anos de 

reclusão. Todos são envolvi-
dos pela prática de crimes 

contra a ordem tributária. A 
sentença foi prolatada pelo 
juiz da 7ª Vara Criminal da 

Capital, Geraldo Emílio Porto 
e publicada na edição de 

segunda-feira, 11, do Diário 
da Justiça. 

Consta da denúncia do 
Ministério Público Estadual 
que a finalidade do trio era 
criar empresas com o intuito 
de legalizar o funcionamen-
to das lojas do Grupo Thiago 
Calçados, que estavam im-
pedidas de atuar comercial-
mente de forma legítima. 

O MP acrescenta que Eri-
van, que comandava o Grupo 
Thiago Calçados, utilizava-se 
dos serviços de Alécio Cle-
mentino Alves para viabilizar 
o funcionamento das lojas, 
por meio de empresas fictí-
cias, abertas em nomes de 
terceiros. Jobson Medeiros da 
Silva funcionava como “laran-
ja”, na abertura das empresas, 
que eram efetivamente ad-
ministradas por Erivan. Ele 

tinha a garantia que, após a 
regularização das empresas 
do Grupo Thiago Calçados, 
ele receberia uma loja.

Na sentença, o juiz Ge-
raldo Emílio esclarece que 
a abertura das empresas e 
alterações contratuais so-
mente foram possíveis com 
a participação de Alécio 
Clementino Alves, contador 
do Grupo Thiago Calçados 
há vários anos, que usou de 
seus conhecimentos técni-
cos e agiu junto aos órgãos 
estaduais para formalizar os 
estabelecimentos em nome 
de Jobson Medeiros, além 
de alterações contratuais no 
ato constitutivo da empre-
sa Jobson Comércio de Cal-
çados e Acessórios Eirelli, 

permitindo a permanência 
de Erivan em atividade co-
mercial e administrasse as 
empresas abertas em nome 
de Jobson.

Na decisão condenató-
ria, o magistrado da 7ª Vara 
Criminal concedeu aos três 
sentenciados o direito de re-
correrem em liberdade, mas 
com aplicação de medidas 
cautelares. E concluiu: “Não 
há notícias de que tenham 
descumprido as condições 
que lhes foram impostas, bem 
como, por ora, não se vislum-
bra motivos que justifiquem a 
revogação da benesse, assim, 
mantenho a liberdade dos 
réus e, em consequência, con-
cedo-lhes o direito de recorre 
desta decisão em liberdade”.

A Polícia Militar come-
çou a semana desarticulan-
do um trio que vinha do Es-
tado do Rio Grande do Norte, 
repassando dinheiro falso 
no comércio paraibano. A 
prisão dos três suspeitos 
aconteceu no início da ma-
nhã de segunda-feira (11), 
no município de São Bento, 
que fica a 395 quilômetros 
de distância da capital João 
Pessoa. 

Policiais militares da 3ª 
Companhia do 12º Batalhão 
chegaram até o trio formado 
por dois homens e uma mu-
lher, após receberem infor-
mações que o grupo havia 
utilizado três cédulas falsas 
de R$ 100 durante compras 

em um estabelecimento co-
mercial. Nas diligências, a 
PM localizou os três suspei-
tos, sendo constatado que 
dois deles eram naturais do 
Rio Grande do Norte e um de 
São Paulo.

O trio foi apresentado 
na Delegacia da Polícia Civil 
para os procedimentos ca-
bíveis. A mercadoria com-
prada com notas falsas foi 
devolvida à vítima do golpe.

Outras ações
Numa média de 15 dias, 

a Polícia Militar em São Ben-
to já prendeu cinco pessoas 
que vinham aplicando gol-
pes no comércio da cidade 
do município. No final de 

outubro, dois homens foram 
presos após realizarem com-
pras e efetuarem o pagamen-
to com uma quantia inferior 

ao valor devido, misturando 
cédulas de R$ 2 entre as de 
R$ 100 com o intuito de en-
ganar as vítimas.



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 12 de novembro de 2019 7
Paraíba

Grupo deve incluir membros da comunidade científica, além de representantes de órgãos públicos e sociedade civil
Cecília Noronha
Especial para A União

UFPB forma comissão para 
avaliar impacto de manchas

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

A Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) vai criar 
uma comissão exclusiva 
para analisar os impactos 
das manchas de óleo no li-
toral paraibano. A proposta 
para a formação do grupo, 
que será vinculado ao Gabi-
nete da Reitoria, está sendo 
apreciada pela Procuradoria 
Jurídica da instituição desde 
a semana passada. A ideia 
é reunir cientistas de dife-
rentes áreas e membros de 
órgãos municipais, estaduais 
e federais que possam coo-
perar com a ação, incluindo 
as Casas Legislativas. 

O Estado paraibano foi 
um dos primeiros estados 
a identificar a existência de 
derramamento de óleo no 
oceano, ainda no final de 
agosto. Aqui, as manchas, 
que podem ser prejudiciais 
à saúde da população, atin-
giram a Praia do Bessa, em 
João Pessoa, além de mais 
outras quatro, na cidade de 
Cabedelo. O litoral do mu-
nicípio de Conde, segundo a 
Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente 
(Sudema), também registrou 
a chegada do óleo cru.

A proposta da criação 
de uma comissão multidis-
ciplinar voltada a esse crime 
ambiental surgiu de alunos 
da UFPB, conseguindo apoio 
da Reitoria. Wladimir Theo-
tônio, que cursa engenharia 
Mecânica foi um dos ideali-
zadores. “Entrei em contato 

com a Reitoria primeiro e 
depois escrevemos o projeto 
e apresentamos. O processo 
com a proposta da comissão 
foi aberto na segunda-feira 
(4) da semana passada e está 
sendo analisado pela Procu-
radoria Jurídica”, explicou.

Antes de dar entrada na 
proposta, Wladimir se reu-
niu com mais outros quatro 
alunos para discutir o assun-
to. Fizeram parte dessa etapa 
os graduandos de Fonologia 
e Biologia, Bárbara Teixeira 
e Ruan Navarro, respectiva-
mente, além do cientista so-
cial e pós-graduando André 
Guedes.

O grupo de pesquisado-
res que será criado pretende 
buscar apoio de atuação jun-
to a várias esferas da socie-
dade. “Teremos parceria não 
apenas com a Assembleia Le-
gislativa e Câmara Municipal 
de João Pessoa. Pretendemos 
fazer uma assembleia para 
convocar órgãos que possam 
juntar forças à comunidade 
científica. A ideia é incluir 
quem quiser cooperar. Es-
tamos aguardando o pare-
cer do procurador”, afirmou 
Wladimir Theotônio.

João Pessoa sedia até esta 
quinta-feira (14) o XX Simpósio 
Brasileiro de Química Teórica. 
O evento acontece no Centro 
de Convenções da Paraíba, no 
Cabo Branco, e contará com a 
participação de palestrantes de 
renome nacional e internacio-
nal, a exemplo de Hans Liscka, 
Itamar Borges, Silmar Andrade 
do Monte, Mário Barbatti, Le-
ticia González, Alvaro Muñoz 
Castro, Adélia Justina Aquino, 
Peter Taylor, Elfi Kraka, Kenne-
th Merz, Hélio Anderson Duar-
te, Dana Nachtigallova, Rafael 
Bernardi, Oscar Nestor Ven-
tura, Jorge A. Morales, Eugene 
Muratov. Estão confirmadas as 
presenças de palestrantes de 
países como: França, Áustria, 
Chile, Estados Unidos, Dina-
marca, República Tcheca, Ale-
manha, Uruguai entre outros. 

O evento é coordenado 
pela profª Elizete Ventura do 
Monte e conta com apoio da 
Universidade Federal da Para-
íba, CNPq, Capes e Governo do 
Estado da Paraíba, através de 
Edital da Fapesq – Fundação de 
Apoio à Pesquisa da Paraíba.

O Simpósio de Química 
Teórica completa 38 anos em 
2019 e sua XX edição será, 
pela primeira vez, realizada 
no Nordeste do Brasil. Consa-
grado como o mais importante 
evento da área de Química Teó-
rica e Computacional no Brasil 
e demais regiões da América 
Latina, o SBQT é realizado a 
cada dois anos e reúne pesqui-

sadores das áreas de Química, 
Física, Biologia e Materiais para 
discutir os avanços e desafios 
que envolvem o desenvolvi-
mento de métodos teóricos e 
computacionais bem como a 
utilização e aprimoramento de 
técnicas experimentais. 

“No “SBQT mais orien-
tal das Américas” teremos a 
oportunidade de promover, 
disseminar e compartilhar 
conhecimentos e os últimos 
avanços em pesquisa em Quí-
mica Teórica e Computacio-
nal, além de contribuir para 
o estreitamento das relações 
com a química experimental, 
destacou Elizete.

Neste evento estão reuni-
dos cerca de 330 participantes, 
o que representa uma parte 
considerável da comunidade 
de Química Teórica e Física 
Atômica e Molecular do Brasil. 
Esta edição envolve 67 insti-
tuições de ensino e pesquisa, 
com uma distribuição regio-
nal de 2% do Norte, 33% do 
Nordeste, 7% do Centro-Oeste, 
55% do Sudeste e 3% do Sul. 
Os estados com o maior nú-
mero de participantes são: São 
Paulo (22%), Rio de Janeiro 
(20%), Paraíba (15%), Minas 
Gerais (10%). Sobre os avan-
ços e perspectivas da dinâmica 
clássica e quântica, uma im-
portante ferramenta utilizada 
por pesquisadores no Brasil 
e no exterior. A programação 
completa: em http://www.
quimica.ufpb.br/sbqt2019 

Simpósio de química 
acontece na capital

Enem 2019

Paraíba registra segundo menor 
índice de faltosos na última etapa

A Paraíba registrou 
77,4% no índice de parti-
cipação no segundo dia do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), ficando atrás 
apenas do Piauí com 78%. Em 
relação aos faltosos, o Enem 
2019 teve 33.263 candidatos 
que não compareceram ao se-
gundo dia de prova na Paraíba, 

o qual representa 22,6% dos 
inscritos no estado. Os dados 
são do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep), 
divulgados na noite desse do-
mingo (10).

Conforme o Inep, o se-
gundo dia de Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) apre-
sentou o maior percentual de 
presentes na história: 72,9% 
na média nacional, superando 

a edição de 2015, 72,67%. A 
publicação dos gabaritos e dos 
cadernos de questões serão 
divulgados na próxima quarta-
-feira (13).

Em todo o Brasil, foram 
1.385.579 faltosos, o que re-
presenta 27,19%. Em relação 
aos eliminados foram 371 eli-
minados que tiveram como 
principais motivos o portar 
equipamento eletrônico, 
ausentar-se antes do horário 

permitido, utilizar impressos, 
não atender às orientações 
dos fiscais, entre outros.

O ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, destacou 
o sucesso e a neutralidade ide-
ológica do exame. “O objetivo, 
que era selecionar as pessoas 
em melhores condições para 
ocupar as vagas no ensino su-
perior e se tornar os melhores 
profissionais, foi cumprido”, 
destacou.

O grupo de 
pesquisadores que será 
criado pretende buscar 
apoio de atuação junto 

a várias esferas da 
sociedade

Foto: FolhaPress

Iniciativa partiu de estudantes 
de vários cursos da Universidade 
Federal da Paraíba

Proposta aguarda avaliação da Procuradoria
Segundo informações oficiais 

da universidade, o processo que cria 
a comissão está sendo examinado 
pela Procuradoria Federal junto à 
UFPB. Assim que ele for deferido, as 
reuniões devem começar. A parceria 
com a ALPB também deve ser firma-
da. De acordo com o projeto, a ideia 
central é construir uma comissão 
multidisciplinar e transversal de es-
tudos acadêmicos com cronograma 
e reuniões setoriais a cada 15 dias, 
com o objetivo de apresentar solu-
ções para os efeitos do vazamento 
de óleo na costa nordestina. 

A fim de subsidiar as pesquisas 
e promover conhecimento científico 
internacional, os estudantes Bárba-
ra Teixeira e Wlademir Theotônio 
e o cientista social André Gomes 
também sugerem a criação dos 
cursos de Engenharia Costeira e 
Oceanografia, além dos Programas 
de Pós-Graduação em Oceanogra-
fia e em Engenharia Oceânica.

Ainda de acordo com informa-
ções da UFPB, depois de formada, a 
comissão será composta por repre-
sentantes de cursos como Ciências 
Biológicas, Geografia, Engenharias 

Ambiental, Ciências Sociais, Servi-
ço Social, Relações Internacionais, 
Gestão Pública, Ecologia, Matemá-
tica Computacional e Ciência da 
Computação. Integrantes de órgãos 
como Ministério do Meio Ambiente, 
Instituto Brasileiro do Meio Ambien-
te e dos Recursos Naturais Renová-
veis (Ibama), Secretarias de Meio 
Ambiente (estadual e municipal), 
Forças Armadas, Capitania dos 
Portos Agência Nacional de Petró-
leo (ANP) e Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade 
(ICM BIO) serão convidados.

Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com

Foto: Márcio Garcez/FolhaPress

Candidaos agora vão aguardar o resultado
do gabarito das provas no dia 13
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Lojas especializadas em decoração esperam comercializar todo o estoque e registrar aumento de 10% nos negócios

Faltando pouco mais 
de um mês para o Natal, o 
comércio de João Pessoa já 
entrou no clima natalino ex-
pondo em suas vitrines pro-
dutos da época. Nas lojas do 
ramo e também nos super-
mercados, existem árvores 
e acessórios natalinos para 
todos os gostos e bolsos. Se-
gundo a gerente de vendas, 
Socorro Pereira, na loja em 
que ela trabalha no Centro 
da capital, o consumidor 
pode ornamentar sua casa 
para o Natal, com árvores de 
um metro e meio, com pre-
ços a partir de R$ 9,90 ou 
com árvores de dois metros 
e dez de altura, toda orna-
mentada, inclusive com pis-
ca-pisca, investindo aproxi-
madamente R$ 500. 

A exemplo dos anos an-
teriores, as gerentes de lojas 
especializadas em decora-
ções natalinas, existentes no 
Centro de João Pessoa, estão 
bastante otimistas e espe-
ram vender todo o estoque, 
ou seja, 10% a mais que no 
Natal do ano passado. “As 
expectativas são boas, exa-
tamente porque o período 
natalino é o número um em 
vendas em todo o mundo”, 
disse Socorro Pereira, afir-

José Alves 
zavieira2@gmail.com

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Venda de artigos natalinos 
deve ser maior que em 2018

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

mando que as vendas ainda 
não decolaram mas devem 
ser aquecidas a partir do iní-
cio do próximo mês.  

Para ornamentar uma 
casa ou apartamento com 
produtos natalinos o consu-
midor tende a investir este 

ano algo em torno de R$ 100 
ou R$ 200 isso se a árvore 
for pequena. Já com uma ár-
vore com mais de dois me-
tros de altura já decorada, 
a ornamentação natalina da 
casa deve ficar em torno de 
R$ 600.

Papai Noel
O preço do Papai Noel 

que, a cada ano fica mais 
sofisticado, depende do 
tamanho e do produto que 
ele usa. Um Papai Noel, por 
exemplo, montado em sua 
bicicleta, medindo um me-

tro e meio, com seu famoso 
saco de presentes nas cos-
tas está sendo vendido por 
aproximadamente R$ 300. 
Já ele sentado numa pol-
trona com um belo sorriso 
para as pessoas e em ta-
manho natural, está sendo 

vendido por R$ 500. Mas 
quem não quer um Papai 
Noel sofisticado também 
pode encontrá-lo em mi-
niatura tocando algum 
instrumento musical por 
R$ 15,00, ou menos, em 
lojas do ramo na Rua Du-
que de Caxias. 

Os acessórios natali-
nos para a casa ou apar-
tamento são muitos e os 
preços variam. Estrelas a 
partir de R$ 4,50, peque-
nos Papais Noéis  a partir 
de R$ 4,90, bonecos em 
miniatura R$ 5,50, laços di-
versos a partir de R$ 3,90, 
estojo com 12 bolas natali-
nas R$ 8,50, bolas decora-
das (R$ 13,50), e pisca-pis-
ca a partir de R$ 9,90, com 
100 lâmpadas e com 200 
lâmpadas a R$ 59,90.

Os presépios comple-
tos com onze peças estão 
sendo vendidos a partir de 
R$ 60. O par de alces para 
decoração de mesa custa 
aproximadamente (R$ 50) 
e corujas a partir de (R$ 
46,90). Ainda falta pouco 
mais de um mês para o Na-
tal, mas os lojistas preveem 
excelentes vendas. Para os 
consumidores, a exemplo 
da dona de casa Marina 
Silva, Natal é sinônimo de 
casa bem decorada, com 
árvore e pisca-pisca. 

Profissionais da 
Saúde participam nes-
ta quarta e quinta-feira 
(13 e 14), no auditório 
do Centro de Formador 
de Recursos Humanos 
(Cefor) – Secretaria 
de Estado da Saúde, 
João Pessoa, a Oficina 
“Prioridades em pes-
quisa para saúde do 
Estado da Paraíba”, do 
Programa Gestão Com-
partilhada em Saúde 
- PPSUS 2019-2020, 
uma realização do Mi-
n i s t é r i o 
da Saúde, 
S e c r e t a -
ria de Es-
tado da 
Saúde e 
Fundação 
de Apoio 
à Pesqui-
sa da Pa-
raíba. 

Na ofi-
cina serão 
escolhidos 
os temas 
abordados 
no próxi-
mo Edital 
P P S U S . 
O evento será aberto às 
14h (dia 13), com o tema 
“Ciência e Tecnologia do 
Estado da Paraíba”, pa-
lestra do presidente da 
Fapesq, Roberto Germano 
Costa.

Em seguida, será 
feita Análise da Situa-
ção da Saúde do Esta-
do da Paraíba e Seus 
Principais Desafios, 
por representante da 

Secretaria de Estado 
da Saúde (SES/PB). 
Logo após, haverá pa-
lestra de represen-
tante do Ministério da 
Saúde sobre “A Eleição 
de Prioridades de Pes-
quisa em Saúde”. Após 
as palestras, será dado 
início aos trabalhos 
com os grupos de pro-
fissionais da saúde, 
sobre os eixos temáti-
cos apresentados.

A programação 
continua na quin-

t a - f e i r a 
(14), das 
8h30 às 
12h, com 
o retor-
no dos 
t r a b a -
lhos em 
g r u p o 
com a 
sistema-
t i z a ç ã o 
das prio-
r i d a d e s 
s e l e c i o -
n a d a s . 
No final 
da tar-
de serão 

finalizadas as dis-
cussões dos grupos e 
apresentação na ple-
nária para definição 
das prioridades de 
pesquisa que serão 
escolhidas para o pró-
ximo edital PPSUS.

O link para o For-
mulário de Inscrições 
está disponível no 
portal Fapesq (www.
fapesq.rpp.br).

Inscrições abertas para 
oficina sobre saúde

Arte da vencedora do concurso de grafite realizado 
pela EPC em homenagem a Jackson do Pandeiro

No comércio de João Pessoa, é possível encontrar artigos natalinos nos mais variados preços. Vendedores apostam em Papai Noéis e árvores de Natal

Fotos: Roberto Guedes

Colorindo a cidade

Grafite de Wanessa Dedoverde muda 
o visual do muro da Rádio Tabajara

Quem passa pela Ave-
nida Pedro II pode observar 
que o muro da Rádio Taba-
jara mudou com a arte da 
artista Wanessa Dedover-
de, vencedora do concur-
so de grafite que ocorreu 
dentro das comemorações 
do centenário de Jackson 
do Pandeiro, realizado pela 
Empresa Paraibana de Co-
municação (EPC). Para o 
gerente de artes visuais da 
Fundação Espaço Cultural, 
Edilson Parra, o trabalho 
dos grafiteiros retrata o diá-
logo entre a obra de arte e a 
população. “Trata-se de uma 
reflexão sobre o diálogo do 
artista com as questões am-
bientais e sociais”, definiu.

O concurso teve o obje-
tivo de estimular a ocupação 
do muro da Rádio Tabajara 
com objetivos específicos. 
Ou seja, divulgar a arte do 
grafite para a população, 

preservar o patrimônio his-
tórico e cultural, tocar a afe-
tividade da população, espe-
cialmente os jovens, acerca 
da memória local e dos íco-
nes culturais da Paraíba. 

A vencedora do concur-
so teve seu trabalho apre-
ciado por uma comissão 
julgadora e obteve a melhor 
colocação. O trabalho vence-
dor, além dos demais artistas 
participantes do concurso, 
está em exposição no muro 
da Rádio Tabajara, para to-
dos que transitam diaria-
mente pela Avenida Pedro II, 
desde o mês passado. Os tra-
balhos medem 30 m de com-
primento x 2 m de altura.

Arte e cidade
A arte dos grafiteiros 

promove mudanças tão sig-
nificativas nos ambientes 
que atualmente eles são 
contratados para decorar 
paredes de residências, 
condomínios ou empresas. 
Segundo relato de um admi-

rador da arte do grafite, José 
Alberto, essa arte começou 
com pessoas que surgiram 
à margem, mas com o tem-
po, ganharam espaços mos-
trando que tinham algo a di-
zer através da arte urbana. 
“Através desse trabalho, a 
arte da periferia conseguiu 
ocupar espaços antes nun-
ca imaginados, chegando, 
inclusive, a fazer parte da 
decoração de muitas insti-
tuições públicas, casas e es-
critórios”, contou.

Ainda segundo, José Al-
berto, alguns dos trabalhos 
dos grafiteiros são tão belos, 
a exemplo dos trabalhos fei-
tos no Espaço Cultural ou no 
muro da Rádio Tabajara, que 
as pessoas que passam pelo 
local param para admirar. 

“Eles transformam 
uma parede branca ou um 
muro qualquer em arte com 
as mais variadas cores, de 
acordo com a criatividade 
de cada um. A aproximação 
e o reconhecimento dos tra-

balhos por parte do público 
é instantâneo e a arte em 
praças, em muros de resi-
dências ou instituições é vis-
ta como uma oportunidade 
de simplesmente mostrar o 
trabalho e apagar precon-
ceitos, mostrando que o gra-
fite não tem nada a ver com 
pichação”, comentou.

No Espaço Cultural José 
Lins do Rego, existem dois 
murais feitos pelos artistas 
Shiko e José Alino. Os dois 
são grafiteiros premiados 
com trabalhos na capital e 
em outros estados. José Ali-
no também tem um trabalho 
bastante apreciado pelos pa-
raibanos na Pedra de Ingá. 
Para Edilson Parra, o grafi-
teiro humaniza os espaços 
e tenta mostrar sua reflexão 
sobre as populações margi-
nalizadas, sobre os conflitos 
sociais e os conflitos do dia 
a dia. “Cada um tem algo a 
dizer sobre a realidade e as 
dificuldades existentes no 
mundo”, finalizou. 

Serão realizadas 
discussões dos grupos 

e apresentação 
na Plenária para 

definição das 
Prioridades de 

Pesquisa que serão 
escolhidas para o 

próximo Edital sobre 
saúde



Monólogo
Projeto Interatos, promovido pela Funesc, entra 
no calendário do mês da Consciência Negra com a 
apresentação de ‘Guerreiro, hoje, em Cajazeiras. Página  12
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Obra - que será lançada nesta terça-feira, em João Pessoa - é o terceiro livro de Letícia Palmeira

Vinte e cinco contos 
inéditos integram o livro 
Mostruário Persa, que a es-
critora paulista - radicada 
na Paraíba - Letícia Palmei-
ra lança em sessão de autó-
grafos nesta terça-feira, a 
partir das 19h30, dentro do 
Café da Usina, na Usina Cul-
tural Energisa, localizada 
na cidade de João Pessoa. 

A obra - a oitava da au-
tora - é publicada pela Edi-
tora Penalux, de São Pau-
lo, tem 64 páginas e custa 
R$ 35. A programação do 
evento inclui a participa-
ção especial da banda Tro-
pical Jazz e a exibição do 
curta-metragem Mostruá-
rio Persa. 

“Eu levei dez anos para 
escrever este livro, que se 
diferencia dos outros por-
que neste eu fiz uma mistu-
ra de conto com uma lingua-
gem poética. Não coloquei 
tudo nesse livro, mas guar-
dei o que não entrou”, disse 
ela para o jornal A União.

“Mostruário Persa é 

um livro de contos, ou his-
tórias, escrito com poe-
sia. Essa é a característica 
principal do Mostruário, 
que traz diversas vozes de 
narradores masculinos, fe-
mininos, deuses e eu-líri-
co. Cada texto é como um 
personagem e cada um re-
clama, ou clama, por algo. 
O leitor terá a sensação de 
estar em um antiquário de 
palavras, diante da varieda-
de de histórias que o livro 
contém. A ideia de persa do 
título vem da diversidade 
de um ambiente onde tem 
muita coisa sendo mostra-
da e toda aquela movimen-
tação dos vendedores”, co-

mentou Letícia Palmeira, ao 
justificar a escolha do título 
da nova obra.

A propósito, a escrito-
ra informou que o show da 
banda Tropical Jazz, cria-
da recentemente, e o curta 
também farão referências 
à obra. “Escolhi os temas 
que o grupo apresentará e 
o filme tem edição minha e 
são recortes de artistas que 
falam sobre a difícil situa-
ção da cultura no Brasil de 
hoje e inclui uma entrevista 
curta minha falando sobre 
esse novo livro, Mostruário 
Persa”, disse ela.

A Editora Penalux 
classifica Mostruário Persa 
como uma obra de prosa 
poética e a autora o conside-
ra como sendo de histórias 
com poesia. “Eu estava es-
crevendo esse livro quando 
percebi que estava indo na 
mesma linha do meu livro 
de contos O Porta-Retrato, 
lançado pela Penalux em 
2017. Eu já tinha escrito 
quatro macrocontos, mas 
achava que estava muito 
pesado. Eu queria poesia, 
estava em busca de poesia 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

‘Mostruário Persa’ reúne 
contos escritos com poesia

Editoração: MaradonaEdição: André Cananéa

SERVIÇO 

n Evento: 
Lançamento de livro
n Título: 
‘Mostruário Persa’
n Autora: Letícia 
Palmeira
n Data: Hoje
n Hora: 19h30
n Local: 
Usina Cultural Energisa, 
em João Pessoa
n Endereço: 
Rua João Bernardo de 
Albuquerque, no 243, 
bairro de Tambiá

’Mostruário’ traz 
diversas vozes de 

narradores masculinos, 
femininos, deuses e eu-

lírico. Cada texto é 
como um personagem 
e cada um reclama, 

ou clama, por algo. 

e então decidi escrever esse 
novo livro, que não deixa de 
ter questões sociais, mas 
também trata de outros te-
mas, como a morte, a vida, 
a pobreza, religiosidade e 
espiritualidade”, disse Letí-
cia Palmeira, acrescentando 
que os textos que não foram 
incluídos na obra poderão 
vir a ser publicados poste-
riormente.

Autora de diversos li-
vros nos gêneros romance, 
contos e crônicas, Letícia 
Palmeira nasceu em São 

Paulo, mas está radicada 
na cidade de João Pessoa, 
onde graduou-se em Letras 
pela Universidade Federal 
da Paraíba e escreve o blog 
Afeto Literário. 

Ela publicou seu pri-
meiro livro, Artesã de Ilusó-
rios, em 2009, pela Editora 
da UFPB. Depois, lançou 
Sinfônica Adulterada (Mul-
tifoco, 2011) e Diário Bor-
dô e Outras Pequenas Vas-
tidões (Multifoco, 2013). 
O primeiro romance, de-
nominado Sol e Névoa, foi 

lançado 2015. A escritora 
ainda publicou A Obscena 
Necessidade do Verbo e O 
Porta-Retrato, ambos pela 
Penalux em 2016 e 2017, 
respectivamente. 

Em 2016, por essa mes-
ma editora, ela organizou a 
coletânea Ventre Urbano, 
que apresentou aos leito-
res a prosa de algumas au-
toras paraibanas. E, no ano 
passado, lançou em e-book, 
pela Amazon, o romance A 
Química entre Nós.

Aponte a câmera do seu smartphone 
para o QR Code acima para ler um 
trecho do livro ‘Mostrurário Persa’. 

É preciso estar conectado 
à internet e talvez seja necessário 

um app apropriado.

A escritora paulista Letícia Palmeira está radicada na Paraíba, onde se formou em Letras pela UFPB e de onde atualiza o blog Afeto Literário; já publicou oito livros, entre coletâneas de contos e crônicas, além de dois romances

Fotos: divulgação



Rafael Vilhena Coutinho abriu o ver-
bo no melhor estilo de Cleanto e agrade-
ceu a Deus os 106 anos e meio de convi-
vência que ele, Elias Adonai Clavis David, 
propociornou à família de Hermoza, mãe, 
avó, bisavó, amiga, visinha e madrinha. 
Hermoza era tudo e mais alguma coisa. 
Todos os presentes eram-lhe gratos por 
um gesto. Uma lembrança inesquecível. 
Do goleiro do Belenense – João Bácoro, 
seu afilhado –, àquele locutor que ali 
chora, e que não chorou nas exéquias dos 
pais, por que, não sabe.

Esse jeito de Cleanto fazer pane-
gíricos era só dele. Não aprendeu com 
ninguém. João da Costa e Silva disse, no 
aniversário da morte de um político pa-
raibano – “terrrminou a homenagem ofi-
cial; começa, agorrra, a homenagem do 
povo.” E resgatou a palavra que lhe fora 
arrebatada. Era o orador dos pobres, 
dos sem palanque, dos sem voz e sem 
vez. Não direi seu nome por que você 
deve saber, e porque minha parentela 
não iria gostar. Tampouco meus amigos 
– Manelito, Zé Francisco, Ariano, mesmo 
morto. Os que tiveram algum parente na 
fogueira de 30. Minha mãe teve.

Havia muitos 
Havia muitos parentes de Hermo-

za presentes ao seu funeral, família 
grande. Menos uma sócia que lhe fora 
em vida – minha mãe. Elas costuravam 
na mesma máquina. A mesma Singer 
que em 30 costurou uniformes para os 
Libertadores de Princesa. Eram sócias e 

O mundo dos super-heróis não agrada a Martin Scor-
sese, nem a Francis Ford Coppola ou a Ken Loach. E as 
críticas desses três têm basicamente o mesmo fundamen-
to: tais produções - sobretudo da Marvel - não conseguem 
fazer um mergulho profundo na psiquê humana, nem  
social, e muito menos conseguem arriscar sair da zona 
de conforto e apresentar uma linguagem cinematográfica 
arrojada, ousada ou transgressora. Tais produções são 
pensadas dentro de uma caixa, para atender ao nicho de 
mercado que hoje é polarizado entre a Disney (dona da 
Marvel) e a Warner Bros. (detentora dos direitos da DC 
Comics, casa do Batman e do Superman, por exemplo).

Mas esse ponto de vista, cuja tocha, Scorsese acendeu 
no começo de outubro, eu defendi na edição de 22 daque-
le mês. Na coluna de hoje, a ideia é lançar luz sobre três 
produções que são fora da curva nesse papo de super-he-
roi. Coincidentemente, são três séries atuais - uma delas 
sequer estreou ainda - que fogem ao esquema dicotômico 
de mocinho versos bandido que a Disney vem pregando 
há quase cem anos, em que para haver um bem, tem que 
haver um mal diametralmente oposto, em aspecto físico e 
moral, para que não reste dúvidas na percepção do públi-
co: o bem sempre vence.

Se você parar para pensar direitinho nos filmes que a 
Marvel vem lançando, os papeis são muito bem definidos 
nesse quesito. O patinho feio dessa turma, ao menos no 
cinema, é Deadpool, um super-heroi de moral ambígua, 
politicamente incorreto, que foge do padrão do bom 
mocismo. E aqui eu lembro: os dois filmes baseados no 
personagem de quadrinho não saíram pela Disney, apesar 
dele ser da Marvel, mas pela Fox, que detém os direitos 
do personagem (e agora a Fox pertence a… Disney).

Produção original da Amazon Prime, disponível no 
serviço de streaming para assinantes, The Boys é baseada 
na HQ homônima criada por Garth Ennis e Darick Robert-
son. Eles reimaginaram o mundo da seguinte maneira: o 
passe dos super-seres pertence a uma grande empresa 
que cuida da imagem e da carreira de seus contratados.

É como se o Capitão Pátria, Rainha Maeve e Trem-Ba-
la - três do chamado Os Sete - fossem jogadores famosos, 
ou mega celebridades, cujo contrato prevê de anúncios de 
produtos a reallity shows. E nessa coisa de super-herói 
tendo uma carreira administrada por uma corporação, há 
negócios escusos, jogos pesados e muita passada de per-
na antes de um deles utilizar seu super-poder para salvar 
o dia de alguém.

Nesse universo imaginado por Ennis e ilustrado por 
Robertson, que tem como base a tradicional Liga da Justiça 
da DC, transposto com muita qualidade para o audiovisual, 
todo heroísmo é marketing, planejado pela equipe de comu-
nicação da empresa para que a imagem de seu super-herói 
mantenha-se relevante e, consequentemente, lucrativa. E 
aqui, mais do que em Deadpool, a moral é tão ambígua que 
chega um momento em que você não sabe mais quem é 
vilão (de verdade), ou quem é herói (de verdade).

Em curso na HBO - ontem foi ao ar o quarto, de oito 
episódios - Watchmen também é baseado em uma HQ de 

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

Nossas leis estão mais rigorosas, o Minis-
tério Público denuncia, a polícia prende, o povo 
quer linchar, mas, nada faz diminuir o número 
de abusos sexuais, sejam estupros, ou não. E as 
estatísticas são alarmantes: 2% das crianças e 
adolescentes que sofrem abuso sexual são víti-
mas recorrentes; 72% das pessoas estupradas 
são menores e 18% têm até 5 anos. Elas fazem 
parte de um levantamento inédito com dados 
do Ministério da Saúde.

Crianças abusadas por familiares, malan-
dros da internet conquistando a confiança de 
menores, como se fosse um deles. Esse é o per-
fil da maior parte das vítimas de violência se-
xual no país. E também faz parte de um outro 
grupo numeroso: os que sofreram a agressão 
mais de uma vez. Dados inéditos do Ministério 
da Saúde, obtidos via Lei de Acesso à Informa-
ção e tabulados pela Folha de São Paulo, mos-
tram que, a cada dez crianças e adolescentes 
que são atendidos no serviço de saúde após so-
frerem algum tipo de violência sexual, quatro já 
tinham sofrido esse tipo de agressão antes. Os 
dados são de 2018.

Essa proporção pouco se altera quando 
comparada a anos anteriores, o que, segundo 
estudiosos, revela o caráter permanente do 
abuso infantil. As informações levantadas pelo 
jornal paulistano são do Sinan (Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação). Toda 
vez que uma criança ou adolescente (até 19 
anos) recebe atendimento em um serviço de 
saúde por ter sofrido algum tipo de agressão 
(física, sexual ou psicológica, entre outras), o 
estabelecimento é obrigado a notificar o caso 
às secretarias de saúde. O mesmo ocorre com 
qualquer vítima de violência sexual, indepen-
dentemente da idade. 

Meninas de 12 a 17
A base de dados consultada mostra que, 

uma a cada três pessoas vítimas de violência se-
xual é uma menina de 12 a 17 anos. Consideran-
do meninos e meninas, a maior parte dos regis-
tros de violência sexual (72%), recorrentes ou 
não, aconteceu contra pessoas que tinham até 
17 anos. Dentro desse universo, chama a aten-
ção a violência sexual contra crianças de até 5 
anos (18% das notificações) e de 6 a 11 anos 
(22% do total). 

Essas agressões ocorrem mais em casa 
(68%), e têm o pai (12%), o padrasto (12%) 
ou outra pessoa conhecida (26%) da criança 
como abusador. Para Jeniffer Luiz, da Funda-
ção Abrinq, esses casos são em “locais de difícil 
percepção, no ambiente mais íntimo. Por isso, é 
importante que as famílias saibam quais sinais 
podem despertar em crianças vítimas de vio-
lência sexual”. As crianças que sofreram abuso 
podem manifestar mudanças bruscas de com-
portamento, depressão e atitudes sexuais ina-
dequadas, entre outros comportamentos.

Possíveis sinais em crianças e adolescentes 
após sofrerem abusos sexuais: comportamento 
sexual inadequado; mudanças de comportamen-
to, como agressividade, ansiedade, vergonha ou 
pânico, principalmente em relação a uma pes-
soa ou local; mudanças de hábito, como sono, 
falta de concentração e aparência descuidada; 
queda na frequência ou rendimento escolar; 
problemas causados por estresse, como dor de 
cabeça, vômitos e dificuldades digestivas; pro-
ximidade excessiva de parentes ou conhecidos 
à criança; silêncio diante de segredos mantidos 
com pessoas mais velhas; baixa autoestima, de-
pressão, automutilação ou tentativa de suicídio; 
marcas de agressão, sangue ou corrimento na 
calcinha, doenças sexualmente transmissíveis 
ou gravidez.

Onde procurar ajuda? Pode discar o nº 100 
(encaminha o caso a órgãos competentes em 24 
horas); serviços de saúde de hospitais e clínicas 
ou até pronto-atendimento nas UPAs; Delega-
cias especializadas (da mulher ou da infância 
e juventude); Conselhos Tutelares; Ministério 
Público.

O fato é que, não se pode brincar com esse 
tipo de criminoso. Via de regra ele é sutil, de 
boa presença, envolvente, tem uma razoável 
condição financeira e apresenta álibis para todo 
tipo de acusação. Ainda chegará o dia em que 
estupradores, pedófilos e criminosos sexuais 
virtuais terão contra si o rigor da lei e a eficiên-
cia do aparato policial!

Abusos 
sem fim

A festa de Hermoza
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com o dinheiro misturado – ninguém 
sabia o de quem era de quem, me 
disse Hermosa.

Lembro-me de um conviva no 
aniversário de Luís Nunes: Francisco 
Zacarias. Luís deu o uísque nos cem 
anos de Hermosa. E generosamen-
te me deu os pêsames nas recentes 
exéquias. Foi uma surpresa para mim, 
pois considero Lula pessoa da família. 
E parente não dá pêsames a parente. 
Conheci Lula na casa de Zacarias, em 
Princesa, dirigindo o jipe da Prefeitu-
ra. Ele morava em Água Branca, mas 
estudava em Princesa, na casa de Za-
carias. Devo dizer ao leitor, em tempo, 
que Zacarias Sitônio era o esposo de 
Hermosa, o bisavô de Rafael.

Alguns estudantes da Casa – Mala 
Velha, João Barros – levaram Chico 
Zacarias, Dia de Finados, para conhe-

cer o Boa Sentença. Ultimamente tenho 
escrito muito sobre o Boa Sentença, 
150 sonetos. Como eu ia dizendo, 
tenho escrito muito sobre o nosso 
Campo Santo. Houve um tempo em que 
só havia ele de cemitério na Capital. 
Éramos a Capital também dos mortos. 
Cleanto e João da Costa não precisaram 
ir muito longe. Nem Carmen Leda pre-
cisou, para fazer o elogio do Mocidade.

Era um programa ir ao Cemitério 
em Finados. Ao fim do passeio, Mala 
Velha Mala perguntou:

- Então, Chico, o que achou?
- Cemitério grande. Só estou com 

essa família Jazigo Perpétuo, daqui. 
Maior que a família Jenipapo, de Mise-
ricórdia.

É por isso que o Doutor Francisco 
Zacarias é conhecido também como 
Chico Jazigo. João da Costa, para ou-
tros, faz questão do tratamento dou-
toral. Uma vez, no Cassino da Lagoa, 
tratei meu conterrâneo Zacarias por 
Chico. De pronto João da Costa corri-
giu-me: “Doutor Francisco Zacarias”.

Outra vez, vi um tratamento racis-
ta dispensado a Chico Zacarias por ou-
tro conterrâneo. Misericórdia é racista. 
Chico foi ao banheiro. Acompanhei-o. 
Estava chorando.

Ainda bem que João da Costa e 
Silva não estava presente, não teve esse 
desconforto.

(Terça quinta sábado)

Havia muitos parentes de 
Hermoza presentes ao seu 
funeral, família grande. 
Menos uma sócia que lhe 

fora em vida – minha 
mãe. Elas costuravam na 

mesma máquina

Vasconcelos
Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Fernando

Editoração: Ada Carina
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Super-heróis moralmente ambíguos
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super-herói, e antes de Ennis reimaginar a Liga da Justiça, 
Alan Moore já havia feito isso décadas antes - nos anos 
1980 - com a obra-prima homônima que sacudiu a mito-
logia do super-seres, brilhantemente ilustrada por Dave 
Gibbons. 

Olhando direto para o seriado (portanto, deixando 
de lado o filme homônimo lançado em 2009), a produção 
da HBO toma uma série de liberdades em relação a HQ. A 
principal delas, até agora, é a luta entre os que se dizem 
heróis e a supremiaca branca (chamada Sétima Kavalaria, 
uma alusão direta à Sétima Cavalaria do General Custer) 
em uma realidade alternativa da América hoje (o ator 
Robert Redford é o presidente, só para dar uma ideia), 
em que justiceiros mascarados atuam ali, no limiar entre 
o bem e o mal e, não estranhe se você, de repente, não 
souber por quem torcer.

O terceiro título ainda nem chegou à TV - a série 
está em produção e deve estrear, no Netflix, no primeiro 
semestre de 2020 -, mas a HQ O Legado de Júpiter está aí, 
“nas bancas” como diria um grande amigo meu, com seu 
intricado enredo de conflito entre gerações. A história 
começa nos anos 1930, onde um grupo empreende uma 
excursão para um lugar que não está no mapa. Lá, os 
integrantes ganham super-poderes e voltam à América 
dispostos a lutar por um país melhor, inclusive interferin-
do na política.

Mas os filhos destes seres agora “iluminados” estão 
na direção oposta, vivendo de baladas, e sem nenhum 
comprometimento com os ideais dos seus pais. E o que 
me chama muito a atenção é que, se a Netflix for fiel à 
HQ publicada originalmente em 2013 (lançada em dois 
volumes no Brasil), com história Mark Millar (o mesmo de 
Kick-Ass e Kingsman: Serviço Secreto), teremos super-he-
rois mais humanos que os inalcançáveis poços de mora-
lidade do Capitão América e do Homem de Ferro. Heróis 
cuja humanidade os leva a trilhar, também, um limiar 
entre o que é certo e o que é errado.

Portanto, estão ai três obras que enxergam para 
além dos super-herois. Enxergam os intrínsecos mundos 
individuais que impulsionam uma sociedade complexa, 
que vai além da dicotomia restrita somente a dois lados 
distintos, o bem e o mal, avaliam o humano, com ou sem 
poderes, em toda a sua incoerência.

Foto: Divulgação



Nomeado para o comando da Secre-
taria Especial de Cultura, Roberto Alvim 
encontrará pela frente um desafio. Ele 
pode perder dois dos recursos de subsí-
dio mais importantes da subpasta, o Fun-
do Nacional de Cultura - R$ 1,4 bilhões 
em 2019 -, e o Fundo Setorial do Audiovi-
sual - R$ 724 milhões.

Como parte do Mais Brasil, pacote de 
medidas do governo lançado na última 
terça-feira visando cortes de despesas e 
a flexibilização de orçamentos, a PEC dos 
Fundos Públicos está causando preocupa-
ção entre produtores culturais e artistas. 

O Projeto de Emenda Constitucional, 
que ainda precisa ser votado no Senado, 
prevê o uso do dinheiro estacionado nos 
fundos públicos para o pagamento da dí-
vida pública. 

Criada na mesma semana em que a 
Secretaria Especial de Cultura foi trans-
ferida do Ministério da Cidadania para o 
do Turismo, a PEC também torna possí-
vel que os fundos sejam extintos em dois 
anos. 

Os fundos públicos especiais são 
alimentados por recursos vinculados 
a receitas específicas, como tributos e 
royalties. São recursos que têm direcio-
namentos fixos previstos por lei para di-
versas áreas, como saúde e educação. Na 
Secretaria de Cultura, por exemplo, o Fun-
do Nacional de Cultura fomenta diversas 
autarquias, como a Fundação Nacional de 
Artes, a Funarte. 

O time do ministro Paulo Guedes 
(Economia) avalia que esses fundos en-
gessam o Orçamento público. Membros 
do governo ainda sustentam que é comum 
haver dificuldade para gastar o dinheiro, 
que acaba represado e, muitas vezes, sem 

Governo Federal

Viver é um ato dicionário. A gente vai vivendo e 
descobrindo o sentido das coisas. 

(Stella Maris Rezende. A valentia das persona-
gens secundárias) 

Stella Maris Rezende é autora de bons livros de 
literatura juvenil e tem conquistado prêmios im-
portantes escrevendo para esse público. Nos últi-
mos anos, a editora Globo tem publicado seus livros. 
Recentemente recebi mais um livro dessa premiada 
escritora – A valentia das personagens secundárias 
(Globo Livros, 2019), com belíssima capa de Renata 
Zucchini Reschiliani. 

Minas Gerais está sempre presente nas suas 
histórias e mais uma vez é o interior de Minas que 
serve de palco para um encontro familiar. A Fes-
ta do Rosário motivou a reunião da família e tudo 
aconteceu no casarão de uma cidadezinha mineira 
qualquer, semelhante àquela descrita por Drum-
mond: homem, cachorro e burro, tudo caminhava 
devagar. 

O irmão mais velho ficou encarregado da filma-
gem e das entrevistas com cada um dos parentes e 
o mais novo das fotografias.  Cada pessoa entrevis-
tada era  filmada, fotografada e contava detalhes da 
sua vida.  Algumas tinham  histórias interessantes 
para contar.  Para o entrevistador, valia a pena ouvi
-las. A vida é um eterno aprendizado. 

Quem eram as pessoas entrevistadas? Os pri-
mos, os tios, avós, bisavós e alguns agregados da 
família, como Amparo, a lavadeira, que lavou rou-
pa para dona Celina anos a fio. Celina é a avó do 
personagem-narrador.  Outro agregado da família 
foi Tiãozinho que não ganhava  dinheiro nenhum 
com o trabalho, mas que tinha  a maior satisfação 
de cuidar das plantas – canteiros de abóbora, ce-
bolinha, alface, couve, salsa, tomate. Cuidava  de 
tudo com muito carinho no quintal da casa da fa-
mília Oliveira.

 A avó Celina é descrita de forma amorosa. Era 
uma leitora assídua dos livros de Cecília Meireles. E 
confessou para o neto na entrevista: 

“Foi a Cecília que me deu alento. O lirismo dos 
livros dela e o que ela dizia sobre o silêncio e a soli-
dão. Eu lia e relia Vaga música, Mar absoluto, Metal 
Rosicler. Gostava também do Romanceiro da Incon-
fidência. Ficava imaginando a menina Cecília no Rio 
de Janeiro” (p. 18). 

A escritora deixou um convite para o leitor e 
acrescento: além da leitura dos livros de Cecília que 
são citados, recomenda-se “A valentia das persona-
gens secundárias”. São leituras enriquecedoras.  

O cardápio de um almoço bem mineiro está 
presente no capítulo que traz o título de “Fabiano”. 
Examine-se:                                           

“Meu vô Mauro e minha vó Celina comemora-
vam doze anos de casados. Para o almoço de come-
moração, a minha vó tinha feito arroz com açafrão, 
frango, feijão roxinho, couve cortada bem fininha e 
refogada, salada de tomate com salsinha, quiabo e 
angu. De sobremesa, arroz doce” (p. 125). 

Uma das características da prosa de Stella Ma-
ris Rezende é a repetição de certos refrões que con-
ferem poeticidade ao texto. Selecionou-se alguns, 
como estes: 

“... na nossa família sempre tem uma valentia”. 
“Alguém vai ter que morrer”. 
“... meias nem muito claras nem muito escuras”.   
“O que é a vida? Um acaso completo”.  
Existe uma tragédia anunciada no início do 

romance que é sempre lembrada no decorrer da 
narrativa. Não vou revelar, vale a leitura e a des-
coberta.  

Ler os livros de Stella Maris Rezende é viajar 
com Fernando Pessoa, como ocorreu  em “A moci-
nha do Mercado Central”, com Emílio Moura  em – 
“A sobrinha do poeta” e com Graciliano Ramos – “A 
fantasia da família distante”. 

   
NOTAS LITERÁRIAS 
Emoções pelas letras 
Nos dias 28 e 29 de novembro, a Fundação Casa 

de José Américo promove pelo 3º. ano consecutivo 
o evento “Emoções pelas letras”. Este ano está cheio 
de novidades com uma vasta programação e muita 
poesia. Haverá também distribuição de livros para 
crianças e jovens.

Relicário de 
lembranças 
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ESTREIAS DA SEMANA

Bate Coração (Brasil. Dir.: Glauber Filho. Drama. 12 Anos). Na noite de Ano Novo, 
o publicitário conquistador Sandro sofre um ataque cardíaco e precisa fazer um trans-
plante de urgência. Ele acaba recebendo o coração de Isadora, travesti dona de um sa-
lão de beleza que  havia morrido poucos momentos antes, vítima de um atropelamento. 
Após o transplante, Isadora, em espírito, passa a seguir os passos do publicitário. En-
quanto isso, Sandro começa a perceber mudanças de comportamento e passa a enxer-
gar o mundo de uma maneira diferente. MAG 2: 18h. Manaíra 3: 19h20, 21h30. 

Cadê Você, Bernadette? (Where’d you go, Bernadette? EUA. Dir.: Richard 
Linklater. Comédia/Drama. 16 anos). Antes de viajar com sua família para a Antártica, 
uma arquiteta que sofre de agorafobia - o medo de estar em lugares abertos ou em 
meio à multidões - some sem deixar pistas. Sua filha, através de e-mails, sessões com 
sua psicóloga, cartas e outros documentos, tenta descobrir para onde sua mãe foi. Ma-
naíra 10 VIP (leg): 14h20, 17h, 19h30, 22h.

Doutor Sono (Doctor Sleep. EUA. Dir.: Mike Flanagan. Terror. 16 Anos). Ainda 
extremamente marcado pelo trauma que sofreu quando criança no Hotel Overlook, 
há 40 anos, Dan Torrance lutou para encontrar alguma paz. O que acaba quando ele 
encontra Abra, uma adolescente corajosa com um dom extra-sensorial, conhecido como 
“Brilho”. Continuação de O Iluminado (1980). MAG 2 (dub): 20h15; MAG 4 (dub): 
16h20. Manaíra 5 (leg): 22h15 (somente don;); Manaíra 9 Macro XE (dub): 
12h30, 19h; Manaíra 9 Macro XE (leg): 15h45, 22h15 (exceto dom.). Manga-
beira 1 (dub): 15h45, 19h, 22h15. Tambiá 4 (dub): 14h50, 17h40, 20h40.

Dora e a Cidade Perdida (Dora and the Lost City of Gold. EUA. Dir.: James 
Bobin. Aventura. 10 Anos). As aventuras de Dora junto com o seu macaco Botas e a 
sua mochila falante. Os anos se passaram e novas responsabilidades surgiram na vida 
de Dora. Live action inspirado na animação Dora, A Aventureira. Manaíra 3 (dub): 
14h15*, 16h45* (somente sáb. e dom.). Mangabeira 2 (dub): 16h30 (somente 
sáb. e dom.). Tambiá 3 (dub): 14h15.

Link Perdido (Missing link. EUA. Dir.: Chris Butler. Animação. 10 Anos). O Sr. Link 
recruta o explorador Sir Lionel Frost para ajudar a encontrar seus parentes, há muito 
perdidos no lendário vale de Shangri-La. Junto com a aventureira Adelina Quinzena, 
este trio de exploradores viaja pelo mundo para ajudar seu novo amigo. MAG 4 
(dub): 14h20, 16h20. Manaíra 1 (dub): 14h30, 16h30, 18h30. Tambiá 2 (dub): 
14h45, 16h45, 18h45, 20h45.

Meu Amigo Fela (Brasil. Dir.: Joel Zito Araújo. Documentário. 14 anos). Uma nova 
perspectiva sobre o músico nigeriano Fela Kuti, a fim de contrapor a narrativa mais 
frequentemente retratada: como um excêntrico ídolo pop africano do gueto. No filme 
a complexidade da vida de Fela é desvendada através dos olhos e conversas de seu 
amigo íntimo e biógrafo oficial, o africano-cubano Carlos Moore. Manaíra 8: 17h10.

Parasita (Parasite. Coreia do Sul. Dir.: Bong Joon-ho. Drama/Suspense. 16 anos). 
Todos os quatro membros da família Ki-taek estão desempregados, porém uma obra do 
acaso faz com que o filho adolescente comece a dar aulas privadas de inglês à rica família 
Park. Fascinados com o estilo de vida luxuoso, os quatro bolam um plano para se infiltrar 
nos afazeres da casa burguesa. É o início de uma série de acontecimentos incontroláveis 
dos quais ninguém sairá ileso. Manaíra 11 VIP (leg): 14h45, 17h30, 20h30.

Rainha de Copas (Dronningen. Dinamarca. Dir.: May el-Toukhy. Drama. 18 anos). 
Anne é uma advogada do direito das crianças e dos adolescentes. Acostumada com 
lidar com jovens complicados, ela não tem muitas dificuldades para estreitar laços com 
seu enteado Gustav, filho do primeiro casamento de seu marido, Peter, que acaba de 

se mudar para sua casa. No entanto, a relação que deveria ser maternal se torna uma 
relação romântica, envolvendo Anna em uma situação complexa, arriscando a estabi-
lidade tanto de sua vida pessoal quanto profissional. Manaíra 8 (leg): 14h (sáb), 
19h45 (qui., sex., seg., ter., qua.).

Pré-estreia 
A Vida Invisível (Brasil. Dir.: Karim Aïnouz. Drama). Rio de Janeiro, 1950. Eurídice, 
18, e Guida, 20, são duas irmãs inseparáveis que sonham, uma, em se tornar uma 
pianista profissional; a outra, encontrar o amor verdadeiro. As duas são separadas pelo 
pai e forçadas a viver distantes. Sozinhas, elas irão tomar as rédeas dos seus destinos, 
enquanto lutam para se reencontrar. Filme escolhido para representar o Brasil no Os-
car. Manaíra 1: 20h45 (sex. e sáb.). 

CONTINUAÇÃO
A Família Addams (Addams Family. EUA. Dir.: Greg Tiernan, Conrad Vernon. 
Animação. Livre). A Família Addams está de volta às telonas na primeira animação 
de comédia sobre o clã mais excêntrico do pedaço. Engraçada, estranha e completa-
mente icônica, a Família Addams redefine o que significa ser um bom vizinho. MAG 
1 (dub, 3D): 16h30, 21h. Manaíra 3 (dub): 14h15*, 16h45* (exceto sáb. e dom.); 
Manaíra 6 (dub): 13h15 (sáb. e dom.), 15h30, 17h40. Mangabeira 3 (dub): 
14h15*, 16h15*, 18h30*, 20h45* (exceto seg. e ter.). Tambiá 5 (dub, 3D): 15h, 
18h40. Tambiá 5 (dub): 16h50. 

Ambiente Familiar (Brasil. Dir.: Torquato Joel. Drama. 12 anos). A vida fez com 
que Alex (Alex Oliveira), Fagner (Fagner Costa) e Diógenes (Diógenes Duque) vivessem 
situações que fizeram com que eles se unissem, como uma família. Nesta produção 
paraibana, passado e presente se misturam para mostrar como cada um lidou com as 
adversidades da vida. Cine Bangüê: Sáb (9/11): 16h.

A Noite Amarela (Brasil. Dir.: Ramon Porto Mota. Terror. 12 anos). Sete jovens 
campinenses viajam a uma ilha para festejar o fim do Ensino Médio. Mas ao chegarem 
lá, se deparam com uma força além do conhecimento. Filme produzido na Paraíba.  
Cine Bangüê: Dom (10/11), 18h.

A Odisséia dos Tontos (La Odisea de Los Giles. Argentina, Espanha. Dir.: Se-
bastián Borensztein. Comédia/Mistério). Um grupo de vizinhos perde o dinheiro que 
havia conseguido reunir para reformar uma antiga cooperativa agrícola. Em pouco 
tempo, descobrem que sua poupança se perdeu por uma manobra realizada por um 
inescrupuloso advogado e um gerente de banco que contavam com informação do que 
ia acontecer no país. Quando descobrem o que aconteceu, o grupo decide organizar-se 
e preparar um minucioso plano com o objetivo de recuperar o que os pertence. Ma-
naíra 8 (leg): 22h30. 

Bacurau (Brasil, França. Dir.: Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles. Ação, 
Faroeste, Suspense. 16 anos). Num futuro recente, Bacurau, um povoado do sertão 
de Pernambuco, some misteriosamente do mapa. Quando uma série de assassinatos 
inexplicáveis começam a acontecer, os moradores da cidade tentam reagir. Mas como 
se defender de um inimigo desconhecido e implacável? Cine Bangüe: Qui (7/11), 
16h30; Dom (10/11), 15h; Qua (13/11), 17h, 19h15.

Coringa (Joker. EUA, Canadá. Dir.: Todd Phillips. Drama): Arthur Fleck (Joaquin 
Phoenix) trabalha como palhaço para uma agência de talentos e, toda semana, precisa 
comparecer a uma agente social, devido aos seus conhecidos problemas mentais. Após 
ser demitido, Fleck reage mal à gozação de três homens em pleno metrô e os mata. 
Os assassinatos iniciam um movimento popular contra a elite de Gotham City, da queal 
Thomas Wayne (Brett Cullen) é seu maior representante. MAG 1 (leg): 18h30; MAG 
4 (leg): 21h30. Manaíra 7 (dub): 13h30 (sáb. e dom), 16h30, 19h10, 21h45. Man-

gabeira 2 (dub): 14h, 16h30* (exceto sáb. e dom.), 19h15, 22h; Tambiá 3 (dub):  
14h15* (exceto sáb. e dom.), 16h30, 18h45, 21h.

Malévola – Dona do Mal (Maleficent: Mistress of Evil. EUA. Dir.: Joachim Røn-
ning. Aventura, Fantasia. 10 anos). Nesta sequência do sucesso de 2014, Malévola e sua 
afilhada, Aurora, começam a questionar os complexos laços familiares que as prendem 
à medida que são puxadas em direções diferentes por casamentos, aliados inespera-
dos e novas forças sombrias em jogo. O iminente casamento de Aurora com o príncipe 
Phillip é motivo de comemoração no reino de Ulstead e no reino dos Moors, pois o ca-
samento servirá para unir fadas e humanos. Quando um encontro inesperado introduz 
uma nova e poderosa aliança, Malévola e Aurora são separadas para lados opostos em 
uma Grande Guerra, testando sua lealdade e fazendo com que elas questionem se po-
dem ser verdadeiramente familiares. MAG 1 (dub): 14h. Manaíra 2 (dub): 15h10, 
17h50, 20h20;  Manaíra 5 (dub): 13h45 (sáb e dom), 16h15, 18h45; Manaíra 
5 (leg): 18h15, 20h45. Mangabeira 4 (dub, 3d): 15h30*, 18h15*, 21h* (exceto 
seg.). Tambiá 1 (dub): 14h, 16h15, 18h30, 20h45; Tambiá 5 (dub, 3D): 20h30.

Maria do Caritó (Brasil. Dir.: João Paulo Jabur. Comédia. 10 anos). Cansada da 
vida solitária que leva, Maria (Lília Cabral) sonha em encontrar um verdadeiro amor. 
Prometida pelo pai para ser entregue virgem a São Djalminha, um santo de quem 
ninguém nunca ouviu falar, só mesmo um milagre poderia ajudar. A única certeza que 
Maria tem é que, custe o que custar, ela precisa desencalhar e sair de uma vez desse 
Caritó. Manaíra 8: 14h (exceto sáb. e dom.); 19h45 (somente sáb. e dom.).

O Clube dos Canibais (Brasil. Dir.: Guto Parente. Terror. 18 anos). Otavio e Gilda 
são membros do secreto e perigoso Clube dos Canibais. Quando Gilda acidentalmente 
descobre um segredo de Borges, um poderoso congressista e líder do clube, ela acaba 
colocando sua vida e a de seu marido em perigo. Cine Bangüê: Seg (11/11), 19h. 

O Exterminador do Futuro - Destino Sombrio (Terminator: Dark Fate. EUA, 
China. Dir.: Tim Miller. Ação/Ficção Científica. 14 Anos). Sarah Connor está de volta. Ela 
e um ciborgue híbrido humano devem proteger uma garotinha de um novo Extermina-
dor, que vem do futuro para exterminá-la. MAG 2(dub): 15h15. Manaíra 1 (leg): 
20h45 (exceto sex. e sáb.); Manaíra 4 (dub): 12h (sáb. e dom.), 18h; Manaíra 4 
(leg): 15h, 21h; Mangabeira 5 (dub): 14h30, 17h30, 20h15.  Tambiá 6 (dub): 
15h50, 18h20, 20h50.

Pássaros de Verão (Birds of passage. Colômbia/Dinamarca/México/Alemanha/
Suíça/França. Dir.: Cristina Gallego, Ciro Guerra. Drama. 16 anos). A “bonanza ma-
rimbera”, o lucrativo comércio da venda de maconha para os Estados Unidos, foi um 
presságio do que marcaria um país por décadas. Em Guajira, uma família Wayúu sen-
tirá na pele as consequências do choque entre ambição e honra. Sua cultura, tradições 
e vidas serão ameaçadas por uma guerra entre irmãos, cujo impacto será sentido em 
todo o mundo. Cine Bangüê: Sáb (09/11), 18h.

Torre das Donzelas (Brasil. Dir.: Susanna Lira. Documentário. 12 anos). Há de-
sejos que nem a prisão e nem a tortura inibem: liberdade e justiça. Há razões que nos 
mantêm íntegros mesmo em situações extremas de dor e humilhação: a amizade e a 
solidariedade. O filme traz relatos inéditos da ex-presidente Dilma Rousseff e de suas 
ex-companheiras de cela do Presídio Tiradentes em São Paulo. Cine Bangüe: Ter 
(12/11), 19h.

Zumbilândia - Atire Duas Vezes (Zombieland 2 - Double tap. EUA. Dir.: Ruben 
Fleischer. Comédia. 16 anos). Columbus, Tallahassee, Wichita e Little Rock mudam-se 
para o coração da América enquanto enfrentam zumbis evoluídos  e procuram resolver 
divergências dessa família formada há dez anos (durante o primeiro filme, Zumbilân-
dia, de 2009). Manaíra 6 (dub): 21h35. Tambiá 6 (dub): 13h50.

uso por causa de contingenciamentos. 
Segundo o Ministério da Economia, 

“os recursos dos fundos estão empoçados 
em reservas de contingência, de modo que 
o impacto (na Cultura) segue sendo nulo.” 
Ainda segundo nota da assessoria de im-
prensa da pasta, os órgão seguirão tendo 
“o espaço orçamentário que for possível”.

“Quando os parlamentares abrirem a 
lista dos fundos, vão perceber que muitos 
não estão funcionando plenamente por-
que são contingenciados”, diz Henrique 
Pires, ex-secretário de Cultura do governo 
Bolsonaro. “O que precisava era uma ma-
neira de liberar esse dinheiro. Você não 
pode usar o argumento de que eles estão 
empoçados e portanto devem acabar”, diz. 

O que preocupa a classe artística é 
que os fundos permitem patrocinar pro-
jetos que têm dificuldade de encontrar 
custeio no setor privado. É diferente da 
Lei de Incentivo a Cultura, a Lei Rouanet, 

em que há isenção de impostos para o pa-
trocinador, que frequentemente escolhe 
financiar propostas com perfil comercial.

“A previsão é de extinção dos fun-
dos”, diz Cristian Noronha, vice-presiden-
te da Arko Advice, consultoria especiali-
zada em economia e políticas públicas. 
“Quando a PEC extingue o fundo, não há 
mais essa vinculação. Com base na Lei Or-
çamentária, o Congresso vai definir para 
onde vai o dinheiro”. Considerando todas 
as pastas, o governo estima que haja R$ 
220 bilhões parados nos fundos.

“A ideia do governo é a seguinte. 
Existem recursos nesses fundos que não 
necessariamente estão sendo utilizados. 
E, anualmente, a prioridade do Congresso 
pode ser outra”, diz Noronha.

Até agora, esses recursos eram uma 
garantia de que haveria um patamar de 
subsídios a serem usados pela pasta da 
Cultura, que neste ano teve orçamento de 
1,9 bilhão. O governo, porém, está esva-
ziando os principais recursos da secreta-
ria. Em setembro, o executivo encaminhou 
um projeto de lei orçamentária de 2020 
que prevê corte de 43% do Fundo Setorial 
do Audiovisual, que é vinculado à Agência 
Nacional de Cinema, a Ancine. Com a re-
dução, os R$ 724 milhões previstos para 
este ano cairiam para R$ 415,3 milhões. 

Desde o início do mandato, Bolso-
naro tem feito cortes que atingem prin-
cipalmente a indústria do audiovisual. 
Em fevereiro, defendeu que a Petrobras 
deixasse de patrocinar eventos culturais 
--no ano passado a empresa investiu R$ 
38 milhões no setor. Logo após a declara-
ção, a petroleira anunciou que não mais 
apoiaria eventos importantes em todo o 
território nacional, como o Festival do 
Rio, a Mostra Internacional de Cinema e 
o Anima Mundi.

Alvim, novo secretário especial da Cultura

Foto: Bruno Santos/Folhapress
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Monólogo do Grupo de Teatro Móijargão entra no roteiro do Novembro Negro através do projeto da Funesc
A edição deste mês do 

projeto Interatos de teatro in-
tegra a programação estadual 
de comemorações do Novem-
bro Negro, que este ano traba-
lha o tema ‘Compromisso com 
a Igualdade Racial’.  A atração 
é o experimento cênico Guer-
reiro, do Grupo de Teatro Mói-
jargão. O monólogo, que tem 
direção geral de João Paulo 
Macedo e musical de Cleiton 
Teixeira, será encenado pelo 
ator Joziel Santos. A apresen-
tação será nesta terça-feira, às 
19h30, no Teatro Íracles Pires 
(ICA), unidade cultural da Fu-
nesc em Cajazeiras.  A entrada 
é gratuita.

De acordo com a sinopse, 
o experimento cênico em for-
ma de monólogo surgiu como 
uma inquietação e intenção de 
divulgar e fomentar o Teatro 
Negro dentro da UFPB e outras 
universidades, uma vez que 
não se faz referências a dra-
maturgos e escritores voltados 
para esse tipo específico de 
dramaturgia e grade curricular 
universitária.

Composto pelas memó-
rias ou situações vividas pelo 
ator, que é negro, a arquitetura 
da encenação se deu a partir de 
pesquisas e trabalhos técnicos 
fortemente influenciados pela 
Antropologia Teatral. 

A relevância do trabalho 
está em dar visibilidade e pro-

blematizar a questão do negro 
no teatro brasileiro como um 
potente tema a ser desenvol-
vido e estudado nos meios 
acadêmicos e artísticos, corro-
borando para o conhecimento 
e maior valorização dos aspec-
tos da cultura negra e fator ra-
cial no Brasil.

 Com uma dramaturgia 
em que o corpo e a voz pos-
suem o papel de maior potên-
cia artística na peça, ‘Guerreiro’ 
tem a duração de 45 minutos, 
com direção geral e preparação 
vocal e corporal de João Paulo 
Macedo (ator, dançarino popu-
lar e músico), direção musical 
de Cleiton Texeira (ator, cantor 
e músico), e atuação de Joziel 
Santos (ator, cantor e dançari-
no popular).

 Dentro dessas perspec-
tivas, Guerreiro é o primeiro 
espetáculo do Grupo de Tea-
tro Móijargão, que dentro de 
sua linha de pesquisa vem se 
destacando na cena teatral pa-
raibana, participando de várias 
mostras universitárias e festi-
vais pelo Brasil, levando nosso 
tipo de linguagem e estética a 
serem avaliadas e discutidas 
de acordo com o evento.

 Vale salientar que Guer-
reiro é um espetáculo premia-
do, com prêmios de melhor 
ator, melhor direção, melhor 
direção musical, melhor trilha 
sonora e melhor espetáculo.

Interatos apresenta hoje 
‘Guerreiro’, em Cajazeiras

Editoração: MaradonaEdição: André Cananéa

Pela Arribaçã

Poeta paraibano lança amanhã 
‘Ruas de Sal’, no interior do RN  

O escritor Bartolomeu 
Pereira Lucena lança, nes-
ta quarta-feira, a segunda 
edição do livro Ruas de 
Sal e Outros Poemas, que 
agora sai pela editora pa-
raibana Arribaçã, dos jor-
nalistas Lenilson Oliveira 
e Linaldo Guedes. A obra 
está custando R$ 25 e já é 
possível adquiri-la no site 
da editora (arribacaedito-
ra.com.br). O lançamento 
acontece na Escola An-
gelita Félix Bezerra, em 
Lagoa Nova (RN), a partir 
das 14h.

A obra teve sua pri-
meira edição em 2013, 
mas, de acordo com Barto-
lomeu, teve poucas cópias 
e esgotou muito rápido. 
Após seis anos de lançado, 
o escritor decidiu entrar 
em contato com Linaldo 
Guedes para providen-
ciar a segunda edição. O 
lançamento acontece no 
melhor ambiente possível, 
segundo o escritor, que é 

a escola onde Bartolomeu 
ministra aulas de filoso-
fia e também onde reali-
za atividades diversas, a 
exemplo dos seus proje-
tos de poesia. A iniciativa 
acontece em parceria com 
os professores da área de 
linguagens e tem, como 
um dos objetivos, movi-
mentar a escola através da 
literatura.

Ruas de Sal e Outros 
Poemas tem o prefácio de 
Reginaldo Oliveira, ore-
lhas escritas por Astier 
Basílio, capa por Leonar-
do Guedes e programação 
visual de Fábio Oliveira. 
Astier se refere ao livro 
como uma voz rara na 
poesia, onde o escritor 
traz “dentro de si caracte-
rísticas que lhe marcam o 
assento, que o individua-
lizam”. 

Segundo Bartolomeu, 
o contexto do livro se re-
fere à época que retornou 
à Malta, sua cidade na-
tal, após terminar a gra-
duação em Filosofia em 
Campina Grande. “Voltei 

com outra cabeça. Hou-
ve um estranhamento no 
reencontro com a cidade, 
uma estranheza bonita”, 
explica. “Muitos amigos já 
haviam ido embora e eu 
me isolei, mas teve muito 
a ver com o reencontro 
com as ruas, as calçadas, 
sobre a cidade pequena”. 

O poema que dá 
nome ao livro, inclusive, 
retrata a cidade de Mal-
ta, que, segundo Barto-
lomeu, “vem diminuindo 
com o tempo”. O autor 
também faz referência ao 
sal, que tempera e traz 
gosto à vida, mas quando 
colocado em excesso, es-
traga e a torna intragável.

Bartolomeu admite 
que planeja lançar ma-
terial novo, talvez já em 
2020. “Já tenho o mate-
rial. Não sei se vai sair um 
livro novo no ano que vem 
ou daqui a dois anos”. 

O autor conta que La-
goa Nova o inspira para 
produzir. “Tenho parado 
diariamente e leio textos 
que já escrevi, pego coi-

Diferentes estéticas
Móijargão de teatro é um coletivo cênico que se 

propõe a dialogar com diferentes estéticas teatrais, 
pesquisando as manifestações corporais do ator, estimu-
ladas através da sensorial experiência musical, sonora 
e ruidora. A partir daí, a ideia é possibilitar uma criação 
energética e dramatúrgica própria.

Formado pelos artistas multidisciplinares Joziel 
Santos, Cleiton Teixeira e João Paulo Macedo, do curso 
de Teatro da UFPB, o coletivo Móijargão tem dois anos 
de existência, mesmo período em que vem circulando 
com o seu primeiro trabalho, a peça ‘Guerreiro’, que 
busca também a desconstrução musical como elemento 
relevante de reverberação corporal.

 “Queremos trazer para a cena teatral, temas rele-
vantes e esquecidos que se fazem bastante presentes, 
provocando no nosso público uma reflexão e uma 
problematização. Ou seja, queremos fazer um teatro de 
provocação voltado para o nosso cotidiano com temas 
polêmicos e que se mostrem relevantes colocando em 
cena uma diferente estética e proposta de treinamento.

 Nesse curto período de existência, o grupo vem 
participando de mostras e eventos, e tem se desta-
cado com a temática abordada. Participações em 
eventos: MUAC (Mostra Universitária Artes em Cena), 
Marte (Mostra de Artes Teatrais Integradas), Semana 
Interartes UFPB, Festival Aldeia Sesc, Festival de Teatro 
de Mangabeira, Fórum de Debate Sobre Genocídio 
da População Negra, dentre outros.   

    
Parcerias e patrocínio
A Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc), 

com patrocínio do Bradesco realiza, mensalmente, o 
projeto Interatos, colocando o estado no roteiro das 
principais produções de teatro, dança e circo do país. O 
evento conta, ainda, com apoio da PBGás e Hotel Am-
bassador e tem parceria com o Grupo Lavoura de Teatro.

 Realizado pela Funesc, o ‘Interatos – Mostra 
e Formação Permanente de Teatro, Dança e Circo 
Dança’ promove mensalmente apresentações e ati-
vidades formativas (oficinas, cursos, debates, rodas 
de conversa, seminários) com artistas paraibanos, 
nacionais e internacionais.

 Sob gerência de Angela Navarro, o setor de 
Dança tem programação regular nos equipamentos da 
Funesc, complexo cultural com uma das maiores áreas 
construídas na América Latina, que possui entre seus 
equipamentos uma escola de dança, com cerca de 500 
alunos. Já a parte de Teatro tem coordenação de Suzy 
Lopes e mantém um curso anual de formação, além de 
oficinas e montagens teatrais. A gerência de circo tem 
à frente Josemberg Pereira e conta com a Escola Livre 
de Circo Djalma Buranhêm, onde são realizados cursos 
de formação regulares e atividades lúdico-educativas 
para jovens, adultos, crianças e bebês.

SERVIÇO 
n Espetáculo: Guerreiro, 
com o Grupo de Teatro 
Móijargão
n Data: Hoje 
n Horário: 19h30
n Local: Teatro Íracles 
Pires (Cajazeiras)
n Entrada: Gratuita

Joziel Santos em cena de ‘Guerreiro’: experimento cênico surgiu com a intenção de divulgar e fomentar o Teatro Negro dentro da UFPB e outras universidades

‘Ruas de Sal’ ressurge com nova capa

Foto: Rafael Passos/divulgação

Foto: divulgação

sas inacabadas e finalizo”, 
revela.

Bartolomeu Pereira Lu-
cena nasceu em Malta, em 
24 de maio de 1986. É pro-
fessor de Filosofia da Rede 
Estadual de Ensino do Rio 
Grande do Norte, residindo 
atualmente na cidade de La-
goa Nova. 

É graduado em Filosofia 
pela UEPB e mestre em Filo-
sofia pela UFRN. Publicou, 
entre 2013 e 2014, os livros 
Ruas de Sal e Outros Poemas   
(então pela Funes) e Cader-
no de Planos e Voos (IDEIA).

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com



Emprego para jovens
Presidente assinou ontem MP que cria o programa Emprego 
Verde e Amarelo, que reduz a tributação sobre empresas 
que contratarem jovens de 18 a 29 anos. Página 14
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Empreendimento iniciado ainda na gestão de Dilma Rousseff com recursos federais vai beneficiar 16 mil pessoas

O presidente Jair Bolso-
naro entregou ontem (11), 
em Campina Grande, na 
Paraíba, 4,1 mil moradias 
populares a famílias de bai-
xa renda. O presidente fez 
agradecimentos às autori-
dades que colaboraram para 
a conclusão do novo conjun-
to habitacional, e disse que, 
na política, “ninguém faz 
nada sozinho”.

“Para administrar esse 
país, temos que ter bons po-
líticos ao nosso lado e, gra-
ças a Deus, o quadro de po-
líticos no Brasil melhorou, e 
bastante. Temos aprovado 
muita coisa na Câmara e no 
Senado, com convencimen-
to, com entendimento. Isso 
realmente faz uma boa po-
lítica para o nosso Brasil”, 
disse ao lado do ministro do 
Desenvolvimento Regional, 

Gustavo Canuto, autorida-
des locais e parlamentares.

O Conjunto Habitacio-
nal Aluízio Campos tem 
3.012 casas e 1.088 apar-
tamentos de até 48 metros 
quadrados, avaliados em 
R$ 61 mil cada, que bene-
ficiarão 16 mil pessoas. Os 
contemplados com as novas 
moradias têm renda familiar 
de até R$ 1,8 mil mensais e, 
para o sorteio, foram reser-
vadas cotas para famílias 
com idosos, pessoas com 
deficiência e crianças com 
microcefalia.

O  empreendimento 
contou com aporte de R$ 
262,5 milhões da União e 
tem infraestrutura comple-
ta, dois ginásios cobertos, 
três creches, duas escolas, 
duas unidades básicas de 
Saúde (UBS), um Centro de 
Referência de Assistência 
Social (Cras) e dez praças 
com academias de saúde.

Andreia Verdélio 
Repórter da Agência Brasil

Bolsonaro participa da entrega 
de 4,1 mil casas em Campina

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: José Napoleão Ângelo

O presidente Jair Bolsonaro (detalhe) fez pose com alguns moradores durante a inauguraçõo do residencial Aloizio Campos nessa segunda-feira

Com as presenças dos 
secretários de Segurança e da 
Administração Penitenciária, 
Jean Nunes e Sérgio Fonseca 
de Souza, a Comissão de Or-
çamento realiza, hoje, a partir 
das 8h30, no auditório da As-
sembleia Legislativa, auditoria 
pública temática sobre Segu-
rança Pública. 

O evento é o terceiro de 
uma série que começou quin-
ta-feira em Campina Grande e 
que continuou na sexta-feira 
passada no município de Sou-
sa, no Sertão do Estado. Em 
todos esses eventos, a pauta é 
o Orçamento 2020 e o Plano 
Plurianual (PPA) para os pró-
ximos quatro anos.

“Essa forma itinerante 
foi a melhor maneira que en-
contramos de fazer o debate 
dentro e fora da Assembleia 

Legislativa, possibilitando 
assim uma dinâmica maior 
em termos de participação e 
de mais proximidade com a 
população”, explicou ontem 
o presidente da Comissão de 
Orçamento da Assembleia e 
coordenador desses trabalhos, 
o deputado estadual Wilson 
Filho, do PTB.

Ele reforçou que o par-
lamento está fazendo isso 
porque o orçamento é a peça 
mais importante do ano intei-
ro. “Nós estamos debatendo 
aquilo que se planeja aplicar 
no próximo ano e até 2024. 
É no orçamento que a gente 
pode dizer se o Estado terá 
condições de construir uma 
escola técnica ou um novo 
hospital”, disse.

O prefeito Fábio Tayrone 
(PSB) comemorou a realiza-
ção do evento em Sousa. “É um 
prestígio, pela primeira vez, uma 
audiência pública da LOA”.

ALPB faz auditoria  
hoje sobre segurança 
Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

AMPB elege
Max Nunes
como novo 
presidente

Os magistrados parai-
banos foram às urnas no úl-
timo final de semana para 
eleger a gestão 2019/2022 
da Associação dos Magistra-
dos da Paraíba. A chapa úni-
ca “Unindo a Magistratura, 
com diálogo, independência 
e garantia de direitos”, que 
tem como presidente o juiz 
Max Nunes de França, rece-
beu 176 votos válidos – o 
que representa 94% de ade-
são perante o eleitorado que 
compareceu e expressou o 
seu voto. Também foram 
contabilizados 1 voto nulo 
e 9 em branco.

Ao todo, participaram 
do pleito 186 associados, de 
um universo de 348 aptos a 
votar. Logo após a apuração, 
ocorreu a posse dos eleitos, 
com a imediata investidu-
ra nos respectivos cargos. 
Após a posse, Max Nunes 
agradeceu aos colegas pela 
confiança depositada em 
sua candidatura e por po-
der nos próximos três anos 
conduzir a AMPB.

“É uma missão difícil, 
mas que precisa ser enfren-
tada. Sei que não é tarefa 
fácil, mas que precisa ser 
exercida com coragem, de-
dicação, altivez e indepen-
dência. Prometo honrar o 
nome da magistratura da 
Paraíba e o cargo de pre-
sidente da Associação, me 
esforçando para que todos 
vocês possam se orgulhar 
dessa representação e da 
AMPB”, assegurou o novo 
presidente.

Segundo o novo presi-
dente da AMPB, é mais que 
necessária a otimização de 
recursos humanos e mate-
riais no Tribunal de Justiça 
da Paraíba, de forma que 
uma ampla reestruturação 
administrativa e das uni-
dades judiciárias do TJPB 
se tornem imprescindíveis 
para a prestação do serviço 
jurisdicional.

Várias homenagens

CCJ da Câmara se reúne e 
aprecia quase 30 projetos

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça da Câmara Muni-
cipal de João Pessoa apreciou, 
ontem, 29 matérias. Foram 
mantidos seis vetos do Exe-
cutivo e aprovados 11 Projetos 
de Lei e seis Projetos de Decre-
to Legislativo. Um Projeto de 
Lei recebeu parecer contrário, 
e outros cinco receberam pe-
dido de vista.

Entre os projetos que re-
ceberam pareceres favoráveis, 
estiveram o que estabelece a 
obrigatoriedade de manu-
tenção contínua dos terrenos 
particulares da capital; o que 
institui o projeto ‘Saber Atleta’, 
prevendo parcerias com fa-
culdades e universidades do 
ensino público e privado para 
realização de aulas expositi-

vas sobre noções desportivas 
e formação para o exercício da 
cidadania, além da prática do 
lazer, para alunos da rede pú-
blica municipal; e um terceiro 
que estabelece a aplicação de 
testes de triagem do autismo 
em todas as crianças que fo-
rem atendidas nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) do 
Município de João Pessoa.

Receberam vista, para 
melhor apreciação, os seguin-
tes projetos: o que dispõe so-
bre a proibição de retenção 
de macas das ambulâncias 
do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) e 
de outras unidades móveis de 
atendimento pré-hospitalar; 
o que assegura aos professo-
res readaptados da Rede Mu-

nicipal de Ensino o direito à 
aposentadoria especial; o que 
institui o Dia e a Semana de 
Combate ao Acidente Vascular 
Cerebral (AVC); o que denomi-
nando de Rua Lions Clube de 
João Pessoa III Milênio, uma 
das novas artérias públicas, 
ainda sem denominação ofi-
cial; e o que cria a Política 
Municipal de Agroecologia e 
Produção Orgânica (PMAPO).

Os Projetos de Decre-
to Legislativo aprovados na 
votação da manhã de ontem 
outorgam a cidadania pesso-
ense à atriz paraibana Mar-
célia Cartaxo, à enfermeira 
Thatiany Monteiro Coelho 
e ao comandante da Guarda 
Civil Municipal de João Pessoa 
Diogo Abrantes da Silva. 

A Assembleia Legis-
lativa da Paraíba (ALPB) 
lançará oficialmente, nesta 
terça-feira (12), a Campanha 
de Conscientização do Black 
Friday Legal, durante sessão 
especial no Plenário Depu-
tado José Mariz, a partir das 
14h30. A proposta é do pre-
sidente da Casa, deputado 
Adriano Galdino, e tem como 
objetivo conscientizar servi-
dores, a população e demais 
parlamentares sobre regras 
e diretrizes, além de direi-
tos do consumidor durante 
a Black Friday.

A Campanha de Cons-
cientização da Black Friday 
Legal tem como base a Lei 
10.859/2017, também de 
autoria de Adriano Galdino, 
que obriga as empresas físi-
cas e onlines a publicarem 
informações e valores dos 
produtos que estarão inclu-

sos na promoção. A publica-
ção deve ser feita pelo menos 
dois dias antes do início da 
Black Friday.

A lista com os itens que 
estarão na Black Friday deve-
rá ser exibida no próprio site 
da loja, com o preço real de 
cada produto, sem o descon-
to a ser concedido durante a 
promoção. De acordo com o 
projeto de Adriano Galdino, a 
fiscalização ao cumprimento 
da lei é de responsabilidade 
do Serviço de Proteção ao 
Consumidor do Estado da 
Paraíba (Procon-PB). A Black 
Friday é uma ação publicitá-
ria que trata de promoções 
e facilidades em compras 
de produtos e serviços com 
preços mais baixos que o 
normal. A ação acontece na 
última sexta-feira do mês de 
novembro e marca o início 
das compras natalinas.

Conscientização sobre 
Black Friday tem início

Cida Ramos faz audiência 
para tratar de mobilidade 

A Comissão de Defesa 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, da Assembleia 
Legislativa da Paraíba rea-
lizou ontem Audiência Pú-
blica para debater sobre a 
inclusão social, mobilidade 
urbana e acessibilidade das 
pessoas com deficiência. O 
evento aconteceu à tarde no 
Plenário José Mariz e contou 
com as presenças de diversas 
entidades representativas do 
segmento, além de órgãos do 
poder público estadual e do 
Judiciário.

A presidente da Comis-
são de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, de-
putada estadual Cida Ramos, 
destacou que sua proposição 
surgiu a partir de variadas rei-
vindicações. “É nosso papel 
incentivar que a sociedade 
possa discutir e refletir so-

bre acessibilidade, direito à 
cidade, mobilidade urbana e 
transporte público, uma vez 
que a Paraíba é o segundo es-
tado com o maior índice de 
pessoas com deficiência do 
país, representando 27,76% 
dos habitantes”, disse.

Ela acrescentou que o 
limite de cada ser humano 
é determinado pelas opor-
tunidades e possibilidades 
que lhe são disponibilizadas. 
“Cada vez mais pessoas com 
deficiência têm saído da in-
visibilidade e ganhado algum 
destaque nos espaços sociais, 
mas a caminhada ainda é mui-
to longa”, completou.

Cida também pontuou 
que o seu mandato se liga di-
retamente a esta causa. “Sou 
uma mulher com deficiência 
que desde muito cedo apren-
deu a arrombar portas para 

conquistar espaço na vida so-
cial, e por isto, faço questão de 
construir um projeto político 
que mantenha uma interlocu-
ção direta com a sociedade, 
com base na luta pela amplia-
ção de direitos. Precisamos 
compreender que a deficiên-
cia é um problema social e não 
individual”, lembrou.

Para ela “é obrigação do 
poder público proporcionar 
condições para que as pessoas 
com deficiência possam viver 
plenamente a vida na cidade ou 
no campo”, salientou. A política 
voltada para pessoas com defi-
ciência tem progredido com ex-
pressividade nos últimos tem-
pos, o que pode ser refletido 
na Lei Brasileira de Inclusão 
(LBI) Nº 13.146/15, que tem 
desconstruído preconceito e 
expandido conhecimento sobre 
os direitos desse segmento.

Foto: MaisPB
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Projeto exclui a contratação de pessoas acima de 55 anos e a meta é alcançar 4 milhões de postos de trabalho

O presidente Jair Bol-
sonaro assinou ontem uma 
MP (Medida Provisória) 
que cria o Programa Em-
prego Verde e Amarelo, 
modalidade que reduz a 
tributação sobre empresas 
que contratarem jovens de 
18 a 29 anos em primeiro 
emprego.

O governo recuou e 
retirou do projeto o tre-
cho que daria os mesmos 
benefícios para a contrata-
ção de pessoas acima de 55 
anos. Elas foram excluídas 
da proposta e não terão 
direito a participar do pro-
grama.

Na última terça-feira 
(5), o porta-voz da Presi-
dência, general Otávio Rêgo 
Barros, havia confirmado a 
participação de trabalha-
dores dessa faixa etária no 
programa.

“Um dos objetivos é 
o de reduzir os custos de 
contratação de jovens entre 

18 e 29 anos e de pessoas 
acima de 55 anos que não 
estejam aposentadas”, dis-
se na ocasião.

Por se tratar de uma MP, 
o programa passa a valer 
imediatamente, mas depen-
derá de aval do Congresso 
para seguir em vigor. O ob-
jetivo da medida é reduzir 
os custos dos empregadores 
e, com isso, viabilizar uma 
redução do desemprego e 
da informalidade. 

A equipe econômica 
espera criar 1,8 milhão 
de vagas formais até 2022 
com essa proposta. Em con-
junto com outras medidas 
apresentadas nessa segun-
da, a expectativa é alcançar 
a marca de 4 milhões de no-
vos postos.

Empresas que contra-
tarem jovens de 18 a 29 
anos até o fim de 2022 te-
rão desconto na contribui-
ção previdenciária patro-
nal, que será reduzida de 
20% para zero. Alíquotas 
do Sistema S, do salário-e-
ducação e do Incra também 
serão zeradas.

Bernardo Caram e 
Talita Fernandes 
Da Folhapress

José Maraques e 
Cátia Seabra
Da Folhapress

Governo lança novo programa 
de empregos para os jovens

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Carlos Vieira

Repasse do FGTS
O repasse ao FGTS (Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço) cairá de 8% para 2%. Para 
esses trabalhadores, a multa do FGTS em caso 
de demissão sem justa causa poderá ser de 20%, 
e não o patamar de 40% dos outros funcionários 
que seguem o regime atual.

Essa mudança será efetivada mediante 
acordo. Na estimativa do governo, o novo con-
trato de trabalho provocará uma redução de 
30% a 34% no custo da mão de obra. A nova 
modalidade só valerá para contratações de 
pessoas com remuneração de até 1,5 salário 
mínimo (R$ 1.497).

As contribuições serão reduzidas por um 
prazo de dois anos. Depois, as alíquotas serão 
imediatamente ampliadas ao patamar que in-
cide sobre os trabalhadores em geral. Original-
mente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, 
planejava instituir uma desoneração ampla da 
folha de pagamentos, que valeria para todas as 
idades e seria permanente.

Para compensar a perda de arrecadação, 
seria proposta a criação de um imposto sobre 
movimentações financeiras aos moldes da 
extinta CPMF. Alvo de críticas e rejeitada por 
Bolsonaro, a medida acabou deixada de lado 
pela equipe econômica, que passou a trabalhar 
em uma proposta de desoneração mais restrita, 
com limite etário e de salário.

Para bancar o novo programa, o governo 
passará a cobrar contribuição previdenciária de 
pessoas que recebem seguro-desemprego. Na 
mesma medida, Bolsonaro incluiu trecho para 
liberar o trabalho aos domingos e feriados.

Nesses casos, o trabalhador terá direito a 
repouso semanal remunerado em qualquer ou-
tro dia da semana. O governo já havia proposto 
permissão de trabalho aos domingos e feriados 
na MP conhecida como da liberdade econômica. 
O trecho, contudo, foi retirado do texto durante 
votação no Senado, em agosto.

O Senado decidiu que o trabalho aos do-
mingos e feriados - que foi incluído na MP da 
Liberdade Econômica durante a tramitação do 
texto no Congresso - não tinha relação com o 
propósito inicial do projeto.

Também nessa segunda, foi anunciado um 
programa de microcrédito voltado para pessoas 
de baixa renda. Outra medida vai reduzir o ín-
dice de reajuste de débitos trabalhistas. Hoje, 
a atualização é feita pelo IPCE-E mais 12% ao 
ano (cerca de 16% ao ano). O novo modelo 
prevê reajuste de IPCA mais juros da poupança.

O presidente Jair Bolso-
naro (PSL) afirmou em en-
trevista ao site O Antagonista 
que pode se apoiar na Lei de 
Segurança Nacional contra 
as declarações de Luiz Inácio 
Lula da Silva, que foi solto se-
mana passada. 

De acordo com o Bolso-
naro, os discursos do ex-presi-
dente podem ser motivo para 
acionar a Justiça assim que 
“tivermos mais do que certeza 
de que ele está nesse discurso 
para atingir os seus objetivos”.

“Temos uma Lei de Se-
gurança Nacional que está aí 
para ser usada. Alguns acham 
que os pronunciamentos, as 
falas desse elemento, que por 
ora está solto, infringem a lei. 
Agora, nós acionaremos a Jus-
tiça quando tivermos mais do 
que certeza de que ele está 
nesse discurso para atingir os 
seus objetivos”, disse.

Bolsonaro citou os pro-
testos no Chile e a “volta da 
turma de Cristina Kirchner” 
na Argentina, e para ele o Bra-
sil é a cereja do bolo na Améri-
ca do Sul. “Se nós aqui entrar-
mos em convulsão, complica 
a situação. Você pode ver no 
dia de ontem, agora você tem 
o Foro [Grupo] de Puebla, mu-
dou de nome o Foro São Paulo, 
esteve reunido na Argentina. 
Estava lá o Mercadante, Dilma 
Rousseff, e gente da América 
do Sul toda, por meio da Ar-
gentina, [para] continuar com 
essa política de grande pátria 
bolivariana, ou uma só Améri-
ca do Sul”.

O atual presidente ainda 
afirmou que a Lava Jato foi 
um dos obstáculos para que 
os governos de esquerda con-
seguissem o “poder absoluto” 
na América do Sul.

“Esses países de esquer-
da, né, que já têm governo, 
como lá atrás quando foi 

criado, até as Farc fizeram 
parte, o objetivo era se ajuda-
rem para chegar ao poder. O 
próprio Dirceu disse, algum 
tempo depois, que muitos 
que chegaram ao poder não 
acreditavam. E, aqui no Bra-
sil, aconteceu um fenômeno 
conhecido como Mensalão, 
Lava Jato, que botou, não digo 
um ponto final, mas botou um 
obstáculo para prosseguirem 
nessa tentativa insana de po-
der absoluto.”

A LSN (Lei de Segurança 
Nacional) foi publicada em 
14 de dezembro de 1983, no 
governo Figueiredo, último 
presidente da ditadura mili-
tar. Com 35 artigos, ela define 
os crimes contra a segurança 
nacional e a ordem política e 
social. 

A lei prevê quais os cri-
mes que “lesam ou expõem a 
perigo de lesão” a integridade 
territorial, a soberania nacio-
nal, o regime representativo 

e democrático, a Federação e 
o Estado de Direito e também 
a pessoa dos chefes dos Pode-
res da União.

Apesar de ser uma lei da 
ditadura, ela não sofreu alte-
rações ao longo dos 36 anos 
de existência. A LSN prevê 
penas de 1 a 30 anos de pri-
são para 21 crimes descritos 
em seus artigos, entre eles: 
negociar com país estrangei-
ro para prejudicar o Brasil, 
tentar dividir o país ou sub-
meter parte de seu territó-
rio a domínio estrangeiro, 
importar armas de uso ex-
clusivo das Forças Armadas, 
tentar desmembrar o país, 
espionar para outro país, sa-
botar instalações militares, 
atentar contra o Estado de 
Direito, caluniar ou difamar 
o Presidente ou outra auto-
ridade da República, aten-
tar contra a vida ou matar 
alguma dessas autoridades, 
entre outros. 

Bolsonaro afirma que pode usar Lei 
de Segurança Nacional contra Lula
Da Folhapress

Juíza revoga a execução de penas de 
Delúbio e Vaccari após decisão do STF

Condenados na Lava Jato 
e atualmente em regime se-
miaberto, os ex-tesoureiros 
do PT, João Vaccari Neto e De-
lúbio Soares, obtiveram on-
tem a revogação da execução 
de suas penas.

A decisão, da juíza Ana 
Carolina Bartolamei Ramos, da 
1ª Vara de Execução Penal de 
Curitiba, segue entendimento 
do STF (Supremo Tribunal Fe-
deral) que barra cumprimento 
da pena logo após condenação 
em segunda instância.

Com isso, tanto Vaccari 
quanto Delúbio não precisam 
mais cumprir medidas caute-
lares, como a restrição de não 
sair de Curitiba. A magistrada 
deu cinco dias para ambos reti-
rarem a tornozeleira eletrônica.

Vaccari foi preso em 
abril de 2015, em uma das 
fases da Lava Jato. Quando 
deixou a prisão, em setem-
bro, ele estava no Complexo 
Médico-Penal, em Pinhais, 
na Região Metropolitana de 
Curitiba.

O ex-tesoureiro cumpria 
o semiaberto na casa de um 
tio, com tornozeleira. Dei-
xava o local para trabalhar 

como assessor da CUT no 
Paraná. Delúbio também foi 
transferido para o semiaber-
to em março.

Na última quinta-feira 
(7), o plenário do STF (Su-
premo Tribunal Federal) de-
cidiu, com placar apertado 
de 6 votos a 5, que um con-
denado só pode ser preso 
após o trânsito em julgado 
- o fim dos recursos-, alte-
rando a jurisprudência que 
desde 2016 tem permitido a 
prisão após condenação em 
segunda instância.

O voto decisivo foi do pre-
sidente do Supremo, Dias Tof-
foli, que acompanhou os mi-

nistros Marco Aurélio, relator 
das ações sobre o tema, Rosa 
Weber, Ricardo Lewandows-
ki, Gilmar Mendes e Celso de 
Mello, formando a maioria.

A decisão beneficiou, en-
tre outros presos, o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT), que estava desde abril 
de 2018 na sede da Polícia Fe-
deral em Curitiba pelo caso do 
tríplex de Guarujá (SP).

Além dele, deixaram a 
prisão o ex-ministro petista 
José Dirceu, também conde-
nado na Lava Jato, e o ex-go-
vernador de Minas Gerais 
Eduardo Azeredo (ex-PSDB), 
pelo mensalão tucano.

Foto: Agência Brasil

Presidente Jair Bolsonaro assinou Medida Provisória que cria 
o programa Emprego Verde e Amarelo para jovens de 18 a 
29 anos, em solenidade no Palácio do Planalto
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Organização solicitou nomeação de novas autoridades para renovar o Tribunal Supremo Eleitoral e garantir o pleito

Em um comunicado di-
vulgado ontem, a Organiza-
ção dos Estados Americanos 
(OEA) pediu urgência aos le-
gisladores da Bolívia para que 
nomeiem novas autoridades 
para renovar o Tribunal Su-
premo Eleitoral e garantir no-
vas eleições.

Com a renúncia de Evo 
Morales, que ainda precisa 
ser acatada pelo Congresso 
para que seja validada, e a 
saída de Álvaro García Line-
ra, vice-presidente do país, 
de Víctor Borda, presidente 
da Câmara dos Deputados, e 
de Adriana Salvatierra, pre-
sidente do Senado, a Bolívia 
está sem um governante.

Preocupada com a cri-
se política e institucional 
e com a gravidade e a vio-
lência das manifestações 
no país, a OEA emitiu docu-
mento em que afirma rejei-
tar qualquer saída inconsti-
tucional à situação.

Marieta Cazarré 
Da Agência Brasil

Bolívia: OEA pede ao Congresso
urgência para realizar eleições

O novo mundo 
profissional

Farhan
Empresário

Alexandre

A mais recente geração que chega ao mercado pro-
fissional tem optado por atuar com mais vigor no setor 
de serviços, com preferência para as áreas de tecnolo-
gia da informação, comércio, mercado financeiro, gas-
tronomia e mais algumas alternativas mais atraentes 
aos seus olhos. Na outra ponta, há os profissionais ex-
perientes de outras profissões, que por força da situa-
ção precisam procurar novas alternativas de sustento 
para garantir sua sobrevivência.

No Brasil há uma queda de procura dos jovens pe-
los ofícios de ‘chão de fábrica’ e até pelo ensino técnico, 
em algumas áreas. Além disso, há um processo de de-
sindustrialização em São Paulo, onde muitas empresas 
além de fecharem as portas migram para o interior ou 
outros estados. Uma infinidade de negócios tem amar-
gado falência por causa de grandes prejuízos e por fa-
tores opressivos como impostos altos, falta de incen-
tivos, pressão dos sindicatos, entre mais razões. Por 
outro lado, o desinteresse dos jovens tem sido geral, em 
múltiplos segmentos, o que nos leva a sentir uma certa 
preocupação de qual será a situação daqui a algumas 
décadas.

Ao nosso olhar, boa parte dessa nova geração tem 
sido influenciada por programas de TV ou por colegas 
nas redes sociais para buscar soluções fora do País. 
Eles ficam pesquisando necessidades profissionais em 
outras nações como, por exemplo, TI ou gastronomia, 
em mercados mais aquecidos como Canadá, Austrália, 
Irlanda ou Nova Zelândia, crendo que o cenário será ab-
solutamente favorável, fato que nem sempre se verifica 
a seguir.

O público mais numeroso de nossa escola profis-
sionalizante em plásticos nunca foi especificamente de 
adolescentes sem experiência, ao contrário dos cursos 
técnicos matutinos e vespertinos de 2º grau do Senai. 
Mas eles estão dentro de nossas salas de aula em bom 
número. Em compensação há uma procura maior de 
pessoas de outros setores, desempregados e até em-
preendedores em busca de oportunidade no segmen-
to de polímeros, que tem resistido bem as tormentas 
econômicas de sucessivos governos. O plástico, gostan-
do ou não, é onipresente, e não há um só dia, que uma 
pessoa acorde e que não veja ou toque um utensílio ou 
produto tendo o plástico como matéria-prima.

Na verdade, a imensa maioria dos trabalhadores 
não sabe que há boas oportunidades e que existem ou-
tras profissões nessa área.  A população simplesmente 
vê plástico como um único produto e não imagina que 
há uma infinidade de tipos, propriedades diferenciadas 
e inúmeros processos de transformação. A tecnologia 
que envolve essa área é impressionante e os investi-
mentos em maquinário e processos são tão expressivos 
que não se pode deixar na mão de um operador qual-
quer e despreparado.

Para a maioria dos interessados em se qualificar 
profissionalmente, independentemente de ser jovem ou 
não, há várias oportunidades de atuação na indústria 
do plástico, que vão desde a operação, passando pela 
programação, preparação de máquinas, laboratório, 
planejamento e controle de produção (PCP), qualidade 
e até a área comercial. Nós estudamos o perfil de cada 
um e mostramos os caminhos que há para alcançar 
aquilo que se deseja.

Na maioria dos casos e dependendo do perfil, é pre-
ciso começar como operador de máquinas, podendo su-
bir degrau por degrau até chegar à função de encarre-
gado, gerente ou mesmo dono de empresa. Esse foi caso 
de muitos alunos que já se formaram conosco. Foram 
operadores de máquinas que se tornaram engenheiros, 
gerentes e até empreendedores. Para isso, basta ter 
foco, dar continuidade aos estudos nesta área e ter de-
dicação e força de vontade. Contudo, para a maioria dos 
jovens não é tão fácil enxergar isso e aceitar facilmente. 
Inúmeros deles querem tudo muito fácil, sem grande 
esforço e ganhar bem, mesmo no início da carreira.

*Alexandre Farhan, diretor-técnico da Escola LF de
cursos profissionalizantes em plásticos.

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Carlos Vieira

Bolivianos saíram às ruas do país pora comemorar a renúncia de Evo Morales e de outras autoridades dos cargos

Foto: Folhapress

“A Secretaria-Geral soli-
cita que a Assembleia Legis-
lativa Plurinacional da Bo-
lívia se reúna com urgência 
para garantir o funcionamen-
to institucional e designar 

novas autoridades eleitorais 
que garantam um novo pro-
cesso eleitoral. Da mesma 
forma, é importante que a 
Justiça continue investigando 
as responsabilidades existen-

tes em relação à prática de 
crimes relacionados ao pro-
cesso eleitoral realizado em 
20 de outubro, até as últimas 
consequências”, afirmou, em 
nota, a OEA.

Líderes da AL se manifestam sobre a renúncia
Após a renúncia de Evo Mo-

rales, presidentes e políticos da 
América Latina se manifestaram. 
Apesar de a maioria concordar 
com a necessidade de novas 
eleições, não há consenso sobre 
se houve ou não um golpe de 
Estado no país.

Horas antes de renunciar, o 
líder boliviano havia reconheci-
do o resultado da auditoria da 
Organização dos Estados Ame-
ricanos (OEA), que determinou 
que houve irregularidades nas 
eleições do dia 20 de outubro. 
Ele solicitou que fossem realiza-
das novas eleições, com a reno-
vação total do Tribunal Supremo 
Eleitoral.

No entanto, a declaração de 
Evo Morales não foi suficiente 
para acalmar os ânimos e as 
manifestações violentas conti-
nuaram por todo o país.

“Renuncio para que (Carlos) 
Mesa e (Luis Fernando) Cama-
cho não continuem perseguindo, 
sequestrando e maltratando 
meus ministros, líderes sindicais 
e suas famílias e para que não 
continuem prejudicando comer-
ciantes, sindicatos, profissionais 
independentes e transportado-
res que têm o direito de traba-
lhar”, assim Evo Morales anun-
ciou sua renúncia no Twitter.

Apesar de o presidente da 
Bolívia, Evo Morales, ter anun-
ciado a sua renúncia domingo 
(10), sua carta ainda precisa ser 
oficialmente recebida e acatada 
pelo Congresso para que ele dei-
xe de ser o mandatário do país.

No domingo (10), também 
anunciaram suas renúncias 
Álvaro García Linera, vice-pre-
sidente do país, Víctor Borda, 
presidente da Câmara de De-
putados, e Adriana Salvatierra, 
presidente do Senado.

Como o Legislativo ainda 
está sem uma liderança, devido 
às renúncias dos presidentes da 
Câmara e do Senado, a renúncia 
de Morales ainda não foi acata-
da. Cabe agora ao Legislativo 
escolher um novo presidente 

para o Senado, para que ele 
possa receber a renúncia de 
Morales e dar início ao processo 
de novas eleições.

Reações
No Brasil, o presidente Jair 

Bolsonaro afirmou em seu twitter 
na noite de domingo (10) que as 
denúncias de fraudes nas eleições 
culminaram na renúncia de Evo 
Morales. “A lição que fica para nós é 
a necessidade, em nome da demo-
cracia e transparência, contagem 
de votos que possam ser auditados. 
O  voto impresso é sinal de clareza 
para o Brasil!”, disse Bolsonaro.

O Ministério das Relações Ex-
teriores (MRE) do Brasil, em nota, 
manifestou preocupação com as ir-
regularidades apontadas pela OEA 
e defendeu a necessidade de um 
novo processo eleitoral. “O Brasil 
estima que o novo sufrágio deve ser 
dotado de todas as condições para 
assegurar sua absoluta transparên-
cia e legitimidade. Nesse sentido, 
o novo sufrágio deve ser presidido 
por autoridades reconhecidas por 
sua honorabilidade e credibilidade 
para garantir o soberano desejo dos 
bolivianos, e contar com observação 
internacional em todas as etapas do 
processo”, diz a nota.

No Equador, nota divulgada 
pelo Ministério das Relações Exte-
riores, enfatiza que a auditoria da 
OEA não deixou dúvidas: “as elei-
ções presidenciais de 20 de outubro 
sofreram graves erros, manipulação 
informática e de transparência e, 
portanto, seus resultados carecem 
de legitimidade”. A nota diz ainda 
que o governo equatoriano confia 
que “a vocação pacífica e democrá-
tica do povo boliviano contribuirá 
para a restauração completa do 
sistema democrático no âmbito da 
Constituição e da lei, com a orga-
nização de novas eleições livres, 
transparentes, convocadas por um 
tribunal eleitoral renovado e acom-
panhadas da participação de países 
amigos, OEA e outros mecanismos 
internacionais”.

O governo peruano segue na 
mesma linha, pedindo a realização 

de novas eleições, em um proces-
so “com as devidas garantias de 
transparência e acompanhamen-
to da Organização dos Estados 
Americanos e de outras instâncias 
internacionais”.

O governo do Chile expressou 
preocupação com a interrupção do 
processo eleitoral e com a crise pela 
qual a sociedade boliviana está pas-
sando. E apelou “por uma rápida 
solução pacífica e democrática, no 
âmbito da Constituição e das leis 
do Estado Plurinacional da Bolívia”.

Na vizinha Argentina, o presi-
dente eleito Alberto Fernández, que 
tomará posse dentro de um mês, tam-
bém classificou a situação como golpe 
de Estado. Ele escreveu no twitter: 
“Na Bolívia foi consumado um golpe 
de Estado como resultado de ações 
conjuntas de civis violentos, pessoal 
policial isolado e passividade do Exér-
cito. É um golpe perpetrado contra 
o presidente @evoespueblo, que 
pedia um novo processo eleitoral”.

O Ministério das Relações 
Exteriores da Argentina publicou 
nota na qual afirma que diante da 
renúncia de Morales, o governo 
argentino apela aos atores políticos 
e sociais pela preservação da paz 
e do diálogo. E conclui que novas 
eleições “com o acompanhamento 
de países da região, bem como 
de organizações internacionais e 
observadores imparciais, é a me-
lhor maneira de superar, com total 
transparência e espírito democráti-
co, a atual crise que afeta ao povo 
irmão boliviano”.

No Uruguai, o governo consi-
derou que houve golpe na Bolívia. 
Em nota, o Ministério das Relações 
Exteriores afirmou que o colapso 
do Estado de Direito na Bolívia 
forçou o presidente Evo Morales a 
sair do poder e mergulhou o país 
no caos e na violência. “O Uruguai 
considera que não há argumento 
que possa justificar esses atos, em 
particular, tendo Morales anunciado 
algumas horas antes sua intenção 
de convocar novas eleições, com 
base no relatório produzido pela 
missão eleitoral da Organização 
dos Estados Americanos”.



País enfrenta altos índices de desemprego e corrupção, levando as pessoas a realizarem manifestações

A Comissão de Direitos 
Humanos do Iraque afirma 
que protestos antigoverno, 
que já duram um mês, deixa-
ram mais de 300 mortos. 

Pessoas frustradas com 
altos índices de desemprego 
e corrupção começaram a to-
mar as ruas no início de ou-
tubro na capital Bagdá e em 
cidades nas regiões central 

e sul do país. Pelo menos 4 
pessoas morreram no sábado 
(9), quando forças de segu-
rança entraram em conflito 
com manifestantes perto de 
pontes que levam a um distri-
to da capital, que abriga edifí-
cios governamentais e embai-
xadas estrangeiras.

A comissão informa que, 
até domingo (10), o número 
total de mortes entre mani-
festantes e agentes das for-

ças de segurança chegou a 
319, e cerca de 15 mil pes-
soas ficaram feridas. 

O governo do Iraque diz 
que vai responder às deman-
das dos manifestantes por 
meio da condução de refor-
mas políticas. Mas ainda não 
está claro em que consistem 
esses planos, já que os par-
tidos políticos permanecem 
em desacordo sobre os laços 
do país com o vizinho Irã.

Protestos contra governo do 
Iraque deixam 319 mortos 
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Da Agência Brasil 

Foto: Agência Brasil

Abertura do mercado

Arábia Saudita amplia a
compra de carne do Brasil

A Saudi Food and Drug 
Authority (SFDA) - auto-
ridade sanitária da Arábia 
Saudita - habilitou oito no-
vos estabelecimentos para 
a exportação de carne bo-
vina brasileira e seus pro-
dutos.  A medida se segue 
a uma visita da ministra 
brasileira da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
Tereza Cristina, que  em se-
tembro passado esteve na-
quele país árabe negocian-
do a abertura de mercado 
para produtos agropecuá-
rios brasileiros.

A decisão da Arábia 
Saudita foi comemorada 
pelo presidente Jair Bol-
sonaro, em mensagem no 
Twitter: “Após China anun-
ciar habilitação da exporta-
ção de nosso miúdo suíno, a 

Arábia Saudita faz o mesmo 
com 8 estabelecimentos do 
Brasil com a carne bovina. 
Geração de emprego e pro-
dução. Trabalho da @Min_
Agricultura @TerezaCrisMS 
em nossa viagem ao Oriente 
Médio e Ásia. Grande Dia!”

Foram habilitados os 
seguintes estabelecimen-
tos: Frigorífico Fortefrigo 
(em Paragominas, no es-
tado do Pará), Frigorífico 
Better Beef (em Rancha-
ria, São Paulo), Rio Gran-
de Comércio de Carnes 
Ltda (em Imperatriz, Ma-
ranhão), Plena Alimentos 
(em Pará de Minas, Minas 
Gerais), Indústria e Co-
mércio de Alimentos Su-
premo (em Ibirité, Minas 
Gerais), Frigol (São Félix 
do Xingu, Pará), Maxi Beef 
Alimentos do Brasil (Car-
los Chagas, Minas Gerais) 

e Distriboi - Indústria, 
Comércio e Transporte de 
Carne Bovina (Ji-Paraná, 
Rondônia).

A ministra Tereza Cris-
tina atribuiu o sucesso das 
negociações que resulta-
ram na habilitação dos fri-
goríficos à recente viagem 
do presidente Jair Bolso-
naro à Arábia Saudita. “Isso 
faz parte de toda a aber-
tura que o Ministério da 
Agricultura vem fazendo 
juntamente com o Governo 
federal”, disse ela, acres-
centando que “essa é uma 
ótima notícia para começar 
bem a semana”.

Em 2018, as exporta-
ções de produtos agrope-
cuários brasileiros para a 
Arábia Saudita renderam 
US$ 1,7 bilhão. Foram mais 
de 2,9 milhões de toneladas 
de bens comercializados.

Da Agência Brasil 

Os protestos começaram  a tomar 
conta das ruas no início de 

outubro e prosseguem no  país
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Romaria da Penha
Os fiéis que participarão da 256 

a Romaria de Nossa Senhora da 
Penha - a partir das 22h do dia 23 de novembro até 5h do dia 24 - 
contarão com vários serviços do Governo do Estado. Página 18
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Atividades abertas ao público vão acontecer às 15h e às 19h no campus I da Universidade Federal da Paraíba
O sociólogo e cientista 

político palestino Baha Hilo 
está em João Pessoa para 
participar de duas palestras 
na Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB). A vinda 
dele ao Brasil foi organizada 
por um grupo de amigos e 
ativistas pelos Direito Hu-
manos e inclui a passagem 
dele por outros cinco esta-
dos. O objetivo da ação é es-
treitar os laços de solidarie-
dade entre os brasileiros e 
o povo palestino, que passa 
por uma realidade de extre-
ma violência e de violações 
de direitos reconhecidas 
pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU).

A agenda dele na capital 
paraibana tem dois eventos 
públicos, a serem realiza-
dos na UFPB, hoje (12). O 
primeiro abordará o tema 
“Educação e Opressão: para-
lelo entre Palestina e Brasil”, 
com a participação do filó-
sofo e presidente da Adufpb, 
Cristiano Bonneau – está 
marcado para as 15h, no au-
ditório do Departamento de 
Mídias Digitais (Demid), no 
Centro de Ciências Huma-
nas, Letras e Artes (CCHLA). 
Às 19h, Baha Hilo falará so-
bre “Educação e resistência: 
a luta contra o apagamento 
cultural palestino”, no au-
ditório 211, do Centro de 
Ciências Sociais Aplicadas 
(CCSA). Em ambas ativida-
des será lançado o minidoc 
“Hebron – Cidade Dividi-
da”, do jornalismo Maurício 
Melo.

Cientista político palestino 
faz palestras hoje na capital

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Marcos Pereira

A entrada é gratuita e as 
duas palestras contarão com 
tradução. O grupo de ativis-
tas estará vendendo artigos 
palestinos, como lenços, cola-
res, pulseiras, ímãs, adesivos 
e chaveiros, para ajudar nos 
custos da viagem de Baha.

A agenda do palestino 
também incluirá visitas a 

espaços de resistências que 
guardam semelhanças com 
a resistência do povo pales-
tino, como o Memorial das 
Ligas Camponesas, em Sapé 
e a Ocupação no Porto do 
Capim, em João Pessoa. As 
questões de luta pela terra, 
por moradia e de reconheci-
mento como povo dialogam 

com as lutas da Palestina. 
São milhões de pessoas em 
estado de sítio há 70 anos.

Nessas oportunidades, 
Baha Hilo também coloca-
rá em pauta os movimentos 
de resistência não-violenta 
como a campanha internacio-
nal de BDS, o papel e a impor-
tância do turismo educacio-

nal, a Campanha da Oliveira 
e outros projetos que comba-
tem a apropriação de terras 
por parte do Estado de Israel, 
além das inúmeras violações 
dos direitos humanos atesta-
das pela própria ONU.

A cada dia, novas bar-
reiras, físicas e políticas, são 
erguidas e o povo palestino 

perde seu poder de autoges-
tão. Com isso a resistência do 
povo palestino fica cada vez 
mais dependente de apoio 
internacional. O objetivo do 
projeto “Baha Hilo no Brasil”, 
portanto, é expor e informar 
a comunidade internacional 
sobre as condições como são 
tratados os palestinos. 

Foto: Divulgação

Além das palestras na UFPB, também faz parte da agenda do sociólogo e cientista político Baha Hilo visitas ao Memorial das Ligas Camponesas, em Sapé, e à Ocupação no Porto do Capim, em João Pessoa

Em Itacuruba-PE

Projeto de implantação de complexo nuclear é debatido

Um dos objetivos do 
Governo Federal será a cons-
trução de seis novas centrais 
nucleares no Brasil, além da 
usina de Angra 3, até 2050. Foi 
o que informou o secretário 
de Planejamento e Desenvol-
vimento Energético do Minis-
tério de Minas e Energia, Reive 
Barros, no mês de setembro. A 
construção das usinas deve 
ser incluída no Plano Nacio-
nal de Energia (PNE), que será 
divulgado em dezembro. Em 
nota, o ministério destaca que 
as seis novas usinas somarão 
6,6 mil megawatts (MW) de 
capacidade e que o governo 
estima investir R$ 30 bilhões 
na construção dos novos em-
preendimentos.

Uma das propostas do 
PNE é a de um em um sítio 
localizado na cidade de Ita-
curuba, Sertão de Pernam-
buco.  A cidade faz parte da 
Bacia do Rio São Francisco, 
e, tem pouco mais de 4.500 
habitantes onde residem 
comunidades inteiras de 
quilombolas e indígenas que 
resistem à ideia.

Solidários e preocupa-
dos com a vida dos que mo-
ram na região, com o trabalho, 

a cultura, o futuro, a possibili-
dade de um crescimento e de 
um desenvolvimento de acor-
do com as suas caraterísticas, 
tradições, possibilidades e 
aspirações. Vários bispos ca-
tólicos de Pernambuco, Ala-
goas, Paraíba e Rio Grande do 
Norte estiveram reunidos na 
cidade de Floresta, no Sertão 
de Pernambuco, para debater 
sobre os impactos ambientais 
e para população com a pos-
sível instalação de uma usina 
nuclear às margens do Rio 
São Francisco, nos últimos 
dias 5 e 6 deste mês. O evento 
foi organizado pela Diocese 
de Floresta, em conjunto com 
a Comissão Regional Pastoral 
para a Ação Sociotransforma-
dora da CNBB.

De acordo com o repre-
sentante da Diocese de Patos 
(PB), padre Sebastião Gon-
çalves da Silva, o encontro foi 
para ouvir a população e espe-
cialistas sobre a possibilidade 
da instalação de uma usina na 
região, levando em conta os 
benefícios e malefícios dessa 
obra. A preocupação, segundo 
o padre, é que com a instala-
ção da usina hidrelétrica vai 
ser explorado o Urânio, e, se 
no futuro houver vazamento 
contaminará todo o Rio São 
Francisco.

“Esse minério é alta-
mente nocivo e tóxico à vida 
humana. O risco é muito alto. 
Por isso estamos nessa luta 
para que essa usina não seja 
implantada às margens do 
Rio São Francisco. Estamos 
em defesa da vida! Em defesa 
do território! E, em defesa das 
aguas do Rio São Francisco!”, 
enfatizou o vigário paroquial 
da Igreja de São Pedro.

Conforme o sacerdote a 
legislação do Estado de Per-
nambuco proíbe a instalação 
de usinas atômicas em seu 
território. “No entanto, está 
em tramitação uma Propos-
ta de Emenda Constitucional 
que modifica a Constituição 
pernambucana para permitir 
a instalação de usinas nuclea-
res”, completou.

Participaram do encon-
tro representantes do Comitê 
da Bacia Hidrográfica do Rio 
São Francisco (CBHSF), tri-
bos indígenas, instituições de 
ensino superior, Chesf, além 
de lideranças políticas, entre 
outros.

Na Paraíba
Outra preocupação do 

sacerdote, é que a com explo-
ração do urânio no Estado vi-
zinho, seja atingido também 
o solo paraibano. O município 

de São José de Espinharas, a 
24km de Patos, no Sertão da 
Paraíba, é um das poucos no 
país a contar com uma impor-
tante jazida de urânio. Caso 
fosse necessário explorar o 
minério, seria preciso remo-
ver toda a população do mu-
nicípio, devido aos altos índi-
ces de radioatividade durante 
a extração do minério, que é 
extremamente prejudicial à 
saúde.

“Desde a década de 1970 
foi feita uma pesquisa e en-
contraram essa jazida de um 
quilômetro e meio de urânio 
de ótima qualidade, que está 
em baixo da cidade São José 
de Espinharas. Então se as 
usinas nucleares forem im-
plantadas em Pernambuco, 
Patos e São José de Espinha-
ras sofrerão as consequên-
cias. São José de Espinharas 
porque a população precisará 

deixar a cidade, e, Patos, por-
que será rota dos caminhões, 
além de abrigar a população 
da cidade vizinha”, concluiu.

A Constituição Brasileira 
determina que a energia do 
urânio só pode ser usada no 
país para fins pacíficos. O Bra-
sil ocupa a sétima posição no 
ranking mundial de reservas 
de urânio. As duas principais 
reservas são a de Caetité (BA) 
e a de Santa Quitéria (CE).

Religiosos, representantes do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), 
tribos indígenas e instituições de ensino 
superior participaram do evento

Lusângela Azevedo 
lusangela013@gmail.com
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Ao longo do percurso, os romeiros vão contar com equipamentos de saúde e segurança; a Tabajara vai transmitir o evento

Os fiéis que participarão 
da 256ª Romaria de Nossa 
Senhora da Penha – a partir 
das 22h do dia 23 de novem-
bro até 5h do dia 24 – conta-
rão com vários serviços do 
Governo do Estado que serão 
disponibilizados ao longo 
do percurso de aproxima-
damente 14 quilômetros, a 
exemplo de equipamentos 
de saúde e segurança, bem 
como dos bombeiros. Para 
aqueles que não puderem ir, 
a Rádio Tabajara fará trans-
missão ao vivo do evento, 
utilizando uma equipe com-
posta por 10 profissionais.

A Secretaria de Estado 
da Saúde adiantou que serão 
colocadas quatro ambulân-
cias para atender àqueles 
fiéis que necessitarem de 
algum tipo de assistência 
médica. Serão duas ambu-
lâncias básicas e duas de su-
porte avançado, ou seja, com 
UTI móvel.

A Polícia Militar e o Cor-
po de Bombeiros já começa-
ram a definir o plano de se-
gurança para o maior evento 
religioso do Estado, após 
participarem de reuniões 
com os organizadores da ro-
maria, que este ano contará 
com mais dias para prepa-
ração dos fiéis. Ao invés do 
tríduo – três dias –, haverá 
uma semana inteira de mis-
sas e carreatas em devoção à 
Nossa Senhora da Penha já a 
partir do dia 17, com a parti-
cipação de vários bispos e o 
cardeal Damasceno, que pre-

sidem celebrações no San-
tuário, além do arcebispo da 
Paraíba, Dom Manoel Delson. 
O tema para 2019 da Roma-
ria da Penha é “Senhora da 
Penha, roga por teus filhos e 
filhas para que sejamos mis-
sionários da alegria e da paz”.

No domingo que antece-
de a Romaria, dia 17, acon-
tece a abertura dos festejos. 
Haverá hasteamento das 
bandeiras, procissão e cele-
bração, presidida pelo bis-
po diocesano de Rio Grande 
(RS), Dom Ricardo Haepers; 
e apresentação da nova Ca-
pela das Velas. As celebra-
ções seguem ao longo da 
semana e, no dia 23 de no-
vembro, acontece a tradicio-
nal programação com pro-
cissão e a romaria, que entra 
pela madrugada do domingo 
com os cerca de 500 mil fiéis.

Governo do Estado disponibiliza 
serviços para Romaria da Penha

Editoração: Lênin BrazEdição: Marcos Pereira

O Hospital Estadual de 
Emergência e Trauma Sena-
dor Humberto Lucena, em João 
Pessoa, realizou, durante o fim 
de semana, 638 atendimentos, 
sendo 238 foram considerados 
casos graves ou gravíssimos. 
Nesse período, a unidade de 
saúde realizou 41 procedimen-
tos cirúrgicos de alta e média 
complexidade. O balanço tem 
como base as entradas reali-
zadas a partir da zero hora da 
sexta-feira (8) até as primeiras 
horas de ontem (11).

Durante o fim de sema-
na, as ocorrências envolvendo 
quedas lideraram as entradas 
da emergência, com 111 ca-
sos, superando motocicletas 
(104). Outros casos de emer-
gência registrados na unida-
de de saúde foram de corpo 
estranho (57), trauma (19), 
atropelamento (11), queima-
dura (13), agressão física (16), 
arma branca (quatro), acidente 
de bicicleta (cinco), corte (10), 
arma de fogo (seis) e acidente 
de automóvel (14). As demais 
ocorrências foram clínicas com 
destaques para Acidente Vas-
cular Cerebral (28) e Acidente 
Vascular (13).

Perfil
O Hospital Estadual de 

Emergência e Trauma Senador 
Humberto Lucena atende ca-
sos de urgência e emergência, 
contudo, muitos procuram a 
instituição para atendimentos 
clínicos, não levando em con-
sideração o tipo de assistência 
prestada pela unidade de saú-
de, voltado para situações de 
média e alta complexidade, a 

exemplo de vítimas de trauma 
(acidentes e desastres), violên-
cia, queimadura, Acidente Vas-
cular Cerebral (AVC) e hemor-
ragias digestivas. 

Campina Grande
Já o Hospital Estadual de 

Emergência e Trauma Dom 
Luiz Gonzaga Fernandes, em 
Campina Grande, atendeu 452 
usuários durante o fim de se-
mana. O balanço tem como 
base as entradas realizadas a 
partir da zero hora do sábado 
(9) até as primeiras horas de 
ontem (11). Os casos envol-
vendo motos lideraram as en-
tradas nos plantões, durante o 
período.

De acordo com a asses-
soria de imprensa do Hospital 
de Emergência e Trauma de 
Campina Grande, dos 452 aten-
dimentos, 65 foram vítimas 
de acidentes de moto. Ainda 
foram registradas vítimas de 
acidente de automóvel (cinco), 
agressões físicas (nove), pro-
jéteis de arma de fogo (três), 
arma branca (duas), atropela-
mentos (três) e acidentes com 
bicicleta (quatro). Os demais 
atendimentos médicos foram 
na clínica médica e na pedia-
tria.

De acordo com relatório, 
o município de Campina Gran-
de registrou 27 acidentes de 
motos nesse fim de semana, 
seguido por Lagoa Seca (três), 
Alagoa Nova (três), Montadas 
(dois) e Fagundes (dois).

 A unidade de saúde dis-
ponibiliza 298 leitos, 340 mé-
dicos, sendo 64 em regime de 
plantão presencial 24 horas. 

Hospital de Trauma de JP 
realiza 638 atendimentos

Qualificação

SES apresenta projeto para implantação 
da Escola de Saúde Pública da Paraíba

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), em parceria 
com o Conselho Nacional 
dos Secretários de Saúde 
(Conass), está promovendo 
uma Oficina para apresen-
tação do “Projeto de apoio 
ao fortalecimento e amplia-
ção das Escolas Estaduais 
de Saúde Pública”, ontem 
(11) e hoje (12), no auditó-
rio do Centro Formador de 
Recursos Humanos (Cefor), 
na Torre.

A Escola de Saúde Pú-
blica da Paraíba é uma ação 
prevista no plano do Go-
verno do Estado e no Plano 
Estadual de Saúde, apro-
vado na semana passada, 
pelo Conselho Estadual de 
Saúde. “A nossa escola será 
implantada no próximo 
ano e a SES dará todo res-
paldo para que isso aconte-
ça, pois a Paraíba será bas-
tante beneficiada por meio 
da formação, capacitação e 
qualificação de muitos pro-
fissionais de saúde para as 
demandas do SUS”, disse 
o secretário de Estado da 
Saúde, Geraldo Medeiros.

“A nossa missão aqui é 
ofertar a possibilidade de 
cenários e promover um 
debate sobre a competên-
cia de cada um”, declarou o 
assessor técnico do Conass, 
Haroldo Pontes, que infor-
mou que, no próximo dia 

10 de dezembro, a equipe 
do Conselho retorna com o 
resultado do trabalho, feito 
a partir desta oficina.

No primeiro momento, 
houve a apresentação de 
uma pesquisa, com todos os 
detalhes das 15 Escolas vin-
culadas às Secretarias de 
Estado da Saúde, existentes 
em todo país, para os geren-
tes e secretários executivos 
e secretários gerais. Foram 
informados todos os deta-
lhes para a implantação, a 
exemplo do projeto de lei 
que deverá passar pela As-
sembleia Legislativa.

A Escola de Saúde 
Pública da Paraíba será 
implantada no Cefor. “A 
Paraíba vive um proces-
so de evolução. A SES vem 
apoiando a proposta do Go-
verno do Estado da trans-
formação do Cefor em Es-
cola de Saúde Pública. Tal 
proposta trará como bene-
fícios o fortalecimento da 
educação em saúde no Es-
tado, seja pela perspectiva 
da educação permanente 
ou da educação continuada. 
A ESP trabalha na dinâmica 
de qualificar e formar pro-
fissionais para o SUS. Uma 

vez se tornando ESP, o Cefor  
conseguirá capilarizar me-
lhor a educação e a saúde 
no estado, otimizando os 
processos formativos”, ob-
servou a diretora geral do 
Cefor, Vanessa Meira.

As Escolas de Saúde 
Pública têm como missão 
qualificar trabalhadores de 
saúde, de acordo com as ne-
cessidades estaduais de saú-
de; coordenar e implemen-
tar a política de educação 
permanente em saúde no 
Estado e produzir e dissemi-
nar conhecimentos para o 
fortalecimento do SUS.

ConfiRa a PRoGRamação:
n 17/11: Solenidade de Abertura
8h30: Hasteamento da bandeira e 
procissão.
09h00: Celebração Eucaristia.
Celebrante: Dom Ricardo Haepers 
(Bispo Diocesano de Rio Grande. RS)
10h30: Bênção da Nova Capela 
das Velas.
 
n 18/11: Segunda-feira
17h00: Carreata da Paróquia San-
tíssima Trindade, no Valentina.
19h30: Celebração Eucarística.
Celebrante: Cardeal Raymundo 
Damasceno (Arcebispo emérito de 
Aparecida- SP)

 n 19/11: Terça-feira
19h30: Celebração Eucarística
Celebrante: Frei Evilásio Andrade. 
(Vigário Forâneo)
 
n 20/11: Quarta-feira
19h30: Celebração Eucarística
Celebrante: Luiz Júnior (Vigário 
Geral da Arquidiocese da Paraíba)
 
n 21/11: Quinta-feira
19h30: Celebração Eucarística
Celebrante: Dom Limacêdo Antô-
nio (bispo auxiliar da Arquidiocese 
de Olinda e Recife) 

n 22/11: Sexta-feira

19h30: Celebração Eucarística
Celebrante: Dom Leonardo Steiner 
(bispo auxiliar de Brasília)
 
n 23/11: Sábado – dia da romaria
15h: Louvor e Recitação do Terço.
17h: Carreata de Nossa Senhora 
da Penha conduzindo a imagem 
até a Igreja de N. Sra. De Lourdes, 
de onde sai a romaria.
22h: Romaria da Penha
23h: Louvor No Santuário da Pe-
nha.

n 24/11: Madrugada de sábado 
para domingo.
02h00: Acolhimento aos Romeiros 

no campo
03h30: Previsão da chegada 
da Imagem no Santuário. Missa 
Campal.
Celebrante Dom Manoel Delson 
(arcebispo da Paraíba)
 
n 24/11: Domingo
Solenidade de Nosso Senhor Jesus 
Cristo Rei
Tema: Senhora da Penha, rogai por 
teus filhos e filhas para que sejamos 
missionários da alegria e da paz.
10h: Celebração Eucarística
Celebrante: Monsenhor Nereu-
do Freire (reitor do Santuário da 
Penha)

Maior evento religioso do Estado atrai todos os anos milhares de fiéis que participam da romaria e, depois, de uma missa campal na Praia da Penha

Oficina acontece até hoje, no auditório do Centro Formador de Recursos Humanos, no bairro da Torre

foto: Arquivo

foto: Secom-PB
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Apesar da alta, pesquisa feita pelo Banco Central com instituições financeiras ainda aponta índices abaixo da meta

A previsão de institui-
ções financeiras para a infla-
ção este ano subiu. A previ-
são para a inflação, calculada 
pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), passou de 3,29% 
para 3,31%.

Para os anos seguintes 
não houve alterações: 3,60%, 
em 2020, 3,75% em 2021, 
e 3,50% em 2022. Essas es-
timativas são de pesquisa a 
instituições financeiras, ela-
borada semanalmente pelo 
Banco Central (BC) e distri-
buída às segundas-feiras, em 
Brasília.

As projeções para 2019 
e 2020 estão abaixo do cen-
tro da meta de inflação que 
deve ser perseguida pelo BC. 
A meta de inflação, definida 
pelo Conselho Monetário Na-
cional, é 4,25% em 2019, 4% 
em 2020, 3,75% em 2021 
e 3,50% em 2022, com in-
tervalo de tolerância de 1,5 
ponto percentual para cima 
ou para baixo.

Taxa Selic
O principal instrumento 

usado pelo BC para controlar 
a inflação é a taxa básica de 
juros, a Selic. Quando o Co-
mitê de Política Monetária 
(Copom) do BC reduz a Selic, 
a tendência é que o crédito 
fique mais barato, com in-
centivo à produção e ao con-
sumo, reduzindo o controle 
da inflação e estimulando a 
atividade econômica.

Quando o Copom au-
menta a Selic, a meta é con-
ter a demanda aquecida e 
isso causa reflexos nos pre-
ços porque os juros mais 
altos encarecem o crédito 
e estimulam a poupança. O 
mercado financeiro conti-
nua esperando que a Selic 
encerre 2019 e 2020 em 
4,50% ao ano.

Para 2021, a expectativa 
é que a taxa Selic termine o 
período em 6% ao ano. Para 
o fim de 2022, a previsão é 
6,50% ao ano.

Crescimento econômico
A estimativa de expan-

são do Produto Interno 
Bruto (PIB), a soma de to-
dos os bens e serviços pro-
duzidos no país, foi manti-
da em 0,92% este ano. Para 
2020, a projeção subiu de 
2% para 2,08%. Já a expec-
tativa para 2021 2022, per-
manece em 2,50%.

Dólar
A previsão para a cota-

ção do dólar segue em R$ 4 
para o fim de 2019 e 2020.

Kelly Oliveira 
Repórter da Agência Brasil 

Wellton Máximo 
Repórter da Agência Brasil 

Mercado eleva estimativa de 
inflação pelo IPCA para 3,31%

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Marcos Pereira

Mercado financeiro 
continua esperando que 
a taxa Selic encerre os 
anos de 2019 e 2020 

em 4,50% ao ano. Para 
2021, a expectativa é 
que a Selic encerre o 

período em 6% ao ano

Economias emergentes

Brics realiza 11a reunião de 
cúpula a partir de amanhã

O que nasceu como 
um apelido do mercado 
financeiro ganhou fôlego 
e virou um mecanismo 
de cooperação que reúne 
3,1 bilhões de pessoas e 
equivale a 41% da popu-
lação mundial. Junção das 
iniciais de Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul 
(em inglês), o Brics é for-
mado pelas cinco princi-
pais economias emergen-
tes do planeta e promove, 
nesta quarta (13) e quin-
ta-feira (14), a 11º reunião 
de cúpula em Brasília.

Em 2001, o economis-
ta britânico Jim O’Neill, 
então chefe de Pesquisas 
Econômicas Globais do 
banco de investimentos 
Goldman Sachs, cunhou 
o termo Bric (ainda sem 
a África do Sul) para sim-
bolizar o crescimento de 
quatro economias em de-
senvolvimento. Segundo 
ele, ao longo do século 21, 
esses países passariam a 
dividir o poder econômico 
global com o G7, grupo das 
economias mais ricas do 
planeta.

O Bric, no entanto, só 
nasceu em 2006, quando 
os ministros de Relações 
Exteriores dos quatro paí-
ses se encontraram em 
Nova York, num evento 
paralelo à Assembleia Ge-
ral das Nações Unidas. O 
grupo foi formalizado no 
primeiro encontro oficial 
de chefes de Estado, em 
junho de 2009, em Ecate-
rimburgo, na Rússia.

Na ocasião, os presi-
dentes do Brasil, da Rússia, 
da Índia e da China con-
cordaram em desenvolver 
um mecanismo de coo-
peração entre as quatro 
economias. Os governos 
se ajudariam mutuamente 
para melhorar a situação 

econômica global após a 
crise de 2008 e ampliar 
a participação de países 
emergentes em instituições 
financeiras internacionais, 
como o Fundo Monetário 
Internacional (FMI).

Na segunda reunião 
de cúpula, em abril de 
2010, em Brasília, o então 
presidente sul-africano, 
Jacob Zuma, compareceu 
como convidado. A África 
do Sul juntou-se ao grupo 
na terceira reunião de cú-
pula, em abril de 2011 em 
Sanya (China). A partir daí, 
a sigla ganhou uma letra e 
virou Brics.

Em 2010, o Bric teve 
participação fundamental 
na aprovação da refor-
ma que ampliou a cota de 
economias emergentes no 
FMI. O acordo só entrou 
em vigor em dezembro de 
2015, quando o poder de 
voto dos países em desen-
volvimento passou de cer-
ca de 39,4% para 44,7%. O 
total de cotas brasileiras 
no capital do Fundo Mo-
netário passou de 1,78% 
para 2,32%, com o Brasil 
subindo da 14ª para a 10ª 
posição como acionista.

Iniciativas
Os países do Brics 

estreitaram os laços em 
2011, com a criação do Fó-
rum do Brics, organização 
internacional indepen-
dente que busca estimu-
lar cooperações políticas, 
comerciais e culturais en-
tre os membros. Na reu-
nião de 2013, em Durban 
(África do Sul), os gover-
nos concordaram em criar 
uma instituição financeira 
conjunta. Também conhe-
cido como Banco do Brics, 
o Novo Banco de Desen-
volvimento foi oficializado 
no encontro de 2014, em 
Fortaleza.

Com sede em Xangai 
(China), o banco nasceu 

em 2015, com o objetivo de 
atender ao problema glo-
bal da escassez de recursos 
para o financiamento de 
projetos de infraestrutura 
e constituir-se em uma al-
ternativa ao FMI e ao Ban-
co Mundial. Cada um dos 
cinco países contribuiu 
com US$ 10 bilhões para 
formar o capital da insti-
tuição financeira.

Em outra iniciativa, 
os países do Brics concor-
daram em formar o Arran-
jo Contingente de Reser-
vas, um fundo conjunto 
com parte das reservas 
internacionais de cada 
país, para ajudar países 
que passem por dificulda-
des nas contas externas. 
Com US$ 100 bilhões, o 
fundo tem US$ 41 bilhões 
da China; US$ 18 bilhões 
do Brasil, da Índia e da 
Rússia (cada um) e US$ 5 
bilhões da África do Sul. 
O acordo não envolveu a 
transferência de reser-
vas internacionais. Cada 
país se comprometeu a 
emprestar esses recursos 
para um membro em caso 
de necessidade.

Novas áreas
Desde 2015, os paí-

ses do Brics têm buscado 
ampliar as áreas de coo-
peração. Entre os setores 
considerados prioritários 
para o Brasil, estão saúde, 
ciência, tecnologia, ino-
vação, economia digital, 
combate ao crime trans-
nacional e aproximação 
entre o Novo Banco de De-
senvolvimento e as empre-
sas. Como preparação para 
a 11ª cúpula, em Brasília, 
os ministros de Comuni-
cações do Brics assinaram 
uma carta conjunta, em 
agosto deste ano, com o 
objetivo de instituir a coo-
peração no setor de tecno-
logia da comunicação e de 
informação.

Grupo formado pelas cinco principais economias emergentes do mundo reúne 41% da população mundial

Foto: Agência Brasil

O Indicador de Cli-
ma Econômico (ICE) da 
América Latina caiu pelo 
terceiro trimestre segui-
do, passando de 26,4 pon-
tos negativos em julho de 
2019 para 28,2 pontos ne-
gativos em outubro.

Os dados foram di-
vulgados ontem (11) pelo 
Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da Fundação Getu-
lio Vargas (Ibre/FGV), em 
parceria com o instituto 
alemão Ifo.

Já o Indicador de Ex-
pectativas (IE) para a re-
gião, apesar de se manter 
positivo, caiu de 17,2 para 
15,5 pontos no mesmo 
período. O Indicador da 
Situação Atual (ISA) da 
América Latina também 
piorou, passando de -61,3 
para -63,0.

Na média anual, 2019 
apresentou piora em rela-
ção a 2018, com IE médio 
de 16,7 pontos, ante 21,9 
pontos no ano passado. O 
ISA terminou 2018 com 
média de -35,3 e este ano a 
média caiu para -52,3.

A maior queda na 
América Latina foi regis-
trada na Argentina, aonde 
o ICE passou de -21,2 para 
-55,4. Já o ISA argentino 
caiu de -84,6 para -100,0 
e o IE despencou de 76,9 
pontos positivos para 9,1.

Apesar de ter apre-
sentado queda, o Paraguai 
subiu para a primeira po-
sição na região, com ICE 
passando de 18,6 para 
11,8. O Chile caiu de pri-
meiro para segundo lugar, 

ao ter o ICE reduzido de 
19,1 para 6,8 pontos no 
mesmo período.

Brasil
O indicador para o 

Brasil também apresentou 
piora, com o ICE caindo de 
-23,2 em julho para -25,0 
em outubro. O ISA ficou 
estável em 75 pontos nega-
tivos e o Índice de Expecta-
tiva caiu de 50,0 para 45,0 
pontos positivos.

De acordo com a pes-
quisa, os principais pro-
blemas enfrentados pelo 
Brasil são inadequação da 
infraestrutura, demanda 
insuficiente, falta de com-
petitividade internacio-
nal, falta de inovação, cor-
rupção, barreiras legais 
para investidores, falta de 
mão de obra qualificada, 
instabilidade política, au-
mento da desigualdade 
de renda e barreiras às 
exportações.

Mundo
Segundo o Ibre/FGV, 

a América Latina está com 
clima econômico menos 
favorável do que a média 
mundial desde 2013. O 
dado para o mundo fechou 
outubro com 18,8 pontos 
negativos, piora em relação 
aos 10,1 pontos negativos 
registrados em julho. A si-
tuação atual passou de 5,4 
pontos negativos para 16,4 
pontos negativos no mes-
mo período e o IE caiu de 
14,7 pontos negativos para 
21,1 pontos negativos.

Nos Estados Unidos, o 
ICE passou de 5,2 pontos 
positivos para 9,7 pontos 
negativos no período.

América Latina: clima 
econômico está pior
Akemi Nitahara 
Repórter da Agência Brasil 

Isabela Bolzani
Folhapress

Há três anos algo assim 
pareceria impossível, mas 
o fato é que a queda da Se-
lic, a taxa básica de juros da 
economia, não para de bene-
ficiar a faceta poupadora do 
FGTS (Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço).

A mais recente queda da 
taxa para 5% ao ano e a pers-
pectiva de que ele chegue a 
4,5% em dezembro deste 
ano, por exemplo, faz com 
que a projeção para o ren-
dimento do FGTS seja quase 
o dobro do esperado para a 
caderneta de poupança ao 
longo de 2020.

As contas para compa-
rar as perspectivas de retor-
nos são simples.

Por lei, o fundo de ga-
rantia paga 3% ao ano mais 
a TR (Taxa Referencial, que 
hoje está zerada). A esse 
retorno é somada a distri-
buição de 100% do lucro 
do fundo.

O valor já distribuído 

em 2019 (referente ao lucro 
de 2018) é de R$ 30,88 para 
cada R$ 1.000,00 de saldo na 
conta do trabalhador.

A distribuição dos re-
cursos do FGTS para o tra-
balhador foi adotada no 
governo de Michel Temer e 
ampliada neste ano na ges-
tão de Jair Bolsonaro. Essa 
distribuição fez com a renta-
bilidade das contas do FGTS 
aumentasse cerca de 3%. 
Com isso, a correção total 
projetada para o FGTS é de 
6,18% para este ano.

No caso da caderneta de 
poupança, há dois cálculos.

Para os depósitos fei-
tos até 03/05/2012 consi-
dera-se um rendimento de 
0,5% ao mês mais a TR, o 
que assegura um retorno 
de 6,17% ao ano – bem pró-
ximo ao do FGTS.

Para os recursos aplica-
dos após essa data, a corre-
ção tem outro cálculo: 70% 
da Selic mais a TR. Neste 
caso, o retorno já chegou a 
4,35% nos 12 meses encer-
rados em 1º de novembro.

FGTS já rende quase 
o dobro da poupança
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Diversidade

Alexandre Farias, Ana Flávia 
Velloso Borges, Brunno Matheus, 
Degmar Peixoto Diniz, Francisco 
Wellington Bezerra, Giovanna 
Barbosa Costa, Janete Pessoa 
de Morais, João Medeiros Neto, 
Lena Guimarães, Marcos Otávio 
Novaes, Maria Auxiliadora 
Lacerda Oliveira, Norma 
Calumbi Nóbrega Dias e Renato 
Bezerra Júnior.

. Nesta terça-feira, no Café da 
Usina Cultural da Energisa, Letícia 
Palmeira lança o livro “Mostruário 
Persa”, às 20h, com participação 
do grupo Tropical Jazz.
. Hoje tem rolha livre para os 
vinhos e Neném do Sax, na Adega 
do Alfredo, a partir das 20h.
. O poeta Lau Siqueira ministra, 
sábado, 16, a oficina “Vamos 
desenhar poesia”, especialmente 
para crianças de 6 a 10 anos, na 
Feira Literária de Campina Grande.
. O restaurante Gulliver Mar, no 
final do Cabo Branco, vai promover 
réveillon este ano. Reservas e 
informações no instagram @
restaurantegullivermar Parabéns

Sampa

Noronha

Novidade

Anatomia 

Quem estiver indo a São Paulo, merece a 
visita. O belíssimo saguão central da histórica 
Estação da Luz foi totalmente reformado, um 
investimento de R$ 1,4 milhão da Secretaria 
de Cultura e Economia Criativa do Estado, por 
meio da organização social ID Brasil. O lugar 
ficou fantástico e mostra todo o glamour da 
época que foi inaugurado, em 1901. Destaque 
para as duas bilheterias antigas, que foram re-
cuperadas. O próximo monumento a ser en-
tregue à população em Sampa é o Museu da 
Língua Portuguesa, previsto para ser entregue 
no primeiro semestre de 2020.

A paradisíaca ilha de Fernando de Noro-
nha promove várias festas de réveillon, cada 
uma mais badalada do que a outra, mas eram 
festas privadas. Pela primeira vez a adminis-
tração da ilha e o governo de Pernambuco 
vai promover um réveillon público. A atração 
escolhida foi Marcelo Falcão, ex-vocalista da 
banda O Rappa. Toda a estrutura do gran-
de réveillon em Fernando de Noronha será 
montada na área do porto. A expectativa é 
de reunir uma multidão de turistas.  

O Boticário traz uma grande no-
vidade dentro da linha já tradicio-
nal da Malbec perfume masculino. 
É o Malbec Vert, em parceria com a 
casa de fragrância Firmenich, uma 
fragrância marcante, como todas de 
Malbec, mas com um toque de fres-
cor. O novo perfume teve inspiração 
em homens autênticos e que sempre 
estão em busca de novas escolhas e 
possibilidades, e, não é à toa, que 
a combinação dos ingredientes pro-
porciona uma nova experiência olfa-
tiva que torna a fragrância atraente 
e confiante. Com um design sofis-
ticado a embalagem traz tons de 
verde que são tendência na perfu-
maria mundial. As cores aparecem 
também no nécessaire, elaborado 
exclusivamente para acompanhar o 
lançamento. O lançamento já está 
disponível em todas as lojas, reven-
dedoras e e-commerce (www.oboti-
cario.com.br). 

O estudante Rogério de Araújo, do 
Iesp, foi classificado para a fase final do I 
Concurso de Anatomia Artística, organiza-
do pelo Museu de Anatomia e Arte da Uni-
versidade Federal do Ceará (UFC). Nesta 
etapa, os 10 trabalhos mais bem avaliados 
passarão por votação popular até o dia 15 
deste mês. Os três vencedores terão seus 
trabalhos expostos no MUSANART e rece-

berão uma premiação em dinheiro. O re-
sultado deve ser divulgado no dia 30 deste 
mês. Rogério é aluno do 4o período de Fi-
sioterapia. Sua obra, intitulada “Relógio da 
Vida” representa um relógio de parede em 
formato do sistema reprodutor feminino, 
simbolizando tanto o ciclo vital da mulher 
como também o ciclo embrionário, durante 
os meses de gestação.

O Instituto MRV, organiza-
ção sem fins lucrativos criado pela 
construtora, desenvolveu sua nova 
marca, mais alinhada à missão de 
promover a transformação social 
através da educação.  Com elemen-
tos orgânicos que se fundem e re-
metem a uma borboleta em pleno 
voo, o novo logo do Instituto quer 
mostrar que mudanças vêm de den-
tro para fora.  Assim como as novas 
marcas da MRV e da Urba, empre-
sas do Grupo MRV, a Interbrand 
assina a criação do novo logo do 
Instituto, que há cinco anos apoia  
e realiza  ações com o objetivo de 
estimular o desenvolvimento de 
crianças e adolescentes que vivem 
em comunidades em situação de 
vulnerabilidade social. Mais de 325 
mil pessoas, direta e indiretamente, 
já foram impactadas.

Eneida Melo nos eventos sociais da cidade

Odineuza e Márcio Cavalcanti, da loja Nuage 

Make Up, com Débora Cunha

Ministro Reynaldo Fonseca, do STJ, com o desembargador José Ricardo Porto

Foto: Rosa Aguiar

Foto: Osmar Santos

Foto: Divulgação

Foto: Osmar Santos

Cinema e eduCação

medalha mereCida

em Salvador nova marCa

Curtas
Amanhã tem lançamento do Projeto “Ci-

nema e Escola: a sétima arte como estraté-
gia educativa”, na Fundação Casa de José 
Américo, às 13h30, numa parceria com a 
Secretaria de Estado da Educação e Escola 
Sesquicentenário. As diretoras da FCJA, Ja-
nete Rodriguez e Lúcia Guerra vão falar sobre 
Museus e Arquivos e em seguida tem sessão 
com o filme “Saneamento Básico”, com ro-
teiro e direção de Jorge Furtado, seguido de 
debate.  Parabéns pela iniciativa, mostrando 
que cinema é coisa séria. Outras escolas do 
Estado também vão participar.

A Livraria do Luiz é muito mais do que 
uma livraria, é um estímulo à leitura e à 
reunião dos amantes das letras. Promove 
lançamentos, participa das feiras e eventos 
e tem uma confraria de intelectuais e escri-
tores que se reúnem lá, na Galeria Augus-
to dos Anjos, nos sábados pela manhã. O 
deputado Antônio Galdino, presidente da 
Assembleia Legislativa, convidando para a 
sessão solene de entrega da Medalha do 
Mérito Literário José Lins do Rego à Livraria 
do Luiz, pelos relevantes serviços prestados 
à cultura paraibana. A propositura foi do 
deputado João Bosco Carneiro Júnior, e 
será dia 22 próximo, às 9h30, no Plenário 
Deputado José Mariz.

O juiz Adhailton Lacet Por-
to, titular do Juizado da Infân-
cia e da Juventude da Capital 
participou, em Salvador, do 
XV Encontro do Colégio de 
Coordenadores da Infância 
e Juventude dos Tribunais de 
Justiça do Brasil, do qual ele 
é vice-presidente. O evento é 
realizado duas vezes por ano e 
reúne todos os coordenadores 
da Infância e Juventude dos 
Tribunais de Justiça do Brasil. 
O magistrado fez explanação 
sobre “A necessidade de me-
lhoria na estrutura adminis-
trativa das Coordenadorias da 
Infância no âmbito dos TJs”.  
“Uma das minhas propostas é 
discutir avanços na estrutura 
administrativa das coordena-
dorias e fortalecer as equipes 
multidisciplinares, formadas 
por psicólogos, assistentes so-
ciais e pedagogos”.

rosacdaguiar@gmail.com
Por Rosa Aguiar

editoração: Lênin Brazedição: Rosa Aguiar

Apresentadora de TV Adriana Bagno, especial para a coluna
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Esportes
CSP na Copa NE
Tigre enfrenta o Porto de Caruaru no Almeidão e 
se vencer dará um passo enorme para a classificação 
às semifinais da competição.  Página 24
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Paraibano já venceu os 400m e bateu o recorde do campeonato; hoje, ele busca o bicampeonato nos 100 metros 

Petrúcio em busca de novo  
ouro no Mundial do Qatar

Petrúcio Ferreira entrará 
mais uma vez na tarde de hoje 
- manhã no Qatar -, na pista de 
competições do mundial de 
paratletismo em Doha buscan-
do um título mundial que pode 
ser o quarto em sua carreira 
e o segundo nessa edição da 
competição. No último sábado 
ele venceu os 400m e bateu o 
recorde do campeonato. Hoje, 
a competição é nos 100m, sua 
especialidade, onde ele busca-
rá repetir a façanha do fim de 
semana e romper o recorde 
que já lhe pertence.

O paraibano adicionou, 
na madruga do último sába-
do (9), mais um importante 
triunfo para a sua carreira ao 
conquistar a medalha de ouro 
e bater o recorde mundial na 
prova dos 400m T47 com o 
tempo de 47s87. Com a mar-
ca ele obteve o seu terceiro 
título mundial, o primeiro nos 
400, prova que ele adicionou 
recentemente ao seu repertó-
rio, em 2012 ele foi campeão 
em Londres dos 100 e 200m - 
prova que está fora da progra-
mação do mundial deste ano -.

Além dos mundiais, Pe-
trúcio também é o atual cam-
peão paralímpico, tendo venci-
do a prova dos 100m e batido 
o recorde mundial da prova 
nos Jogos do Rio de Janeiro em 
2016. Atualmente ele prepara-
se para tentar repetir e ampliar 
o feito, já que deve disputar 
nos jogos de Tóquio no próxi-
mo ano também a prova dos 
400m. Nesse sentido, o Mun-
dial de Doha é o último grande 
teste antes da Paralimpíadas 
e até o momento ele vem ob-
tendo a aprovação com louvor, 
a confirmação disso tem tudo 
para ocorrer hoje com mais 
uma medalha de ouro para o 
Brasil e a Paraíba.

Além das competições em 
nível mundial, Petrúcio tem 
percorrido mais uma marca 
importante e pela qual ele tem 
focado seus esforços, se tor-
nar o atleta paralímpico mais 
rápido do mundo. Natural de 
São José do Brejo do Cruz, o 
jovem paratleta de apenas 
22 anos, já detém o recorde 
mundial nos 100 metros T47 
– 10s50 – e o recorde também 
nos 200 metros – 21s10 -. 

Hoje o título de mais rápi-
do paratleta, pertence ao irlan-

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

dês Jason Smyth, que compete 
na classe T13 - para pessoas 
com deficiência visual - e de-
tém, nos 100 metros rasos, a 
marca de 10s46, anotada em 
2012. Em abril de 2019, Petrú-
cio chegou a bater esse recorde 
ao obter um tempo de 10s37, 
contudo, o resultado ocorreu 
em um dia onde o vento, no 
momento da prova, estava aci-
ma dos parâmetros exigidos 
– até 2 km positivos, na hora 
da prova os anemômetros me-
diam 2,3 - e por conta disso, a 
marca não foi validada.

No próximo dia 18, Pe-
trúcio completará 23 anos, 
três dias após o encerramen-
to do mundial e provavelmen-
te já em terras paraibanas ele 
poderá sustentar a condição 
de paralímpico mais rápido 
do mundo, diante dos resul-
tados que têm obtido e da 
evolução como atleta que ele 
está demonstrando ao longo 
dos últimos anos, é provável 
que ainda hoje ele garanta o 
presente antecipado para si e 
para o esporte paraibano.

A vibração de Petrúcio ao cruzar a linha de chegada na prova dos 400 metros, com novo recorde; agora ele tenta trazer para o Brasil mais uma medalha de ouro nos 100 metros

Foto: Lance

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

A delegação brasileira no 
mundial de paratletismo conta 
ainda com mais três paraiba-
nos, Cícero Valdiran no arre-
messo de dardos, Ariosvaldo 
Parré nos 400m sob cadeira de 
rodas e Joeferson Marinho, o 
mais novo da delegação com 
apenas 20 anos e que hoje 
disputará a final dos 100m na 
classe T12, para pessoas com 
baixa visibilidade. A prova será 
às 13h57 no horário brasileiro, 
19h57 em Doha.

Joeferson participa de sua 
primeira competição mundial, 
ele é tido como uma das promes-

sas do paratletismo brasileiro e 
garantiu vaga na decisão após 
se classificar na segunda colo-
cação em sua eliminatória, para 
a disputa de hoje ele conta com 
o segundo melhor tempo do ano 
entre os concorrentes com 10s77 
obtido justamente no classificató-
rio, o melhor tempo pertence ao 
norueguês Ageze Kashafali que 
na classificação bateu o paraiba-
no, natural de Santa Rita com o 
tempo de 10s44.

Quem ainda não estreou no 
mundial, pois já teve vaga ga-
rantida nas finais por conta do 
índice foi Cícero Valdiran do ar-
remesso de dardos, ele competi-
rá na próxima quinta-feira (14) 
às 3h no horário de Brasília, 9h 

no Qatar. Cícero chega para a 
competição para brigar por me-
dalha, já que possui a segunda 
melhor marca do ano entre os 
competidores com 47m49, atrás 
apenas do iraniano Amanolah  
Papi com 48m60.

O quarto paraibano na 
competição é Ariosvaldo Parré 
de 42 anos, atual bicampeão 
Parapan-Americano dos 400 
metros sob cadeiras de roda. 
Contudo, apesar do bom resul-
tado no Parapan e de ser um 
dos ícones da modalidade no 
Brasil, ele disputou no último 
sábado a prova eliminatória 
e acabou encerrando a sua 
participação sem a vaga para 
as finais.

Outros paraibanos participam da competição

Sejel

Eduarda é medalha de prata no Pan-Americano de Judô

A Paraíba foi destaque 
mais uma vez a nível inter-
nacional com a conquista da 
medalha de prata por Eduarda 
Oliveira, no sábado (9), duran-
te os Jogos Pan-Americanos de 
Judô que ocorreram na cidade 
de Guadalajara, no México. O 
Governo do Estado por meio 
da Secretaria de Estado da Ju-
ventude, Esporte e Lazer (Se-
jel) foi responsável pelo apoio 
a atleta, que competiu na ca-
tegoria Sub-15. A paraibana, 
que treina na Vila Olímpica 
Parahyba, na final, não conse-
guiu superar a chilena Tatiana 

Galvez, que ficou com o ouro. 
O técnico de Maria Eduar-

da, João Neto, agradeceu o 
apoio recebido para participar 
da competição, assim como a 
estrutura da Vila que têm ser-
vido como base para o judô 
paraibano. Ele destacou que 
essa medalha foi a primeira ao 
longo de uma década sem títu-
los para o judô da Paraíba em 
nível internacional.

“É motivo de muita gra-
tidão todo o apoio que o Go-
verno do Estado deu para 
que Maria Eduarda tivesse 
a condição de representar 
bem o Brasil e elevar o nome 
da Paraíba em uma compe-

tição tão importante como 
essa ocorrida no México. 
Hoje colhemos os frutos de 
um trabalho bem feito e bem 
planejado que conseguem 
resultados expressivos como 
este. Há cerca de dez anos, o 
judô da Paraíba não conse-
guia uma medalha num even-
to Pan-Americano”, disse.

Para o secretário Hervá-
zio Bezerra, da Sejel, a con-
quista deve ser comemorada, 
pois orgulha não só a Paraíba, 
mas também o Brasil. Ele ain-
da ressaltou o esforço reali-
zado pela gestão para garan-
tir a presença da judoca e seu 
treinador no México, algo que 

foi compensado pelo desem-
penho e trabalho da atleta e 
sua equipe.

“Em meio a tantas ju-
docas de todas as Américas, 
a paraibana Maria Eduarda 
conseguiu subir no pódio, 
trazendo assim orgulho para 
o nosso Estado e para o Bra-
sil. De nossa parte enquanto 
governo, não medimos esfor-
ços para viabilizar a estrutu-
ra necessária para que ela e 
seu treinador pudessem es-
tar no México e agora, colhe-
mos esse grande resultado 
pelo qual temos que aplaudir 
e dar todos os parabéns pos-
síveis”, frisou Hervázio.Atleta levou a bandeira da Paraíba ao pódio na Cidade do México

Foto: Divulgação
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Resultado sobre o Bahia deixou o clube a três vitórias do título, ou até duas, caso o Palmeiras tropece

Flamengo pode conquistar o
Brasileiro no fim de semana

FolhaPress
 

FolhaPress
 

Da redação
 

Dez pontos separam o 
líder Flamengo do Palmeiras, 
o segundo colocado do Cam-
peonato Brasileiro, após 32 
rodadas. Ao vencer o Bahia de 
virada, por 3 a 1, no domingo 
(10), a equipe rubro-negra 
abriu uma diferença que nun-
ca foi superada no Nacional 
restando seis rodadas para o 
fim da competição.

Desde 2003, quan-
do o torneio passou a ser 
disputado em sistema 
de pontos corridos, qua-
tro equipes conseguiram 
abrir vantagem de dez 
pontos ou mais nesta altu-
ra do campeonato -Cruzei-
ro, em 2003, São Paulo, em 
2007, Cruzeiro novamente 
em 2013 e, agora, o Fla-
mengo.

Com resultado do do-
mingo, o Flamengo pre-
cisa de mais três vitórias 
para também confirmar o 
seu título sem depender 
de outros resultados. Os 
últimos seis adversários 
da equipe no Nacional são: 
Grêmio, Vasco, Ceará, Pal-
meiras, Avaí e Santos. 

Willian Arão, com um 
gol contra, abriu o placar no 
Maracanã, mas Reinier, Bruno 
Henrique e Gabriel decreta-
ram o triunfo carioca, o 24ª 
da equipe, que acumula ainda 

A grande vitória do 
Vasco fora de casa por 3 
a 0, diante do CSA, no do-
mingo (10/11), deixou o 
técnico Vanderlei Luxem-
burgo muito satisfeito. O 
triunfo levou  o clube a 42 
pontos, nove de diferença 
para o Z-4, o que deixa a 
equipe praticamente li-
vre da degola. Uma vaga 
na Copa Sul-Americana é 
bem factível, mas a distân-
cia para a zona de classifi-
cação para a Libertadores 
é de sete pontos. O técni-
co Vanderley Luxemburgo 
quer a equipe com os pés 
no chão e diz que a luta do 
clube é primeiro contra o 
rebaixamento.

“A obrigação é manter 
o Vasco na primeira divi-
são. O Vasco vem se recu-
perando como clube. Vi-
nha de muitos problemas, 
muita coisa acontecendo 
ao mesmo tempo. Era im-
portante manter o Vas-
co para que ano que vem 
pense em montar uma 
equipe mais qualificada. 
Tem que melhorar o con-
texto geral. Minha pro-
posta é não ser rebaixado. 
Se aparecer Sul-America-
na ou Libertadores, tudo 
bem. Mas Libertadores 
acho difícil”, afirmou o 
treinador.

Sobre a vitória de go-
leada diante do CSA, Van-
derley explicou a estraté-
gia adotada para a partida 
e ressaltou que o elenco a 
tratou como uma decisão, 

já que um resultado ruim 
em Maceió poderia preju-
dicar a equipe na tabela 
de classificação.

“A gente disputa um 
campeonato e neste cam-
peonato são diversos jo-
gos. Em todos eles há um 
trabalho. Eu não vi nada 
fora da curva. Empatamos 
com o Ceará fora de casa, 
saindo na frente. Perde-
mos para o Grêmio, time 
forte na América do Sul, 
para o Santos e Palmeiras, 
primeiros colocados. E o 
clássico estadual, contra 
o Fluminense, empate. Sa-
bemos quais são os jogos 
importantes. Em Maceió 
jogamos uma decisão. Era 
um confronto direto e fi-
zemos um grande jogo” - 
disse Luxa.

O treinador ainda 
falou sobre os desfal-
ques que terá no próximo 
compromisso, diante do 
Flamengo, nesta quarta-
feira (13/11), às 21h30, 
no Maracanã, e ressaltou 
que o Cruzmaltino en-
trará focado em buscar 
mais um bom resultado: 
“Não perdemos ninguém, 
acho que só o Ricardo. O 
Castan não pode voltar, 
ainda está suspenso, onde 
o árbitro apitou mal e ain-
da tirou ele de dois jogos. 
E não é a primeira vez que 
ele faz isso com o Castan. 
Vamos entrar concentra-
dos e preparados em bus-
car um grande resultado. 
É um jogo difícil. O Fla-
mengo é uma grande equi-
pe, vai ser um jogo difícil”, 
completou Luxemburgo.

Luxa: “Briga do Vasco 
é para se manter”

cinco empates e três derrotas, 
um aproveitamento de 80,2%.

Desde a 13ª rodada, a 
equipe carioca não sabe o 
que é perder na competição. 
O Bahia, aliás, foi justamente 
o último que conseguiu supe-
rar o Flamengo, por 3 a 0, no 

primeiro turno. Depois disso, 
foram 17 vitórias e dois em-
pates.

O time comandado por 
Jorge Jesus também está pró-
ximo de igualar e superar a 
melhor campanha da era dos 
pontos corridos desde que 

a competição passou a ser 
disputada por 20 clubes, em 
2006. O recorde atual perten-
ce ao Corinthians, que somou 
81 pontos em 2015.

Em meio à proximidade 
da conquista do título brasi-
leiro, o Flamengo vai disputar 

no próximo dia 23 a final da 
Libertadores, diante do River 
Plate-ARG, no Peru.

Caso conquiste também o 
torneio continental, a equipe 
carioca se tornará a segunda 
na história a vencer o Nacio-
nal e o mata-mata no mesmo 

ano, igualando o feito que o 
Santos de Pelé conseguiu duas 
vezes, em 1962 e 1963.

O último e único título do 
rubro-negro na Libertadores 
foi em 1981. Já a última con-
quista nacional ocorreu há 
dez anos, em 2009.

Caldeirão fervendo

Após derrota, torcida do São Paulo 
protesta contra campanha do clube

Difícil acreditar que te-
nha sido algo combinado, 
mas o diretor executivo Raí e 
o técnico Fernando Diniz usa-
ram a mesma palavra para 
definir a semana do São Pau-
lo: desastrosa. Na segunda-
feira passada (4), jogadores e 
dirigentes viam a expectativa 
real de consolidar a posição 
da equipe no G4 do Campeo-
nato Brasileiro. Isso seria a 
garantia de volta para a Copa 
Libertadores em 2020.

Seriam dois jogos em 
casa, um deles contra rival 
candidato ao rebaixamento. 
Era também a oportunidade 
para mostrar que o São Paulo 
real era o que havia passeado 
em campo e goleado a Cha-
pecoense no sábado (2). Não 
o da partida anterior, quando 
não viu a cor da bola diante 
do Palmeiras.

Mas deu tudo errado. 
Em 180 minutos de futebol, 
a equipe de Fernando Diniz 
não fez nenhum gol. Perdeu 
para o Fluminense na última 
quinta (7) por 2 a 0, em um 
resultado surpreendente. No 
domingo (10), foi derrotado 
mais uma vez no Morumbi. O 
Athletico-PR venceu por 1 a 
0. O único gol do jogo foi mar-
cado por Marcelo Cirino, aos 
44 minutos do 2º tempo.

Protesto
A queda em casa para 

o adversário já classificado 
para a Libertadores (o Athle-
tico ganhou a Copa do Brasil) 
foi momento de ruptura tam-
bém de integrantes de torci-
da organizada com a equipe. 
Um grupo deles protestou 
em frente ao Morumbi após o 
apito final.

Tinham os alvos de sem-
pre, como Raí e o presidente 
Carlos Augusto de Barros e 
Silva, o Leco. Mas jogadores 
também receberam xinga-
mentos, especialmente os 
mais caros, como Alexandre 
Pato e Daniel Alves, maior 

contratação do clube no ano.
Alves começou como 

titular. Mais uma vez na late-
ral direita, apesar de desejar 
ser escalado no meio-campo. 
Alexandre Pato ficou os 90 
minutos no banco de reser-
vas. Sobrou até para Fernan-
do Diniz, que chegou ao clube 
no final de setembro.

“Perdemos duas vezes 
seguidas em casa. O torcedor 
vai protestar mesmo. O São 
Paulo é um clube gigante e o 
torcedor tem paixão pela Li-
bertadores”, constatou ele.

As chances de o São 

Paulo ir à Libertadores con-
tinuam boas. Com 52 pontos, 
a equipe está na 5ª coloca-
ção e os 6 (ou 7) primeiros, 
se classificam para o torneio 
sul-americano. Mas o objetivo 
de ficar entre os 4 melhores é 
pelo direito de entrar direto 
na fase de grupos, sem preci-
sar passar por eliminatórias. 
Neste ano, o clube paulista 
caiu diante do Talleres (ARG) 
no que ficou conhecido popu-
larmente como “pré-Liberta-
dores”.

 Com as duas derrotas, o 
São Paulo viu o Internacional 
se aproximar. Está com 49 
pontos, mesmo número do 
Corinthians. O Athletico-PR 
chegou aos 50. Restam seis 
rodadas no Campeonato Bra-
sileiro. Se tivesse vencido os 
dois jogos em casa na sequên-
cia, a equipe de Fernando Di-
niz estaria com 58. 

Em 32 rodadas, o São 
Paulo tem 32 gols marcados. 
É o pior ataque entre os 10 
primeiros colocados do Bra-
sileiro. Está igual ao Flumi-
nense, que luta para evitar o 
rebaixamento. “É difícil saber 
a razão para os gols perdidos”, 
completou Diniz, quando 
questionado sobre o desem-
penho ofensivo.

Em crise, o time tricolor 
retoma a sua rotina de tra-
balho na terça-feira, no CT 
da Barra Funda. Na próxima 
rodada, a equipe enfrenta o 
Santos, no sábado, na Vila 
Belmiro.

Gabigol fez o 21º gol  no 
Campeonato Brasileiro 

e igualou a marca do 
maior ídolo da Nação 

Rubro-Negra, Zico, em 
uma edição do 

Campeonato Brasileiro

Jogadores do São Paulo cabisbaixos após a segunda derrota seguida

Foto: Thiago Ribeiro

Foto:FolhaPress
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Com a chegada dos últimos jogadores, o técnico Tite poderá fazer hoje um treino com o time completo

Brasil já treina para encarar 
Argentina na próxima sexta

Da redação

O técnico Tite coman-
dou ontem o primeiro treino 
da Seleção Brasileira para o 
amistoso data Fifa sexta-fei-
ra contra a Argentina, às 14 
horas (horário de Brasília) 
em Riade, na Arábia Saudita. 
O treino aconteceu em Abu 
Dhabi, no Emirados Árabes, 
local da segunda partida 
amistosa, dia 19 contra a Co-
reia do Sul.

Neste primeiro treino, 
Tite só pôde contar com a 
presença de 9 atletas, já que 
os demais só chegaram na 
madrugada de hoje em Abu 
Dhabi. Os atletas que partici-
param da atividade realizada 
ontem à tarde no horário lo-
cal (10 horas de Brasília), no 
Estádio Al Nahyan foram os 
seguintes: Arthur, Casemiro, 
Coutinho, Marquinhos, Mi-
litão, Richarlison, Rodrygo, 
Thiago Silva e Willian. Hoje 
Tite já terá o elenco comple-
to e fará uma atividade mais 
completa para o jogo contra 
o hermanos na sexta.

Após o treino de ontem, 
Wiliam falou sobre a expec-
tativa do amistoso contra a 
Argentina e a cobrança por 
uma vitória no maior clássi-
co das Américas.

“Quando se trata de 
Brasil e Argentina sempre 
tem uma pressão maior. 
Dentro da Seleção Brasileira 
é natural que quando se ga-
nha a positividade é maior, a 
confiança aumenta, e quan-
do perde tem a pressão tam-
bém. É achar o equilíbrio, 
Brasil e Argentina é um jogo 
difícil, um clássico, mesmo 
em amistoso. Creio que o 
Brasil tem grande chance 
de fazer uma grande parti-
da, conseguir uma vitória 
depois de quatro partidas. 
Precisamos ir com o pensa-
mento positivo e buscar a 
vitória”

Outro brasileiro a parti-
cipar da entrevista coletiva 
após o treino foi o experien-
te zagueiro Thiago Silva. Ele 
disse que apesar da idade 
avançada, ainda pensa em 
estar presente na Copa do 
Mundo do Qatar.

“Se eu falar que não pen-
so, estaria mentindo. Mas 
não posso ficar focalizando 
sem pensar nas Eliminató-
rias aqui. Nem para jogar, 
nem para assistir. Se o Brasil 
não for, eu não vou. Meu pen-
samento é no presente, nas 
Eliminatórias em março. Eu 
vou passo a passo, com 35 
anos não posso ficar pensan-
do lá na Copa do Mundo. Vou 
mês a mês, ano a ano, vamos 
ver o que Deus tem para a 
gente.”

Racismo

Taison acha ato dos torcedores desumano
e diz que não se calará diante de ofensas

Expulso por responder 
a torcedores do Dínamo 
de Kiev, dos quais foi alvo 
de ofensas racistas duran-
te jogo no domingo (10), o 
atacante brasileiro Taison, 
do Shakhtar Donetsk, pu-
blicou texto no qual afirma 
que jamais irá se calar dian-
te de um “ato tão desumano 
e desprezível”.

O atleta inicia a publi-
cação, acompanhada de uma 
foto na qual mostra o dedo do 
meio para os torcedores ri-
vais, o que lhe custou a expul-
são no jogo, com um trecho 
da música “Jesus Chorou”, 
dos Racionais MC’s, e cita ain-
da frase célebre da filósofa e 
ativista negra Angela Davis 
sobre a necessidade de ser 
antirracista.

“’Amo minha raça, luto 
pela cor, o que quer que eu 
faça é por nós, por amor...’ 
Jamais irei me calar diante 
de um ato tão desumano e 
desprezível! Minhas lágri-
mas foram de indignação, 
de repúdio e de impotência, 
impotência por não poder 
fazer nada naquele momen-
to!”, disse o atleta, que havia 
deixado o campo chorando.

“Mas somos ensinados 
desde muito cedo a sermos 
fortes e a lutar! Lutar pelos 
nossos direitos e por igualda-
de! O meu papel é lutar, bater 

no peito, erguer a cabeça e 
seguir lutando sempre! Em 
uma sociedade racista, não 
basta não ser racista, precisa-
mos ser antirracistas! O fute-
bol precisa de mais respeito, 
o mundo precisa de mais res-
peito! Obrigada a todos pelas 
mensagens de apoio! Segui-
mos a luta... Net rasizmu”, 
completou na postagem.

Além de Taison, o tam-
bém brasileiro Dentinho foi 
alvo dos insultos racistas na 
partida em Metalist, casa do 
Shakhtar Donetsk, válida 
pelo Campeonato Ucrania-
no, e foi visto ainda no gra-
mado em lágrimas.

Revoltados com as 
ofensas, os dois atletas bra-
sileiros não quiseram se-
guir jogando, e os próprios 
jogadores do Dinamo Kiev 
tentaram fazer com que os 
torcedores parassem os in-
sultos, se aproximando da 
grade.

A arbitragem chegou a 
paralisar a partida e retirar 
os dois times de campo. O 
confronto, no entanto, foi 
reiniciado, mas antes Tai-
son foi expulso por ter feito 
um gesto ofensivo e ter chu-
tado uma bola na direção 
dos torcedores que o esta-
vam insultando.

O jogo terminou com 
vitória de 1 a 0 para o Sha-
khtar Donetsk, com gol 
marcado pelo ucraniano 
Sergiy Krivtsov.

Folhapress 

Folhapress

O Atlético-MG publicou um comu-
nicado em repúdio a um torcedor que 
cometeu ato de injúria racial no domin-
go (10) durante confusão generalizada 
ocorrida no Mineirão, palco de clássico 
com o Cruzeiro, pela 32a rodada do 
Campeonato Brasileiro.

Em meio a uma discussão entre 
torcedores e membros da equipe de 
segurança contratada pelo estádio, um 
atleticano, que não teve a identidade 
revelada, disse, entre diversas ofensas, 
a um funcionário negro: “Olha a sua 

cor”. Em reação ao ato, o segurança 
respondeu: “Você é racista?”.

A situação foi registrada em vídeo, 
que foi publicado inicialmente pela 
Rádio 98FM. A repercussão negativa 
fez com que a diretoria do Atlético se 
manifestasse por meio das redes sociais 
horas após o clássico.

“O Clube Atlético Mineiro repu-
dia veementemente qualquer ato de 
violência, incluindo racismo, injúria ou 
ofensa moral, seja no estádio ou fora 
dele. As diversas imagens que circulam 
em redes sociais são lamentáveis e de-
vem ser objeto de rigorosa apuração”, 
escreveu o clube.

Atlético repudia torcedor racista

Quando se 
trata de Brasil 

e Argentina sempre 
tem uma pressão 
maior. É um jogo 

difícil, um clássico, 
mesmo sendo um 

amistoso 

A Seleção Brasileira treina em Abu Dhabi para o jogo de sexta-feira, na Arábia Saudita, contra a Argentina. Na foto, a alegria do técnico Tite ao receber os jogadores no hotel 

Após receber ofensas com gritos racistas dos torcedores, Taison reagiu com gestos obcenos e acabou expulso

Foto: Lucas Figueiredo

Foto:Divulgação
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Tigre enfrenta o Porto de Caruaru e, se vencer, praticamente encaminha a classificação para as semifinais

CSP tem jogo decisivo pela 
Copa do Nordeste Sub-20

O CSP tem um jogo difícil, 
nesta terça-feira, 12, quando 
vai enfrentar às 15h, no Estádio 
Almeidão, em João Pessoa, a 
equipe do Porto de Caruaru. A 
partida vale a liderança do gru-
po D da Copa do Nordeste Sub-
20 e caso saia vencedor, pra-
ticamente garante uma vaga 
para a semifinal da competição. 
No jogo de ida, realizado em 
Caruaru, no estádio Lacerdão, 
no dia 5 deste mês, o jogo ter-
minou empatado em 1 a 1. 

O presidente/técnico Josi-
valdo Alves disse que a equipe 
do CSP está bem preparada e 
consciente da importância de 
uma vitória no jogo de hoje e, 
principalmente pela volta de 
três jogadores, Gustavo que es-
tava com problema no joelho, 
mais que está em recuperação 
e pode entrar contra o Porto, 
o mesmo acontecendo com 
Darlan e Di, que estavam com 
desconforto muscular. “Vamos 
entrar com força máxima e pra-
ticamente garantir a nossa clas-
sificação”, prognoticou.

O CSP ocupa a primeira 

posição da competição com sete 
pontos, mesmo número de pon-
tos do Porto, mais está na lide-
rança do grupo por ter marcado 
um gol na casa do adversário. 
Santa Cruz-PE está na terceira 
posição com três pontos com 
chances remotas de classificação 
e o CSA de Alagoas segura a lan-
terna com zero ponto. 

Para garantir a classifica-
ção à semifinal o CSP precisa 
vencer hoje e também obter 
uma vitória na partida contra 
o CSA, no dia 17 deste mês, às 
15h, no estádio Rei Pelé. A equi-
pe paraibana encerra a partici-
pação na primeira fase contra o 
Santa Cruz, em João Pessoa, no 
dia 23 deste mês em local e ho-
rário a serem definidos.

Para o jogo de hoje, a Con-
federação Brasileira de Fute-
bol anunciou a equipe que vai 
trabalhar na arbitragem do 
jogo desta terça-feira. O arbi-
tro principal será Ruthyanna 
Camila Medeiros da Silva, ten-
do como auxiliares Ruan Neres 
Souza de Queiros e Luis Filipe 
Gonçalves Correa. O quarto ár-
bitro será Tiago Ramos de Oli-
veira e Joao Bosco Honorato 
como Analista de Campo.

Editoração: MaradonaEdição: Ivo Marques

O Trovão Azul vem forte
Mais uma vez o Atlético sai na frente 

na preparação para o Campeonato Parai-
bano, numa pré-temporada curiosa, mas 
que traz resultados, porque o time chega 
na competição com um ritmo mais forte 
do que os adversários. Digo curiosa, 
porque o elenco é sempre formado por 
atletas do Sudeste e treinam lá mesmo, 
antes de virem para Cajazeiras. É como 
se importasse para o Paraibano, um time 
do Sudeste formado por atletas que não 
interessam aos clubes da região para as 
disputas dos estaduais de lá, sobretudo 
do Paulistão.

O clube vem adotando este tipo de 
gestão e vem dando certo, tanto é que 
o Atlético fez uma grande campanha 
no último Campeonato Paraibano e se 
classificou para disputar o Campeonato 
Brasileiro da Série D em 2020. 

Agora, o pensamento para 2020 é ir 
ainda mais longe, lutar pelo título esta-
dual e por vaga não só na Série D, mas 
também na Copa do Brasil e na Copa do 

Nordeste. O objetivo parece audacioso, 
mas não chega a ser impossível, haja 
visto que alguns dos chamados grandes 
e tradicionais clubes do Estado estão en-
frentando graves crises financeiras e não 
deverão formar grandes elencos para 
a próxima temporada. Olho no Trovão 
Azul, que deverá vir forte para 2020.

Copa Nordeste Sub 20
O CSP pode hoje encaminhar a 

sua classificação para as semifinais 
da Copa Nordeste Sub 20. O Tigre vai 
enfrentar o adversário direto nesta 
luta pela vaga para seguir em frente 
na competição, o Porto de Caruaru. As 
duas equipes estão empatadas com 
7 pontos, mas o clube paraibano leva 
vantagem no saldo de gols. 

Na última rodada, CSP e Porto se 
enfrentaram em Caruaru e a partida 
terminou empatada. Apesar de ter ainda 
outros jogos, a partida de hoje é uma 
espécie de decisão antecipada do grupo 

D. O jogo será às 15 horas, no Almeidão. 
Vale lembrar que apenas o primeiro lu-
gar se classificará para as semifinais.

Botafogo
Antes tarde do que nunca. O Bota-

fogo começou mal a sua participação na 
Copa Nordeste Sub 20, chegando a ser 
o lanterna do grupo E. Mas reagiu com 
duas vitórias, nas duas últimas rodadas, 
ambas sobre o América de Natal. Os re-
sultados levaram o time à vice-liderança 
da competição, com 6 pontos.

Hoje, o Belo torce por um empa-
te entre Horizonte e Sport, para que a 
disputa siga embolada. Se houver um 
vencedor, que seja o time do Ceará, já 
que o Botafogo vai ainda enfrentá-lo no 
Almeidão. Já o jogo contra o Sport será 
em Recife, com um grau de dificuldade 
bem maior para o clube paraibano.

Brasileirão
A torcida do Flamengo já deu início 

a uma contagem regressiva para que o 
clube conquiste o título do Brasileirão 
de forma antecipada. Com mais uma vi-
tória, 3 a 1 sobre o Bahia, e mais um tro-
peço do Palmeiras, 1 a 1 contra o Corin-
thians, a diferença entre as duas equipes 
já chegou a 10 pontos. Faltando apenas 
6 rodadas para o final da competição, o 
Flamengo precisa apenas de 3 vitórias 
para ser campeão por antecipação.

O objetivo do Flamengo é chegar na 
decisão da Copa Libertadores já cam-
peão brasileiro. A decisão continental 
está programada para o próximo dia 23, 
em Lima, no Peru, contra o River Plate 
da Argentina.

Até lá, o Flamengo enfrentará o 
Vasco amanhã no Maracanã e o Grêmio 
no próximo final de semana, em Porto 
Alegre. Já o Bahia terá o Palmeiras, na 
Fonte Nova em Salvador. Se tropeçar e 
o Flamengo ganhar as duas partidas, o 
Rubro-negro vai levantar a taça já no 
próximo final de semana. 

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Belo em recuperação
O Botafogo da Paraíba, outra equipe paraibana 

que disputa a Copa Nordeste Sub-20, jogou no sá-
bado, 9, contra o América de Natal e venceu por 2 
a 0, com gols nos últimos minutos da partida após 
a expulsão de Fernando que agrediu Carlinhos, do 
Belo, com um tapa na rosto. Os gols foram marcados 
por Givanildo e Cezinha, respectivamente, aos 46 e 
50 minutos do segundo tempo.

 Com a vitória, a equipe paraibana soma seis 
pontos e alcança Sport-PE e Horizonte-CE, ambos 
também com seis pontos e que jogam nesta terça-
feira, no estádio Domingão, na cidade de Horizonte, 
interior do Ceará. 

O representante paraibano iniciou a compe-
tição com uma derrota em Horizonte, jogando no 
interior cearense. No segundo jogo perdeu para o 
Sport por 1 a 0, jogando no estádio Almeidão. Nas 
duas partidas contra o América-RN o Belo venceu 
a primeira, em Natal por 1 a 0 e sábado por 2 a 0. 
Nesse jogo os garotos do Belo mostraram muita dis-
posição, apesar da primeiro tempo não demonstrar 
muita inspiração o que somente aconteceu na volta 
para o segundo tempo.

Futuro promissor

Cássio Gabriel faz 2 gols em decisão 
paulista contra ex-botafoguenses

Um duelo que marca 
ex-integrantes do Botafogo 
da Paraíba está acontecen-
do na decisão da Copa Pau-
lista de Futebol 2019. No 
primeiro jogo, ocorrido sá-
bado, 9, no Barão de Serra 
Negra, São Caetano venceu 
o XV de Piracicaba por 3 a 2 
e pode até empatar no jogo 
do próximo sábado, 16, no 
estádio Anacleto Campa-
nella, em São Caetano.

No Azulão, estão o 
Marcelo Vilar e o meia ata-
cante Cleiton que já foram 
campeões pela equipe pa-
raibana. O treinador, in-
clusive, foi campeão pelo 
Belo do campeonato brasi-

leiro da Série D, em 2013. 
Cleiton se transferiu para 
o clube paulista logo após 
conquistar o título do pa-
raibano de 2019, sendo 
vendido em definitivo.

O seu substituto, Cás-

sio Gabriel, jogador que 
está sendo aguardado no 
Botafogo-PB também está 
jogando nessa final, pelo 
XV de Piracicaba. Ele está 
praticamente ‘fechado’ 
com o time paraibano, 

mas, a diretoria não con-
firma oficialmente a sua 
contratação, como tam-
bém não nega o interesse 
pelo meia atacante que no 
primeiro jogo da final da 
Copa Paulista 2019 mar-
cou os dois gols de sua 
equipe, apesar da derrota 
para o São Caetano.

Apesar de ainda não 
confirmar a contratação de 
Cássio Gabriel, a palavra 
final da transferência do 
meia atacante para o Belo 
deve acontecer na próxima 
semana, logo após o térmi-
no da competição paulista. 
No jogo de sábado, o XV 
abriu dois a zero com Cássio 
Gabriel, que, em dois chutes 
de meia distância venceu o 
goleiro adversário.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Cássio Gabriel brilhou na final da Copa Paulista, apesar de sair derrotado

O CSP vem fazendo uma grande campanha na Copa do Nordeste, na liderança do grupo D e sem nenhuma derrota até aqui na competição

Foto: Ascom/CSP

Foto: Divulgação
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Memorial
25

Nascido em Cajazeiras, a 6 de 
outubro de 1914, foi ministro 
do antigo Tribunal Federal de 
Recursos; no Crato; foi secretário-
geral da prefeitura e prefeito (1943-
1945); eleito deputado estadual 
pelo Ceará em 1947, 1951 e 1954 e 
depois vice-governador em 1958; 

senador em 1962, migrou do PSD para a Arena após o golpe 
militar e foi reeleito em 1970. Morreu aos 86 anos

Augusto de Carvalho Rodrigues dos 
Anjos nasceu em Sapé, a 20 de abril 
de 1884; identificado muitas vezes 

como simbolista ou parnasiano, mas 
muitos críticos preferem identificá-lo 
como pré-modernista; um dos poetas 

mais críticos do seu tempo, focando 
suas críticas ao idealismo egocentrista 
que se emergia em sua época; patrono da cadeira número 1 da 

Academia Paraibana de Letras (APL). Morreu aos 30 anos

1914 — Augusto dos Anjos, 
poeta e professor (PB)

2000 — Wilson Gonçalves, 
advogado, professor, jurista, 

jornalista e político (PB)

2018 — Stan Lee, escritor e 
editor norte-americano

(Pedro Chagas Freitas)

“A morte obriga-te 
a perceber que para 
viver nada interessa, 
nada é importante. 

Exceto viver.”

Aforismo
Foto: WikipédiaFoto: Wikipédia

HistóRiA - morteS nA dAtA de hoje

Com uma tradição sólida em outros países, a função de mestre de cerimônias ainda dá os seus primeiros passos no Brasil

Cursos ensinam como ser 
cerimonialista de velório

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

Conteúdo - contatos: (83) 98854-1491

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

Obituário Feminicídio

Robert C. Norris (Bob)
3/11/2019 (divulgado em 
10/11/2019) – Aos 90 anos, 
em Colorado Springs, nos 
Estados Unidos. Fazendeiro 
e filantropo mais conheci-
do por interpretar o original 
“Homem Marlboro” das propagandas de cigarro. 
Morreu após uma vida inteira sem fumar. Nunca 
foi fumante, mas apareceu nos comerciais da mar-
ca de cigarros durante 14 anos. Decidiu deixar o 
posto de “Homem Marlboro” quando percebeu 
que estava dando um mau exemplo aos filhos.

Jéssica Payerl Antunes
5/11/2019 – Aos 23 anos, em 
Colniza (MT), a 1.065 quilôme-
tros de Cuiabá. Assassinada a 
tiros em um bar por um ho-
mem que se sentiu rejeitado 
pela vítima. Antes de disparar 
o revólver várias vezes contra Jéssica, ele teria fala-
do: “Eu sou feio”. O assassino segue foragido.

Laurel Griggs
5/11/2019 – Aos 13 anos, 
nos Estados Unidos, de cau-
sa não revelada. Atriz mirim 
que iniciou sua carreira aos 
6 anos, de forma marcante. 
Estrelou a peça ‘Cat On A 
Hot Tin Roof’ na Broadway, ao lado de Scarlett 
Johansson. Participou do musical ‘Once’, quan-
do deu vida à personagem Ivanka por um ano 
e meio, tornando-se a atriz que mais tempo 
assumiu o papel na história da peça na Broa-
dway. Também ficou conhecida por dublar co-
merciais, participar de episódios do show de 
humor ‘Saturday Night Live’ e pela atuação na 
trama ‘Café Society’ (2016), dirigida por Woo-
dy Allen, onde atuou ao lado de Steve Carrell, 
Kristen Stewart, Blake Lively e Jesse Eisenberg.

Mozart Wanderley 
da Nóbrega
6/11/2019 – Aos 80 anos, 
em João Pessoa (PB), de cân-
cer. Primeiro prefeito de São 
José de Espinharas (PB), de 
1963 a 1966. Deixa a viúva 
Nilcea Trigueiro Caroca Wanderley da Nóbrega, 
com quem teve três filhos: Márcio, Serginho e 
Renata. Era proprietário da Fazenda Flores, em 
São José de Espinharas.

Maria Perego
7/11/2019 – Aos 95 anos. 
Produtora e roteirista da 
tevê italiana, uma das cria-
doras do personagem Topo 
Gigio, em 1959, um inocen-
te ratinho bochechudo e de 
orelhas grandes que conquistou crianças no 
mundo inteiro. Dublado no início pelo cantor 
Domenico Modugno e depois pelo ator Peppino 
Mazzullo, o personagem é presença constante 
na tevê italiana até hoje – seu atual intérprete é 
Leo Valli. Ícone da cultura pop italiana, o fanto-
che também fez sucesso em dezenas de países, 
incluindo o Brasil, onde estreou em 1969, no 
programa ‘Mister Show’, da TV Globo, contrace-
nando com o humorista Agildo Ribeiro.

Jesus Sangalo
7/11/2019 – Aos 54 anos, 
em Salvador (BA), por in-
fecção generalizada. Irmão 
da cantora Ivete Sangalo. 
Estava internado há mais 
de dois meses. Irmão mais 
velho da cantora, geriu a carreira de Ivete 
especialmente a partir da saída da cantora 
da Banda Eva para a carreira solo. Em 2011, 
após um desentendimento, ele deixou de ad-
ministrar a Caco de Telha, empresa de Ivete.

Margarita Salas
7/11/2019 – Aos 80 anos, 
em Madri, Espanha. Cien-
tista espanhola promotora 
de uma patente que mudou 
a forma de trabalhar com o 
DNA em oncologia. A bio-
química foi discípula de Severo Ochoa, Prêmio 
Nobel de Fisiologia e Medicina em 1959, e con-
tinuava pesquisando para o Conselho Superior 
de Pesquisas Científicas (CSIC), um organismo 
público espanhol.

Eliane Mayeski de Gois
6/11/2019 – Aos 28 anos, em 
Chapecó (SC). Michael Ribeiro 
Lopes de Gois, de 32 anos, ma-
tou a tiros, com um revólver 
calibre 38, a esposa e a filha de 
apenas três anos. Em seguida, 
cometeu suicídio. O assassino atirou na criança pe-
las costas, na cabeça da mulher e depois na própria 
cabeça. Uma carta escrita por ele foi deixada na 
cena do crime, alegando que “tomou decisões erra-
das e não conseguia mais oferecer felicidade para a 
a esposa e a filha”.

Genésia Maria de Souza
7/11/2019 – Aos 42 anos, 
em Mogi Mirim (SP). Vítima 
do ex-companheiro, de 54 
anos, que a atacou com um 
facão em sua residência. A fi-
lha dela de 24 anos também 
foi agredida e teve a mão decepada durante a 
agressão praticada pelo ex.

Cleusa e Cleonice
7/11/2019 – Em São Sebas-
tião da Amoreira (PR). Vítimas 
foram mortas com mais de 20 
facadas e foram degoladas. O 
assassino, Odair, foi preso pela 
Polícia Militar depois de matar 
Cleusa (ex-cunhada) e Cleonice (ex-mulher). Fazia 
apenas uma semana que o casal estava separado 
e o homem não aceitava o fim da relação. Ele fa-
zia constantes ligações para a ex-mulher fazendo 
ameaças de morte. O criminoso é homicida reinci-
dente e já havia assassinado uma mulher com mais 
de 20 facadas há cerca de 25 anos.

Quitéria dos Santos
7/11/2019 – Aos 39 anos, em 
Senador Rui Palmeira (AL). 
Morta por espancamento no 
Sítio Alto do Couro, na zona ru-
ral do município, localizado no 
Sertão de Alagoas. Apontado 
por ter cometido o crime é o companheiro da vítima.
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Levi Inimá de Miranda
7/11/2019 – Aos 62 anos, no 
Rio de Janeiro (RJ), com tumo-
res no pulmão e fígado. Perito 
legista aposentado da Polícia 
Civil dava aulas na Escola de 
Instrução Especializada do 
Exército. Autor do livro ‘Balística Forense: do Crimi-
nalista ao Legista’, considerado a obra mais atual e 
respeitada sobre o assunto no país. Teve papel fun-
damental na implantação do serviço médico-legal 
do Exército Brasileiro.

Fred Bongusto
8/11/2019 – Aos 84 anos, em 
Roma, na Itália. Cantor italia-
no que chegou a ter a músi-
ca ‘Malaga’ gravada por João 
Gilberto. Considerado o dono 
de uma das vozes mais que-
ridas da Itália. Alfredo Antonio Carlo Buongusto 
nasceu a 6 de abril de 1935, lançou o primeiro 
sucesso ainda aos 25 anos, com a canção ‘Bella 
Bellissima’. A grande obra do artista é a música 
‘Rotonda sul mare’, gravada em 1964. Também 
trabalhou ao lado de Toquinho.

André Beer
8/11/2019 – Aos 87 anos. Ex
-presidente da Anfavea e ex-
vice-presidente da General 
Motors. Executivo teve tra-
jetória de destaque no setor 
automotivo brasileiro, onde 
atuou por pelo menos 48 anos. Ele se aposentou 
na GM em 1999, mas continuou atuando como 
consultor.

Robert Freeman
9/11/2019 – Aos 82 anos, 
de causa não informada. Um 
dos fotógrafos favoritos dos 
Beatles, o lendário grupo bri-
tânico. Ele fez várias capas 
de seus álbuns mais icônicos. 
Nascido em 5 de dezembro de 1936, fez a capa de 
‘With the Beatles’ (1963), o segundo álbum dos 
‘Fab Four’, e também de ‘Beatles for Sale’ (1964), 
‘Help!’ (1965) e ‘Rubber Soul’ (1965). Começou 
a carreira no jornal britânico The Sunday Times, 
também foi o fotógrafo do primeiro calendário 
Pirelli em 1964, no qual aparecem jovens nus.

Dwight Ritchie
9/11/2019 – Aos 27 anos, 
em Melborne, Austrália, de 
causa não definida. Boxeador 
que participava de uma série 
de treinamentos para uma 
competição. No momento de 
sua morte, ele estava em uma espécie de trei-
namento com o também boxeador australiano 
Michel Zerafa. Ele teria sofrido um golpe, voltou 
aparentemente de maneira normal para o seu 
lado do ringue. Logo depois desmaiou. Médicos 
tentaram reanimá-lo, mas ele já estava morto.
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O que existe em comum entre um ex
-padre, uma ex-atendente de McDonald’s, 
um ex-vendedor de cachorro-quente e um 
jornalista? É que agora todos eles estão no 
mesmo ramo: o de mestre de cerimônia de 
velório.

Com uma tradição sólida em paí-
ses como os Estados Unidos, a função de 
cerimonialista fúnebre ainda dá os seus 
primeiros passos no Brasil. Trata-se, cla-
ro, do profissional responsável por ler (e 
escrever) breves palavras sobre a vida de 
quem está partindo. O Cemitério Memo-
rial Parque das Cerejeiras, na zona sul de 
São Paulo, está trabalhando na formação 
de funcionários capazes de preparar esses 
discursos.

“Contar a história de uma pessoa é 
importante para a família. É uma forma de 
mostrar que aquela vida teve um propósi-
to”, diz a terapeuta especialista em luto Lé-
lia Faleiros ao jornal O Estado de São Paulo. 
Ela é responsável pelo treinamento dos 
futuros cerimonialistas no Parque das Ce-
rejeiras. Na preparação, além da constru-
ção de textos, os alunos aprendem como 
se portar, como colocar a voz e a aguçar 
a sensibilidade para aquilo que é de bom 
tom omitir na hora de um discurso.

“A causa da morte e questões familia-
res são assuntos que podem ser delicados. 
É preciso entender o que a família quer que 
se torne público”, afirma a gerente adminis-
trativa do cemitério, Patricia Ovchinnikov.

O Parque das Cerejeiras passou agora 
a oferecer a presença de um cerimonialista 
em seus velórios. Até o fim de outubro, o 
cemitério não havia definido o preço para 
esse tipo de serviço. No mercado, um ora-
dor fúnebre pode cobrar cachês que vão de 
R$ 150,00 a R$ 500,00. Mas o preço de ce-
rimoniais mais elaborados, com a presença 
de violinistas, recursos de vídeos e balões, 
pode chegar a R$ 5 mil.

Curso
No treino, Leonardo Calazans dos 

Santos, de 37 anos, o ex-padre, e Brenda Vi-
tória, de 20, a ex-atendente de uma rede de 
fast-food, tiveram de preparar um discurso 
sobre a vida de personalidades que já se 
foram. Santos falou sobre o cantor Renato 
Russo (1960 -1996); Brenda discorreu so-
bre a vida do jornalista Marcelo Rezende 
(1951-2017).

No treino, os textos foram construídos 
após pesquisas na internet. Mas, quando 
eles estiverem atuando para valer, as infor-
mações serão colhidas em entrevistas com 
parentes e os textos serão produzidos em 
poucas horas.

Santos foi seminarista e ordenou-se 
padre, atuando na Igreja de Nossa Senho-
ra do Carmo. Há três anos e meio, largou 
a batina depois de se apaixonar. “Não 
achei justo que fosse passar pela vida 
sem vivenciar isso. Então, me apaixonei e 
casei. Tenho uma filha de 4 meses agora”, 
contou.

Depois de largar a vida celibatária, 
Santos precisou procurar um trabalho. 
Fez de tudo um pouco até encontrar sua 
nova vocação. Com a expertise de padre, 
ele tem a postura e o tom de voz neces-
sários para a função. “Eu já preparava 
os textos das missas. A diferença é que 
como padre eu tinha uma preocupação 
doutrinária. Aqui, a ideia é narrar a vida 
do indivíduo”.

Homofobia
Rodrigo Abreu Santos
6/11/2019 – Aos 23 anos, 
em Salvador (BA). Ficou cinco 
dias internado depois de ter 
sido esfaqueado em um bar. O 
crime ocorreu no dia 1º de no-
vembro e, segundo familiares 
da vítima, foi motivado por homofobia. Rodrigo 
estava dançando em um bar quando um homem 
começou a provocá-lo o chamando de “viadinho”. 
Após isso, o agressor começou a desferir golpes de 
faca contra o jovem que foi atingido no pescoço.

Foto: Berimbau notícias
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 306/2019

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Gerência de Licitação da Central 
de Compras - Jaguaribe, telefone (083) 3208-9839, no dia 28/11/2019, às 9h (nove horas) para:

REGISTRO DE PREÇO PARA LOCAÇÃO DE GERADOR ELÉTRICO destinado à Secretaria 
de Estado do Turismo e do Desenvolvimento Econômico - SETDE, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

Cadastro da CGE nº 19-01379-9
João Pessoa, 11 de novembro de 2019.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 311/2019

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Gerência de Licitação da Central 
de Compras - Jaguaribe, telefone (083) 3208-9839, no dia 29/11/2019, às 9h (nove horas) para:

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS destinado à Secretaria de 
Estado da Administração Penitenciária - SEAP, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

Cadastro da CGE nº 19-01384-7
João Pessoa, 11 de novembro de 2019.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 084/2019

REGISTRO Nº 19-01374-8
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE ENGENHARIA 

E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA A EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTOS 
E SERVIÇOS AGRÍCOLAS - EMPASA, EM JOÃO PESSOA.

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 
10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 28 de novembro 
de 2019 às 14h00hrs. (PUBLICADO EM 09/11/2019. REPUBLICAR POR INCORREÇÃO).

João Pessoa, 11 de novembro de 2019.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente do Certame                   

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 080/2019

REGISTRO Nº 19-01385-6
OBJETO: RECUPERAÇÃO DA VILA OLIMPICA PARAHYBA, JOÃO PESSOA - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 29 de novembro 
de 2019 às 10h30hrs.

João Pessoa, 11 de novembro de 2019.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente do Certame                

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 253/2019

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
pública, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo 

Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidia-
riamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão presencial 
na sede deste órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Central de Compras- Centro Administrativo 
Estadual - Jaguaribe, telefone (083) 3208-9839, no dia 26/11/2019, às 09h (nove horas) para:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS, destinado à JUNTA COMERCIAL 
DO ESTADO DA PARAÍBA - JUCEP , conforme anexo I do Edital.

 Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

Cadastro CGE nº 19-01311-9
João Pessoa, 11 de Novembro de 2019.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
 CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N 302/2019

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
pública, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidia-
riamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão presencial 
na sede deste órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Central de Compras- Centro Administrativo 
Estadual - Jaguaribe, telefone (083) 3208-9839, no dia 27/11/2019, às 09h (nove horas) para:

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE CURATIVO E BOLSA DE COLOSTO-
MIA, destinado ao Complexo de Pediatria Arlinda Marques - CPAM, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

Cadastro CGE nº 19-01343-3
João Pessoa, 11 de novembro de 2019.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO ESPECIALDE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 11/2019-CEL
Registro CGE Nº 19-01124-8

COMUNICADO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 11/2019-CEL, que no decorrer do prazo recursal, 
impetrou, tempestivamente recurso contra a decisão da Comissão, a Empresa: J & F CONSTRU-
ÇÕES E COMÉRCIO LTDA, através do processo nº 006893/2019 Desta forma, em atendimento 
aos parágrafos 3º e 5º do artigo 109 da Lei de Licitações e Contratos, os autos do processo ficarão 
com vistas franqueadas aos interessados na sala desta comissão.

A CEL informa, ainda, que fica aberto o prazo para impugnação aos recursos a partir da data 
desta publicação.

João Pessoa, 11 de novembro de 2019.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS  Nº 09/19-CEL

Registro CGE Nº 19-01093-6
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. 
José Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Especial de Licitação – CEL, 
comunica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS Nº 09/19- CEL, que após análise detalhado 
na documentação das Propostas de Preços , respaldada na legislação vigente e Edital da licitação 
em epígrafe, em especial em sua Cláusula 11.0, considera classificadas as Empresas nas seguin-
tes ordens: 1º lugar – LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI-EPP 
(*)– R$ 916.767,67; 2º lugar – SUPERJET SERVIÇO DE PINTURA – EIRELI - R$ 928.676,30,  
3º LUGAR - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA - R$ 1.021.846,63, 4º LUGAR - J&F 
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIOLTDA – R$ 1.033.043,57 e 5º LUGAR - CONSTRUTORA BRTEC 
LTDA – EPP - 1.078.323,81.

(*) – Alterado conforme preceitua o item 29.11 subitem 29.11.1.b e c do Edital
A CEL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação. 

         João Pessoa, 11 de novembro de 2019.
Engº  Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO - CPI

CITAÇÃO Nº 80
Processo Administrativo Disciplinar n°0025429-4/2018

Processo de Instrução n°0028061-8/2018
A Comissão Permanente de Inquérito, instituída pela portaria nº 949 de julho de 2018, instada 

pela portaria n° 1160 de 11 de outubro de 2018, publicada no Diário Oficial do Estado em 27 de 

outubro de 2018, nos termos do Art. 149, § 1°e tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo 
Único, da Lei complementar nº 58/2003, resolve:

CITARa servidoraJosé Santana Sergio dos Santos– matrícula nº 184.027-4 para apresentar 
na Comissão Permanente de Inquérito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir daúltima 
publicação deste, DEFESA ESCRITAem relação aos fatos que lhe são imputados no TERMO DE 
INDICIAÇÃOpresente no supracitado processo.

É assegurado ao servidor vistasaos autos, na sede da CPI/SEE, de segunda à sexta-feira, das 
08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 11de novembro de 2019

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA
CNPJ 09.123.654/0001- 87

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
3ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)

Ficam os senhores acionistas convocados, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, 
a ser realizada no dia 20/11/2019, às 09:00 horas, na sede da Companhia, situada na Av. Feliciano 
Cirne n° 220, nesta Capital, para na forma do Artigo 17 do Estatuto Social, deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:

1. Deliberar sobre a proposta da Administração para alteração do Estatuto Social da Companhia;
2. Outros assuntos de interesse dos acionistas.
A partir da presente data, os documentos relativos à matéria a ser discutida encontram-se à 

disposição dos acionistas, na sede da Companhia, em conformidade com o artigo 135, §3º da Lei 
6.404/1976.

João Pessoa, 11 de novembro de 2019.
Deusdete Queiroga Filho

Presidente do Conselho de Administração

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

Registro na CGE Nº 19-01336-8
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através do(a) Pregoeiro(a), torna público 

que no dia 04 de dezembro de 2019, às 09:00 horas (horário local), na Sala da Coordenação de 
Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº 012/2019. Objeto: Contratação de Empresa 
Especializada para execução de Inventário, Avaliação e Emissão de Laudo Avaliatório dos Bens 
Patrimoniais da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA. Adquirir o edital ou obter 
informações na Sede da CAGEPA, localizada a Rua Feliciano Cirne, 220, bairro de Jaguaribe, na 
cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. Fone: (83) 3218-1292 – e-mail: pregao@cagepa.pb.gov.
br. O Edital poderá ser retirado gratuitamente no site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa-PB, 11 de novembro de 2019.
João Santos de Menezes

Pregoeiro(a)
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA, VIGILÂN-

CIA, TRANSPORTE DE VALORES, SEGURANÇA ORGÂNICA, ESCOLTA ARMADA, VIGILÂNCIA 
ELETRÔNICA, SEGURANÇA PRIVADA E NOS CENTROS DE FORMAÇÕES DE VIGILANTES DO 
MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA ( SINDVIGILANTES CG), CONVOCA-
ÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA COM OS VIGILANTES DA EMPRESA: GLAD 
SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA EIRELI-EPP CNPJ: 23.370.473/0001-86, O PRESIDENTE 
DESTA ENTIDADE SINDICAL SUPRA NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELO 
ESTATUTO SOCIAL E LEGISLAÇÃO PERTINENTE VEM, ATRAVÉS DESTE EDITAL  CONVOCAR 
TODOS OS VIGILANTES DA EMPRESA GLAD SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA EIRELI-
-EPP, PARA PARTICIPAREM DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA NA 
DATA, LOCAL E HORÁRIO SEGUINTE, DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2019, ÀS 09:00H DA MANHÃ 
EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO E ÀS 09:30H EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO COM QUAISQUER 
NUMERO DE PRESENTE. NA SEDE DA ENTIDADE SINDICAL, SITUADA NA RUA: GILBERTO 
PEREIRA Nº 125, BAIRRO DA LIBERDADE NESTA CIDADE, A ASSEMBLÉIA SERÁ APRECIADAS 
A SEGUINTE ORDEM DO DIA, A) LEITURA DO EDITAL, B) APRESENTAR E VOTAR A PROPOSTA 
DO ACORDO COLETIVO DA JORNADA DE TRABALHO 12X36 COM TRABALHADORES DA 
REFERIDA EMPRESA. PRESIDENTE. EDENIR BERNARDO DA SILVA.

CAMPINA GRANDE, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

RAULINO MARQUES MACIEL,CPF 095.549.474-53, torna público que solicitou da SEMAPA – Secre-
taria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Prévia e Licença de Instalação 
para CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL TIPO GALPÃO COM ÁREA DE 300,00M² , COM 
SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES: TANQUE SÉPTICO E VALAS DE INFILTRAÇÃO. 
Situado à AV. SANTA ISABEL, SN – RENASCER II – LOTE 13 QUADRA L – LOTEAMENTO JOÃO 
PAULO I– CABEDELO.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIEN-
TE– CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente - a Renovação da Licença de Instalação, em João Pessoa, 23 
de janeiro de 2019.  Para atividade de: SISTEMA DE ABASTECIMENTO ARRUÍDO E CAIÇARA 
II. IT:2.144.909,28 AC: 1.660,00m² – NE:50 –MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DE PIRANHAS- Processo: 
2019-000481/TEC/LI-6564. Publicação realizada em 01 de fevereiro de 2019, entretanto, está 
sendo retificada por incorreção.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a emissão da Licença Instalação, em João Pessoa, em 08 de 
novembro de 2019. Para a atividade de: Construção de uma Feira do Gado, Rodovia Estadual PB 
057 no município de Itapororoca/PB. Processo nº 2019-007631/TEC/LI-7077.

Felipe Pontes
Agência Brasil

Ministros rejeitaram recurso do Governo Federal, que afrouxou regras após a reforma trabalhista de 2017

Por unanimidade e em 
ambiente virtual, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) rejei-
tou recurso da Advocacia-Ge-
ral da União (AGU) e manteve 
a decisão, tomada em maio 
pelo plenário, que proíbe o 
trabalho de gestantes em ati-
vidades com qualquer grau 
de insalubridade.

Também de modo unâ-
nime, os ministros decidiram 
sequer apreciar, por questões 
processuais, um segundo re-
curso em que Confederação 
Nacional de Saúde (CNSaúde) 
pedia o adiamento dos efeitos 
da decisão para dar tempo de o 
governo reavaliar a real insalu-
bridade em diferentes ativida-
des e ambientes hospitalares.

No julgamento de maio, 
os ministros do Supremo en-
tenderam, por 10 votos a 1, ser 
inconstitucional um trecho da 
reforma trabalhista de 2017 
que previa a necessidade de re-
comendação por meio de ates-
tado médico para que gestan-
tes pudessem ser afastadas de 
atividades insalubres em grau 
médio e mínimo, e em qual-
quer grau para lactantes.

A partir de então, passou 
a valer a regra anterior da Con-
solidação das Leis do Trabalho 
(CLT), cujo artigo 394-A prevê 
o afastamento de gestantes de 
atividades com qualquer grau 
de insalubridade.

Por meio de um embargo 
de declaração, tipo de recurso 
que busca esclarecer pontos de 
uma decisão, a AGU pediu ao 
Supremo para declarar que a 

stF: grávidas não podem 
exercer atividade insalubre 
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gestante poderia se manter na 
atividade formalmente classi-
ficada como insalubre se hou-
vesse comprovação científica 
de que não haveria risco à gra-
videz ou ao bebê.

“Isso porque pode haver, 
por meio de estudos científicos 
carreados por órgãos oficiais, 
comprovação acerca da ausên-
cia de risco à saúde da mulher 
e do feto”, escreveram o advo-
gado-geral da União substituto, 

Renato de Lima França, a secre-
tária-geral de Contencioso da 
AGU, Izabel Vinchon Nogueira 
de Andrade, e a advogada da 
União Maria Helena Martins 
Rocha Pedrosa.

Eles pediram que a deci-
são sobre o afastamento de ges-
tantes surtisse efeito somente 
daqui a seis meses, permitindo 
assim que os órgãos compe-
tentes pudessem auferir o ris-
co real à saúde de gestantes e 

fetos em diferentes atividades, 
sobretudo na área de saúde e 
no ramo hoteleiro. O embar-
go da AGU levantou também 
o impacto aos cofres públicos 
do aumento no pagamento de 
salário-maternidade, benefício 
cujo ônus é arcado pelo Estado.

Os ministros do Supre-
mo, porém, não acolheram os 
argumentos, e mantiveram 
o efeito imediato da decisão. 
Votou por rejeitar os embar-
gos inclusive o ministro Mar-
co Aurélio Mello, único que 
havia votado, em maio, contra 
a proibição de gestantes em 
atividades insalubres.

Desse modo, as mulheres 
grávidas devem ser afastadas 
de imediato de toda atividade 
insalubre, em qualquer grau. 
Caso não seja possível realo-
cá-la em outro tipo de servi-
ço, a gestante deve deixar de 
trabalhar e passar a receber 
salário-maternidade, nos ter-
mos da lei que regulamenta o 
benefício, prevê a decisão. 

Em nota, a CNSaúde dis-
se ter se reunido com o pre-
sidente do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS), Re-
nato Vieira, no fim de outu-
bro, para pedir que seja regu-
lamentado o pagamento do 
salário-maternidade por pe-
ríodo superior aos 120 dias 
previstos na lei, de modo a 
dar maior segurança jurídica 
aos empregadores.

Segundo a confedera-
ção, as mulheres represen-
tam hoje 76% dos contratos 
formais de trabalho no setor 
de saúde, o equivalente a 
mais de 1,7 milhão de postos 
de trabalho.

A cidade do Rio de Ja-
neiro entrou em estágio de 
atenção no fim da manhã de 
ontem em razão das fortes 
chuvas que atingem as zonas 
sul, norte e oeste da cidade. 
Por conta do risco de desliza-
mentos, o sistema de sirenes 
foi acionado em ao menos 
sete comunidades. O aero-
porto Santos Dumont ficou 
por quase duas horas fecha-
do para pousos e decolagens. 
Diversos pontos do Rio so-
frem com alagamentos.

A cidade entrou em es-
tágio de atenção às 11h50, 
segundo o COR (Centro de 
Operações Rio). Desde as 11h, 
vem sendo registrados ventos 
e chuvas fortes na cidade. Se-
gundo balanço da Prefeitura 
do Rio, entre os bairros mais 
atingidos, por volta das 12h, 
estavam Saúde, na região cen-
tral (9,8 mm em 15 minutos); 
Anchieta, na zona norte (9,6 
mm); Guaratiba, na zona oes-
te (8,6 mm); São Cristóvão, na 
zona norte (8,6 mm), e Urca, 
na zona sul (6,8 mm).

Às 12h30, a Defesa Civil 
do município informou que 
o sistema de alerta de desli-
zamentos acionou 16 sirenes 
em sete comunidades: Ro-
cinha, Santa Marta, Ladeira 

dos Guararapes e Morro dos 
Cabritos, na zona sul; Morro 
da Formiga, Santa Alexandri-
na e Paula Ramos, na zona 
norte. As sirenes são aciona-
das quando são registrados 
mais de 40 mm de chuva em 
um intervalo de 1 hora.

Às 11h19, a prefeitura 
informou que a Avenida Nie-
meyer foi totalmente interdi-
tada ao trânsito de veículos.

O Aeroporto Santos Du-
mont foi fechado para pou-
sos e decolagens às 11h39, fi-
cando fechado até as 13h23. 
No momento, as aeronaves 
operam por instrumentos.

A prefeitura também 
informou que a linha 2 do 
VLT (Veículo Leve sobre 
Trilhos) está parcialmente 
interditada por conta de um 
alagamento no túnel da Pro-
vidência. A linha circula ape-
nas entre a Central do Brasil 
e a Praça XV. Metrô, barcas e 
trens funcionam sem inter-
rupções.

Alagamentos
Nas redes sociais, fotos 

e vídeos mostram pontos 
de alagamento em diversos 
pontos da cidade. O COR 
alertou para um acúmulo 
de água na Avenida Epitácio 
Pessoa, na Lagoa, importante 
ligação entre as Zonas Sul e 
Oeste da cidade.

Chuva deixa RJ em 
estágio de atenção
Igor Mello
FolhaPress

O Supremo manteve proibição de grávidas em trabalhos insalubres
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
LEILÃO PÚBLICO 01/2019

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
LEILÃO PÚBLICO DE Nº 01.2019, para alienação de bens móveis e sucatas ferrosas declarados 

inservíveis para a Administração Pública Municipal. HOMOLOGO a presente licitação em confor-
midade com o relatório do Leiloeiro Oficial no valor total de R$ 148.160,00 - (cento e quarenta e 
oito mil cento e sessenta reais), tudo em conformidade com a Lei de nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, e ADJUDICO os bens arrematados a seguir relacionados para os seus respectivos 
arrematantes:

L. DESCRIÇÕES VALORES 
ARREMATADOS ADQUIRENTES

01

FIAT/UNO MILLE WAY ECON - ANO/MODELO: 
2012/2013, PLACA: OFF 9246, CHASSI: 
9BD15844AD6754011, RENAVAM: 
485988100, COMBUSTÍVEL: ALCOOL/
GASOLINA, COR: BRANCA.

13.000,00 ISAIAS DA SILVA 
FELICIANO

02

FIAT/DOBLÔ ATTRACTIV 1.4 – ANO/MODELO: 
2012/2013 - PLACA: OFH 2837, CHASSI: 
9BD119707D1094881, RENAVAM: 482486635, 
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA, COR: 
VERMELHA.

16.200,00

MARX 
HENRIQUE 
ALMEIDA 
NUNES

03

FIAT/DUCATO MINIBUS – ANO/MODELO: 
2012/2013- PLACA: OFH 2917, CHASSI: 
93W244M24D2097915, RENAVAM: 
482488735, COMBUSTÍVEL: DIESEL, COR: 
BRANCA.

29.600,00

MARX 
HENRIQUE 
ALMEIDA 
NUNES

04

GM/CELTA 4P SPIRIT – ANO/MODELO: 
2009/2010 - PLACA: NQH 1220, CHASSI: 
9BGRX4810AG249661 RENAVAM: 
191208108, COMBUSTÍVEL: 
ALCOOL/GASOLINA, COR: PRATA.

5.700,00

VALNEI 
CALIXTO 
DE SOUSA

05

FIAT/DOBLÔ MODIFICAR AB1 – ANO/MODELO: 
2009/2010 - PLACA: NQI 1400, CHASSI: 
9BD223155A2017060, RENAVAM: 
191885096, COMBUSTÍVEL: 
ALCOOL/GASOLINA, COR: BRANCA.

8.900,00

MADSON TALIS 
CORLETT 
MARQUES

06

M.BENZ/OF 1315 – ANO/MODELO: 
1992/1992 – PLACA: KID 6017, CHASSI: 
9BM384098NB937399, RENAVAM: 189845422, 
COMBUSTÍVEL: DIESEL, COR: BRANCA

10.200,00

ALEXSANDRO 
SALVADOR 
DE ARAÚJO 
SIMÕES

07 MICRO ÔNIBUS AGRALE 
(ODONTOMÓVEL) - SUCATA 7.200,00

JOSÉ DE 
NAZARÉ 
FERREIRA

08

TRATOR 4X2 MASSEY FERGUSSON 235 – 
ANO: 1990 – SÉRIE: 2149021079 – TRAÇÃO: 
4X2 MONOBLOCO: 1870955M2

8.600,00

JOSÉ DE 
NAZARÉ 
FERREIRA 
BERNARDO

09

TRATOR 4X2 MASSEY FERGUSSON 235 – 
ANO: 1991 – SÉRIE: 2149021272 – TRAÇÃO: 
4X2 MONOBLOCO: 1484795M3

13.800,00
EDSON DE 
OLIVEIRA 
COSTA

10

TRATOR 4X2 MASSEY FERGUSSON 275 – 
ANO: 2002 – SÉRIE: 27520119458 – TRAÇÃO: 
4X2 MONOBLOCO: 3697173M1

21.900,00 RAMON SOUSA 
DA SILVA

11 GRADE DE ARADO, MARCA: TATU, 24 DISCOS, 
COR: VERMELHA 1.800,00 EDMILSON PAZ 

DA SILVA

12 GRADE DE ARADO, 24 DISCOS, COR: AZUL 1.000,00
RAMON SOUSA 
DA SILVA

13 GRADE DE ARADO, 24 DISCOS 1.000,00 RAMON SOUSA 
DA SILVA

14 SCRAPER 5.300,00
NAPOLEÃO 
RODRIGUES 
DE SOUSA

15 CONCHA PARA TRATOR 1.000,00
ALONSO 
CONSTANTINO 
DUTRA

16 LÂMINA PARA TRATOR 900,00 RAMON SOUSA 
DA SILVA

17 BETONEIRA 1.010,00
ANTONIO 
TEODÓSIO DA 
SILVA

18
SUCATA FERROSA (TANQUE PIPA GRANDE, 
SULCADOR, KOMBI, 2 TANQUES PIPA 
PEQUENOS)

600,00
ALONSO 
CONSTANTINO 
DUTRA

19

SUCATA FERROSA (CARTEIRAS ESCOLARES, 
FOGÕES, BEBEDOUROS, MATERIAL DE 
INFORMATICA, APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO, GELADEIRAS)

300,00
WANTUILLE 
BATISTA SILVA 
FARIAS

20 DIVERSOS MATERIAIS (CADEIRAS, 
COLETORES DE LIXO) 150,00

WALLEMBERG 
SILVA DE 
FARIAS

Alagoinha, 16 de outubro de 2019.
PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.

MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA FARIAS
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Prestação de serviços de Assessoria Jurídica, compreendendo: Assessoria adminis-
trativa e orientação Jurídica, bem como, acompanhamento e preparação de defesas, Recursos e/ou 
quaisquer outros procedimentos junto aos tribunais Federais e de justiça Superiores correspondentes 
aos interesses da Prefeitura Municipal pelo período de 12 (doze) meses. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços, tipo Técnica e Preço de nº 01.2019. REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações. DOTAÇÃO: 03.00 – 04.122.0002.2004 – 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros 
– Pessoa Jurídica - Recursos Financeiros Próprios do Município. PRAZO EXECUÇÃO: 12 (doze) 
Meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB e PAULO ITALO 
DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ nº 26.805.761/0001-04 - 
CT Nº 194/2019 – 04.11.2019 – R$ 66.000,00 - (sessenta e seis mil reais).

MURÍLIO DA SILVA NUNES
 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO:Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Contábil de forma contínua, para 
a Prefeitura Municipal de Araçagi/PB, pelo período de 12 (doze) meses.FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 02.2019 – TIPO: TÉCNICA E PREÇO.REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e alte-
rações.DOTAÇÃO:03.00 - 122.0002.2004 - 3.3.90.35.01 - Serviços de Consultoria. Recursos Próprios 
do Município.PRAZO EXECUÇÃO:12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES:PREFEITURA MU-
NICIPAL DE ARAÇAGI/PB e HS CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, CNPJ nº 19.613.393/0001-
92- CT Nº 195/2019 – 04.11.2019– R$91.200,00 - (noventa e um mil e duzentos reais).

MURÍLIO DA SILVA NUNES
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação futura de empresa especializada no fornecimento parcelado de gêneros 

alimentícios, para atender a demanda da Merenda Escolar da Rede Pública de Educação Municipal, 
dos Programas Sociais do Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS (Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, Casa da Família e Centro do Idoso), bem como das demais Secretarias. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00032/2019. DOTAÇÃO: De acordo com LOA e KDD 
do exercício Financeiro 2019. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00071/2019 - 05.11.19 - COROA 
COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - R$ 99.787,30.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2019

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 09h00min do dia 27 de novembro de 2019 licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços médicos 
para atuar na função de auditoria/autorizar laudos para procedimentos cirúrgicos de pacientes 
designados pela secretaria municipal de saúde do município de Belém/PB. Recursos previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 031/2015. 
Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: 
licitacaopmb2@gmail.com

Belém – PB, 11 de novembro de 2019
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00064/2019

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rodo-
via Pb 018 - Km 3,5, S/Nº - Centro - Conde - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Novembro de 2019, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços para contratações futuras, para: Aquisição de Gêneros Alimenticios (CARNES), para atender 
aos estudantes das Creches e Esolas Municipais, com Alimentação escolar de acordo com o que 
preconiza o Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555. Informações: no 
horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licita@conde.
pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Conde - PB, 11 de Novembro de 2019
JOSE ELI BERNARDES PORTELA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONDE
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2019

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00043/2019, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
PERMANENTES E DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - R$ 11.355,50; CRM COMERCIAL LTDA - R$ 
19.125,24; DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - R$ 
3.746,50; ELAINE GOMES GALVAO - R$ 3.760,00; ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI - R$ 
7.098,00; G H P S BARRETO - R$ 6.868,50; LEÃO SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA DE 
ELETROELETRONICOS LTDA - R$ 27.255,49; THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBU-
QUERQUE - ME - R$ 9.711,00.

Conde - PB, 07 de Novembro de 2019
ANA CÂNDIDA AIRES RIBEIRO GALVÃO

Secretária

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS- PROCON - CG
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01.010/2019

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 01.010/2019,que objetiva:Contratação de empresa para 
aquisição de material de informática em geral para atender ao Fundo Municipal de Defesa dos 
Direitos Difusos-PROCON, Campina Grande-PB; ADJUDICO e HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: SUPRIMAIS COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA 
EIRELI, CNPJ Nº 09.004.901/0001-26, VALOR R$ 32.699,00/ MULTFORTE COM. E SUPRI-
MENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME, CNPJ Nº 14.402.647/0001-54, VALOR R$ 54.859,00/ R1 
COM. E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP, CNPJ Nº 18.296.153/0001-93, VALOR R$ 
86.854,00 / REMAC COMERCIAL LTDA – ME, CNPJ Nº 08.602.948/0001-29, VALOR R$ 26.938,70 
/ FM INFORMÁTICA LTDA – ME, CNPJ Nº 08.154.459/0001-51, VALOR R$ 4.900,00.Valor Total 
de Homologação R$ 206.250,70.

Campina Grande - PB, 11/11/2019 
RIVALDO RODRIGUES CAVALCANTE JR

Coordenador Executivo do - PROCON - CG

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS- PROCON - CG
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01.008/2019
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 Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 01.008/2019,que objetiva:Contração de empresa 
especializada para em pesquisa de mercado, com calculo e analise da variação dos preços dos 
itens da cesta básica na cidade de Campina Grande – PB, com intuito de divulgar no site do PRO-
CON para orientação da população.ADJUDICO e HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: SIGMA ALGEBRA SERVIÇOS DE PESQUISA E SOLUÇÕES LTDA – ME, 
CNPJ 20.972.537/0001-20, 29.520,00.Campina Grande - PB,11/11/2019. RIVALDO RODRIGUES 
CAVALCANTE JR-Coordenador Executivo do- PROCON - CG.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
 Conceição - PB, 11 de Novembro de 2019.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais,
R E S O L V E:
ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00008/2019: Contratação 

de empresa especializada para a reforma do Estádio Walter Leite Braga no Município de Conceição/
PB, conforme planilha orçamentária e o contrato de repasse nº. 857102/2017/ME/CAIXA; com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME.
CNPJ Nº. 14.031.903/0001-44 
Valor: R$ 244.283,20
Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
 Conceição - PB, 11 de Novembro de 2019.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00008/2019, que 

objetiva: Contratação de empresa especializada para a reforma do Estádio Walter Leite Braga no 
Município de Conceição/PB, conforme planilha orçamentária e o contrato de repasse nº. 857102/2017/
ME/CAIXA; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam 
como proponente vencedor:

- SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME.
CNPJ Nº. 14.031.903/0001-44 
Valor: R$ 244.283,20
Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2019

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00046/2019, para o dia 25 de 
Novembro de 2019 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Major Augusto 
Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 08 de Novembro de 2019
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0047/2019

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 09:00 horas do dia  26 de Novembro de 
2019, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
do ramo pertinente para substituição de peças e serviços de mão de obra em bombas e bicos 
injetores, sistema de alimentação de combustível, injeções eletrônicas e similares,   . Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracita-
do. Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.
pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Dona Inês - PB, 11 de Novembro de 2019
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Aquisição parcelada de material de construção destinados a manutenção de vias 

públicas e diversas Secretaria deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00029/2019. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00146/2019 - Evangelista Batista de 
Luna - ME - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 34.813,00. ASSINATURA: 11.11.19

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nº 97.003/2019 

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Comissão Especial de Licitação do Programa 
“João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.330/2019, torna público 
que o certame de Seleção de Consultor Individual nº 97.003/2019, que tinha como data limite para 
recebimento da documentação dos candidatos interessados o dia 12/11/2019, às 23:59h, fica 
prorrogado para o dia 19/11/2019, às 23:59h. Os demais termos do Edital e seus anexos perma-
necem inalterados. A cópia do Edital, anexos e Adendos nº 01, nº 02 e 03 estão à disposição dos 
interessados no Portal da Transparência do Município de João Pessoa, através do Portal Trans-
parência da Prefeitura Municipal de João Pessoa, no link https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.
br/#/licitacoes?id=4199. Os interessados em participar da seleção deverão enviar a documentação 
exigida para o email celuep@joaopessoa.pb.gov.br, observando os requisitos e orientações presen-
tes no Edital, sob pena de exclusão no processo de seleção. Qualquer informação será prestada 
através do link acima citado.

João Pessoa, 11 de novembro de 2019.
Vandeivi Amâncio

Presidente da Comissão Especial de Licitação
Programa “João Pessoa Sustentável”

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09047/2019
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09040/2019  PROCESSO ADM. Nº. 2019/023144

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MA-
NUTENÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS 
E UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA.

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09040/2019, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011,  
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: RP DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP CNPJ: 70.097.282/0001-72 
FONE/FAX: (83) 3335-1155/3335-4980 END.: R. Juscelino Kubistcheck, 679, Cruzeiro, Campina 
Grande/PB EMAIL: rpconstrular@hotmail.com

LOTE UNID. PRODUTO 
/DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL MARCA

LOTE 05

1 Galão Esmalte sintético 
3,6 litros - branco 300

R$ 45,00
(Quarenta e 
cinco reais).

R$ 13.500,00
(Treze mil e 
quinhentos 

reais).

HIDRACOR

2 Galão

Esmalte sintético 
3,6 litros 

Nas cores: amare-
lo, azul, vermelho, 
verde, cinza, laran-
ja, marrom, preto, 

rosa, lilás, rubi.

3.000
R$ 45,00

(Quarenta e 
cinco reais).

R$ 135.000,00
(Cento e trinta 

e cinco mil 
reais).

HIDRACOR

Valor Total Lote 05: R$ 148.500,00 (Cento e quarenta e oito mil e quinhentos reais).
LOTE 08

LOTE UNID. PRODUTO /
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL MARCA

1 Galão Verniz de Alto 
brilho 3,6L 20

R$ 53,14
(Cinquenta 
e três reais 
e quatorze 
centavos).

R$ 1.062,80
(Um mil, ses-
senta e dois 

reais e oitenta 
centavos).

LUX

2 Galão
Verniz para madei-

ra 3,6L
30

R$ 45,65
(Quarenta e 
cinco reais 
e sessenta 

e cinco 
centavos).

R$ 1.369,50
(Um mil, 

trezentos e 
sessenta e 
nove reais 

e cinquenta 
centavos).

LUX

3 Galão

Verniz Marítimo 
incolor 3,6L, com 
filtro solar e boa 
resistência as 
intempéries 20

R$ 53,14
(Cinquenta 
e três reais 
e quatorze 
centavos).

R$ 1.062,80
(Um mil, ses-
senta e dois 

reais e oitenta 
centavos).

VERBRAS

Valor Total Lote 08: R$ 3.495,10 (Três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e dez 
centavos).
LOTE 09

LOTE UNID. PRODUTO 
/DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL MARCA

1 Latão Massa corrida Acrí-
lica 18L, cor branca 50

R$ 61,57
(Sessenta e 
um reais e 
cinquenta e 
sete centa-

vos).

R$ 3.078,50
(Três mil, se-

tenta e oito re-
ais e cinquenta 

centavos).

HIDRACOR

2 Latão Massa corrida PVA  
18L, cor branca 100

R$ 31,60
(Trinta e 

um reais e 
sessenta 

centavos).

R$ 3.160,00
(Três mil, cento 

e sessenta 
reais).

LUX

Valor Total Lote 09: R$ 6.238,50 (Seis mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta 
centavos).
LOTE 10

LOTE UNID. PRODUTO 
/DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL MARCA

1 Unid.

Rolo de espuma 
de poliste 23 cm 

com cabo de 
plástico

300

R$ 9,54
(Nove reais 
e cinquenta 

e quatro 
centavos).

R$ 2.862,00
(Dois mil, 

oitocentos e 
sessenta e 
dois reais).

ROMA

2 Unid.

Rolo de espuma 
de poliste 15cm 

com cabo de 
plástico 300

R$ 3,05
(Três reais e 
cinco centa-

vos).

R$ 915,00
(Novecentos e 
quinze reais).

ROMA

3 Unid.

Rolo de espuma 
de poliste 9cm 
com cabo de 

plástico

400

R$ 2,15
(Dois reais 
e quinze 

centavos).

R$ 860,00
(Oitocentos 
e sessenta 

reais).

ROMA

4
Unid.

Rolo de espuma 
de poliste 5cm com 
cabo de plástico

400

R$ 1,60
(Um real e 
sessenta 

centavos).

R$ 640,00
(Seiscentos 
e quarenta 

reais).

TINTAS 
LUX/

LUXLAR

5 Unid.
Rolo de lã de car-
neiro 09cm com 
cabo de plástico

300

R$ 2,93
(Dois reais 
e noventa e 
três centa-

vos).

R$ 879,00
(Oitocentos e 

setenta e nove 
reais).

TINTAS 
LUX/

LUXLAR

6 Unid.
Rolo de lã de car-
neiro 15cm com 
cabo de plástico

300

R$ 7,09
(Sete reais e 
nove centa-

vos).

R$ 2.127,00
(Dois mil, cento 
e vinte e sete 

reais).

ROMA

7 Unid.
Rolo de lã de car-
neiro 23cm com 
cabo de plástico

500

R$ 8,48
(Oito reais e 
quarenta e 
oito centa-

vos).

R$ 4.240,00
(Quatro mil, 

duzentos 
e quarenta 

reais).

ROMA

Valor Total Lote 10: R$ 12.523,00 (Doze mil, quinhentos e vinte e três reais).

LOTE UNID. PRODUTO 
/DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL MARCA

LOTE 13

1 Lata

Spray Multiuso Bri-
lhante 400 ml
Nas cores: preto, 
branco, amarelo, 
azul, vermelho, ver-
de, laranja, rosa, 
marrom, lilás, roxo

400

R$ 8,75
(Oito reais 
e setenta 
e cinco 

centavos).

R$ 3.500,00
(Três mil e 
quinhentos 

reais).

PRATIK

Valor Total Lote 13: R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais).

LOTE UNID.
PRODUTO 

/ DISCRIMINA-
ÇÃO 

QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL MARCA

LOTE 16

1 Lata
Espuma expansi-
va de poliuretano 
500ml

100

R$ 12,80
(Doze reais 

e oitenta 
centavos).

R$ 1.280,00
(Um mil, 

duzentos e 
oitenta reais).

SOUDAL

Valor Total Lote 16: R$ 1.280,00 (Um mil, duzentos e oitenta reais).
LOTE 17

LOTE UNID. PRODUTO 
/DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL MARCA

1 Lata Primer Universal 
0,9 L cor: cinza 50

R$ 24,00
(Vinte e 
quatro 
reais).

R$ 1.200,00
(Um mil e du-
zentos reais).

ANJO

2 Lata
Selador Acrílico 

para parede 18L, 
fosco

200

R$ 55,50
(Cinquenta 

e cinco reais 
e cinquenta 
centavos).

R$ 11.100,00
(Onze mil e 
cem reais).

EUCATEX

3
Galão Selador para 

madeira 3,6L 20

R$ 46,39
(Quarenta e 
seis reais e 
trinta e nove 
centavos).

R$ 927,80
(Novecentos 
e vinte e sete 
reais e oitenta 

centavos).

EUCATEX

Valor Total Lote 17: R$ 13.227,80 (Treze mil, duzentos e vinte e sete reais e oitenta 
centavos).
LOTE 22

LOTE UNID. PRODUTO 
/DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL MARCA

1 Pacote Lixa d’água de nº 
240, pacote com 50 50

R$ 25,93
(Vinte e 

cinco reais 
e noventa e 
três centa-

vos).

R$ 1.296,50
(Um mil, 

duzentos e 
noventa e 

seis reais e 
cinquenta 
centavos).

TIGRE

2 Pacote
Lixa parede 
nº 220, 
pacote com 50 50

R$ 27,43
(Vinte e sete 
reais e qua-
renta e três 
centavos).

R$ 1.371,50
(Um mil, tre-

zentos e seten-
ta e um reais 
e cinquenta 
centavos).

TIGRE

3 Pacote
Lixa parede 
nº 100, 
pacote com 50

50

R$ 27,43
(Vinte e sete 
reais e qua-
renta e três 
centavos).

R$ 1.371,50
(Um mil, tre-

zentos e seten-
ta e um reais 
e cinquenta 
centavos).

TIGRE

4 Pacote
Lixa parede 
nº 120, 
pacote com 50

50

R$ 27,43
(Vinte e sete 
reais e qua-
renta e três 
centavos).

R$ 1.371,50
(Um mil, tre-

zentos e seten-
ta e um reais 
e cinquenta 
centavos).

TIGRE

5 Pacote
Lixa parede 
nº  150 ,  paco te 
com 50

50

R$ 27,43
(Vinte e sete 
reais e qua-
renta e três 
centavos).

R$ 1.371,50
(Um mil, tre-

zentos e seten-
ta e um reais 
e cinquenta 
centavos).

TIGRE

6 Pacote
Lixa parede 
nº 180, 
pacote com 50

50

R$ 27,43
(Vinte e sete 
reais e qua-
renta e três 
centavos).

R$ 1.371,50
(Um mil, tre-

zentos e seten-
ta e um reais 
e cinquenta 
centavos).

TIGRE

7 Pacote Lixa parede nº 80, 
pacote com 50 50

R$ 27,43
(Vinte e sete 
reais e qua-
renta e três 
centavos).

R$ 1.371,50
(Um mil, tre-

zentos e seten-
ta e um reais 
e cinquenta 
centavos).

TIGRE

Valor Total Lote 22: R$ 9.525,50 (Nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta 
centavos).

LOTE UNID. PRODUTO 
/DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL MARCA

LOTE 23

1 Galão Zarcão (anti-ferru-
gem) – 3,6l 50

R$ 41,67
(Quarenta e 
um reais e 
sessenta e 
sete centa-

vos).

R$ 2.083,50
(Dois mil, oi-

tenta e três re-
ais e cinquenta 

centavos).

LUX

Valor Total Lote 23: R$ 2.083,50 (Dois mil, oitenta e três reais e cinquenta centavos).

LOTE UNID. PRODUTO 
/DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL MARCA

LOTE 24

1 Unid.

Corante de 50 ml 
Nas cores: ama-
relo, azul, laranja, 
marrom, preto, ver-
de, vermelho, cinza

1.500

R$ 2,13
(Dois reais e 
treze centa-

vos).

R$ 3.195,00
(Três mil, cento 

e noventa e 
cinco reais).

HIDRACOR

Valor Total Lote 24: R$ 3.195,00 (Três mil, cento e noventa e cinco reais).

LOTE UNID. PRODUTO 
/DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL MARCA

LOTE 26

1 Galão.

Esmalte sintético 
Automotivo Brilhan-
te 3,6L 
Nas cores: branca, 
prata lunar.

20
R$ 75,00

(Setenta e 
cinco reais).

R$ 1.500,00
(Um mil e 

quinhentos 
reais).

HIDRACOR

Valor Total Lote 26: R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais).
Valor Total Geral: R$ 205.068,40 (Duzentos e cinco mil, sessenta e oito reais e quarenta 

centavos).
          João Pessoa, 08 de novembro de 2019.

Edilma da Costa Freire 
Secretária de Educação e Cultura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09046/2019  PROCESSO ADM. Nº. 2019/083366

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAIS DE CAMA E BANHO, COM SERIGRAFIA, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA REDE 
DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

Com base nas informações constantes no processo administrativo epigrafado e em cumprimento 
aos termos do art. 43, VI, da Lei n° 8.666/93, e alterações posteriores, bem como no Decreto Municipal 
nº. 7.884/2013, Decreto 9.280/2019 e Art. 4º, Inciso XXII, da Lei nº. 10.520/2002, ACOLHO o Parecer 
emitido pela Assessoria Jurídica da CSL/SEDEC e HOMOLOGO o Pregão acima identificado, em 
favor da empresa ELAINE GOMES GALVÃO - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 02.393.076/0001-50, 
a qual foi vencedora dos seguintes itens: ITEM 01 (Lençol sem elástico), com valor unitário de R$ 
8,60 (oito reais e sessenta centavos),  cujo o valor total do item é de R$ 43.000,00 (quarenta e três 
mil reais); ITEM 02 (Lençol com elástico), com valor unitário de R$ 9,25 (nove reais e vinte e cinco 
centavos),  cujo o valor total do item é de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais); ITEM 03 (Edredom 
para berço), com valor unitário de R$ 25,23 (vinte e cinco reais e vinte e três centavos),  cujo o 
valor total do item é de R$ 201.840,00 (duzentos e um mil, oitocentos e quarenta reais); ITEM 05 
(Toalha de banho de capuz), com valor unitário de R$ 15,00 (quinze reais),  cujo o valor total do 
item é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); ITEM 06 (Toalha de rosto), com valor unitário de R$ 
4,80 (quatro reais e oitenta centavos),  cujo o valor total do item é de R$ 14.400,00 (quatorze mil 
e quatrocentos reais), perfazendo o valor total de R$ 356.240,00 (trezentos e cinquenta e seis mil, 
duzentos e quarenta reais); HC ALECRIM DISTRIBUIDORA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 
12.028.801/0001-44, a qual foi vencedora do seguinte item: ITEM 04 (Toalha de banho felpuda), 
com valor unitário de R$ 11,72 (onze reais e setenta e dois centavos),  cujo o valor total do item é 
de R$ 257.816,56 (duzentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e seis 
centavos), perfazendo o valor total de R$ 257.816,56 (duzentos e cinquenta e sete mil, oitocentos 
e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos).  O valor global dos itens é de R$ 614.056,56 (seis-
centos e quatorze mil, cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos). Em consequência, fica 
convocado o proponente para assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena de decair o direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da lei nº 8.666/93.

João Pessoa, 11 de novembro de 2019.
Edilma da Costa Freire

Secretária de Educação e Cultura. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇO Nº 33001/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DO 
DISTRITO DE MOTOS EM JOÃO PESSOA. A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da 
Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, comunica aos interessados, que, fica determinado 
que a reunião para abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais, dar-se-á no dia 
13/11/2019, às 09:00 horas, no mesmo local indicado no preâmbulo do Edital.

João Pessoa, 11 de novembro de 2019.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação – SEPLAN/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33014/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REFORMA DA PRAÇA 
DA CONQUISTA NO BAIRRO PADRE ZÉ, EM JOÃO PESSOA. A Prefeitura Municipal de João 
Pessoa, através da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, comunica aos interessados, que, 
fica determinado que a reunião para abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais, 
dar-se-á no dia 13/11/2019, às 11:00 horas, no mesmo local indicado no preâmbulo do Edital.

João Pessoa, 11 de novembro de 2019.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação – SEPLAN/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04-039/2019

Acatando relatório apresentado pelo Pregoeiro desta Secretaria e o Parecer Jurídico Técnico 
Conclusivo da Assessoria Jurídica da Central de Compras, que trata do Processo Administrativo Nº: 
2019/044143 – SEMUSB, cujo objeto é o “SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA – SEMUSB, CONFORME CONDIÇÕES 
E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS”, HOMOLOGO o procedimento 
licitatório em epígrafe em favor da empresa: JOSE G B S DA SILVA – CNPJ: 21.821.662/0001-00, 
no item 01pelo valor total de R$ 34.300,00 (trinta e quatro mil e trezentos reais).  

João Pessoa/PB, 11 de novembro de 2019.
LAURO MONTENEGRO SARMENTO DE SÁ

Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04-039/2019

Acatando relatório apresentado pelo Pregoeiro desta Secretaria e o Parecer Jurídico Técnico 
Conclusivo da Assessoria Jurídica da Central de Compras, que trata do Processo Administrativo Nº: 
2019/044143 – SEMUSB, cujo objeto é o “SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA – SEMUSB, CONFORME CONDIÇÕES 
E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS”, HOMOLOGO o procedimento 
licitatório em epígrafe em favor da empresa: JOSE G B S DA SILVA – CNPJ: 21.821.662/0001-00, 
no item 01pelo valor total de R$ 34.300,00 (trinta e quatro mil e trezentos reais).  

João Pessoa/PB, 11 de novembro de 2019.
LAURO MONTENEGRO SARMENTO DE SÁ

Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.103/2019

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A PLATAFOR-
MA GOOGLE MAPS API, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE PLANEJAMENTO– SEPLAN, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS 
NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2019/094329.
Data da sessão: 25/11/2019
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Fonte de Recurso: (1001).
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Nº da UASG: 982051
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes

João Pessoa, 11 de novembro de 2019.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04-095/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2019/096783.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A MEIA MARATONA 
2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE 
E RECREAÇÃO – SEJER, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO 
EDITAL E SEUS ANEXOS.

A pregoeira responsável pelo Pregão em tela comunica aos interessados que a sessão pública 
definida para o dia 14/11/2019 fica adiada para o dia 25/11/19 às 09:00h, tendo em vista alterações 
no edital.

Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes
João Pessoa, 11 de novembro de 2019.

Lucélia Alves Silva
Pregoeira Substitua

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

  TERMO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10.001/2019 – PROCESSO Nº 04.373/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO PARA 
AMPLIAÇÃO DA LAVANDERIA INDUSTRIAL DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.

A Presidente da Comissão Setorial de Licitação da Secretaria de Saúde de João Pessoa, com 
base nas informações constantes no Parecer da Contabilidade, bem como no Parecer do Setor 
de Engenharia e Arquitetura, exara a ADJUDICAÇÃO, em favor da empresa: CONSTRUÇÕES, 
COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS QUEIROGA LTDA - EPP, sob o CNPJ: 08.938.468/0001-33, 
pelo valor global de R$ 1.110.000,00 (Hum milhão, cento e dez mil).

João Pessoa, 11 de Novembro de 2019.
JULIANA PEREIRA DE LIMA

Presidenta da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Nº 2071/19 - 2072/19 – 2073/19/SEINFRA Pregão Eletrônico Nº  07.012/20198
Objeto: Aquisição de Cimento Portland CP II-32 em Sacos de 50 Kg, Agregados de Natureza 

Granítico (Cascalhinho, Brita, Pó de Pedra, Pedra Rachão e Areia Lavada de Rio Doce e Tijolos 
Cerâmicos de 8 Furos   destinados aos Serviços de Recuperação de Pavimentos das Ruas da 
Cidade, Manutenção de Galerias Pluviais e Próprios Municipais Executados pela SEINFRA/PMJP.

A Secretária de Infra Estrutura da Prefeitura Municipal de João Pessoa no uso das suas atribui-
ções que lhe são conferidas e com base nas informações constantes do Processo Administrativo 
2071/2019 /SEINFRA, do Processo Administrativo 2072/2019/SEINFRA e do Processo Administrativo 
2073/2019 /2019/SEINFRA referente ao Pregão Presencial  nº 07.012/2019, e em cumprimento aos 
termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei 8.666/93, acolho e HOMOLOGO a adjudicação e o parecer 
da Pregoeira da Comissão Setorial de Licitação da SEINFRA resolve  HOMOLOGAR a presente 
licitação, cujo resultado foi FRACASSADO. 

João Pessoa, 07 de novembro de 2019.
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária de Infra Estrutura /PMJP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019.
A Prefeitura de Livramento/PB, vem através de sua Gestora, tornar público que esta notificando 

a pessoa jurídica:Anderton Cavalcante Souto, CNPJ 32.056.101/0001-70,ea pessoa jurídica: S D 
de A Ferreira & Cia Ltda, CNPJ 26.889.181/0001-42, para no prazo de 05 (cinco) dias consecu-
tivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a CPL objetivando a assinatura 
do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal 
nº 8.666/93. Objeto: Prestar Fornecimento Parcelado de Material de Expediente para Atender as 
Necessidades das Diversas Secretarias do Município de Livramento/PB. Informações:Na sede da 
CPL, Rua José A. de Almeida, 386, Centro, Livramento/PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 34771042.

Livramento/PB, 11 de novembro de 2019
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV011/2019
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 DV011/2019, 
que objetiva: Contratação direta da pessoa jurídica Ápice Consultorias e Capacitações Eireli, CNPJ: 
29.620.239/0001-46, para prestar serviços especializados para realização de Processo Seletivo 
Simplificado para provimento de vaga temporária para cargo de Coordenador da UAB pólo de 
Livramento/PB, conforme termo de referência; Ratifico o correspondente procedimento e Adjudico o 
seu objeto a pessoa jurídica: Apice Consultorias E CapacitacoesEireli, CNPJ: 29.620.239/0001-46, 
com o valor total de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). 

Livramento/PB, 31 de Uutubro de 2019.
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 016/2019, que objetiva: Contratação de pessoa 
jurídica para prestar fornecimento parcelado de material de expediente para atender as necessidades 
das diversas secretarias do Município de Livramento/PB; Homologo o correspondente procedimento 
licitatório em favor da pessoa jurídica:Anderton Cavalcante Souto, CNPJ: 32.056.101/0001-70, com 
o valor total de R$ 439.737,24, pelos itens: 1, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25a 32, 35, 37, 
41 a 45, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 58, 61 a 63, 66, 68 a74, 77 a 81, 84, 86, 88, 89, 96 a 98, 103, 105, 
108, 110, 113 a 117, 120, 124, 125, 129, 131, 133, 135, 138, 144 a 146, 150, 155, 157, 162a 164, 
166, 168, 170, 172, 173, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 187, 197, 201, 204, 206, 208, 210, 214, 215, 
219, 220, 223, 225, 227, 228, 231, 233, 234, 237, 238, 239, 240, 242 a 251, 253a255, 257 a 263, 
269, 270, 274, 276, 278, 280, 282, 283, 286 a 288, 290, 292, 296, 298, 300, 302, 308, 309, 311, 
313, 316, 321, 322, 324 a 327, 331, 332, 335; pessoa jurídica:SD de A Ferreira & Cia Ltda, CNPJ: 
26.889.181/0001-42, com o valor total de R$ 346.161,75, pelos itens: 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 14, 15, 
18, 22, 24, 33, 34, 36, 38 a40, 46, 48, 50, 51, 54, 57, 59, 60, 64 a 67, 75, 76, 82, 83, 85, 87, 90 a 
95, 99, 100a 102, 104, 106, 107, 109, 111, 112, 118, 119, 121a 123, 126, 127, 128, 130, 132, 134, 
136, 137, 139 a 143, 147a149, 151 a 156, 158, 159, 160, 161, 165, 167, 169, 171, 174, 175, 177, 
179, 181, 183, 185, 188, 189, 190 a196, 198, 199, 200, 202, 203, 205, 207, 209, 211a 213, 216 a 
218, 221, 222, 224, 226, 229, 230, 232, 235, 236, 241, 252, 256, 264a 268, 271 a 273, 275, 277, 
279, 281, 284, 285, 289, 291, 293 a295, 297, 299, 301, 303 a 306, 307, 310, 312, 314, 315, 317a 
320, 323, 328a330, 333, 334.

Livramento/PB, 11 de novembro de 2019.
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DE CONTRATONº 148/2019

Dispensa de Licitação nº DV011/2019.Contratante: Prefeitura de Livramento/PB, Contratada:Apice 
Consultorias eCapacitacoesEireli, CNPJ: 29.620.239/0001-46.Valor: R$ 6.750,00 (seis mil setecentos 
e cinquenta reais). Objeto:Prestar serviços especializados para realização de Processo Seletivo 
Simplificado para provimento de vaga temporária para cargo de Coordenador da UAB pólo de 
Livramento/PB. Fonte de Recurso: Próprios do Município (Ordinários).Dotação: QDD/2019, ficando 
automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o 
exercício seguinte.Vigência:01 (um) ano. Partes: Carmelita E. V. Sousa (Pela contratante) e o Sr. 
Hugo da L. Brasil (Pela contratada).

Livramento - PB, 06 de novembro de 2019
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (TUBOS EM CONCRETO SIMPLES), PARA UTI-

LIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO PERMANENTE DE INSTALAÇÕES DE ESGOTOS E DRENAGEM 
URBANA, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00027/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Monte Horebe: ,Recursos Próprios 
do Município de Monte Horebe: 09.00 SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN 04.122.3006.2040 
MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE 3.3.90.30.01 MATE-
RIAL DE CONSUMO 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAçõES. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Monte Horebe e: CT Nº 
00085/2019 - 11.11.19 - CONCRETUS CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PREMOLDADOS 
EIRELI - R$ 372.441,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2019

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2019, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
PRÉ-MOLDADOS (TUBOS EM CONCRETO SIMPLES), PARA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO 
PERMANENTE DE INSTALAÇÕES DE ESGOTOS E DRENAGEM URBANA, DO MUNICÍPIO 
DE MONTE HOREBE - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
CONCRETUS CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PREMOLDADOS EIRELI - R$ 372.441,00.

Monte Horebe - PB, 11 de Novembro de 2019
MARCOS ERON NOGUEIRA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS POR 

MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS 
A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE MONTE HO-
REBE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Monte Horebe. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Monte Horebe e: CT Nº 00030/2019 - 13.03.19 - PEREIRA 
DIAS & CAVALCANTE LTDA - ME - R$ 214.200,00.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA

EXTRATO DO 4º (quarto) TERMO ADITIVO
Tomada de Preço 00005/2014

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Natuba – CNPJ 09.072.448/0001-95; LICITAÇÃO: 
Tomada de Preço nº 00005/2014; OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços 
no ramo engenharia para construção de uma quadra coberta com vestiário, padrão FNDE, anexa a 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedacinho de Amor. CONTRATADO: VASCONCELOS & 
MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°. 04.393.361/0001-04; CONTRATO: Contrato 
nº 00001/2016; MOTIVO: alteração de Vigência Contratual – 4º (Quarto) Termo de Aditamento de 
prazo. O prazo global para a prestação dos serviços fica prorrogado por mais 9 (nove) meses a 
partir da conclusão do 3º (terceiro) termo aditivo. A vigência do 4º (quarto) termo aditivo será a 
partir de 08/12/2018 a 04/09/2019. 

Natuba, 25 de Novembro de 2018.
JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS

 AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2019

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 10:00 hs do dia 18 de 
Novembro de 2019, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 
00010/2019, que objetiva: Aquisição de Unidade Móvel de Saúde, Ambulância tipo A - Simples Remo-
ção Tipo Furgoneta, destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste Município. Justificativa: Razões 
de interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte 
endereço - Av. Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB. Telefone: (083) 99167-0794. 

Pedro Régis - PB, 11 de Novembro de 2019
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2019

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 10:00 horas do dia 27 de Novembro de 
2019, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 02 (dois) 
veículos tipo passeio 0Km, motor a partir de 1.3, destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste 
Município. Recursos: Ministério da Saúde N°. da Proposta: 13072.341000/1190-03. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 130/2005. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 99167-0794. Edital: 
www.tce.pb.gov.br. 

Pedro Régis - PB, 11 de Novembro de 2019
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2019

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 11:00 horas do dia 27 de Novembro de 
2019, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Unidade 
Móvel de Saúde, Ambulância Tipo Furgoneta em aço ou monobloco e original de fabrica, 0 km, 
destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste Município. Recursos: Ministério da Saúde N°. da 
Proposta: 13072.341000/1170-03. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Munici-
pal nº. 130/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 99167-0794. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Pedro Régis - PB, 11 de Novembro de 2019
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE EDITAL
LEILÃO Nº 001/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ torna público para conhecimento dos interessados nos 
termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Leilão de bens 
móveis inservíveis nº 001/2019 do tipo maior lance, de forma Online/Presencial, que será realizado 
pelo Leiloeiro Oficial o senhor Rennan Napy Neves, JUCEP . Nº 008/2014. O leilão será realizado no 
dia 29/11/2019 ás 10:00 horas na Sede da Prefeitura Municipal localizada à Rua Antônio Firmino, nº 
348, Monte Santo, nesta cidade. Maiores informações serão disponíveis na sala da CPL no prédio 
sede da Prefeitura Municipal (83) 3371-2126 ramal 34, ou com o Leiloeiro Oficial (83) 98647-0174 
ou no site: PORTAL http://arremateleiloes.com.br 

Picuí, 11 de novembro de 2019.
OLIVANIO DANTAS REMIGIO

Prefeita Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

AVISO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS 017/2019

O MUNICÍPIO DE PATOS por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada 
pela Porta-ria nº 1067/2019, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que após 
analisar a Proposta dos Licitantes Habilitados, a luz das exigências editalícias e da legislação 
vigente, em especial o artigo 109, da Lei nº 8.666/93, DECIDIU:

a) CLASSIFICAR a proposta da empresa VL TECNO ENGENHARIA LTDA, inscrita no 
CNPJ (MF) n.º 03.226.372/0001-29, por atender as exigências do Edital.

DA VENCEDORA:
a) DECLARAR VENCEDORA a proposta da empresa VL TECNO ENGENHARIA LTDA, 

inscrita no CNPJ (MF) n.º 03.226.372/0001-29, com o valor global de R$ 1.974.702,94 (um milhão 
novecentos e setenta e quatro mil setecentos e dois reais e noventa e quatro centavos).

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-
ministrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3610

PATOS - PB, 11 de novembro de 2019.
José Leandro Morais

Presidente da CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DO ENVELOPE DE PROPOSTA 
DE PREÇOSTOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019

O MUNICÍPIO DE PATOS por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada pela 
Porta-ria nº 1067/2019, torna público, para conhecimento de todos os interessados que realizará 
em 13 de outubro de 2019, às 12h00min, sessão publica para abertura dos envelopes de proposta 
de preços das empresas habilitadas no processo em epigrafe.

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Adminis-
trativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 14h00, ou pelo E-mail: licitacao@patos.
pb.gov.br, ou através dos portais: http://patos.pb.gov.br/governo_e_municipio/avisos_de_licitacao ou 
https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. Informações pelo telefone 0(xx)83-3423-1563.

PATOS - PB, 11 de novembro de 2019.
José Leandro Morais

PRESIDENTE DA CPL/PMP

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo n° 003/2019
Modalidade: Chamada Pública n° 001/2019
A SECRETÁRIA E GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, no uso de 

suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, ato de designação pelo 
Prefeito Portaria nº 051/2019 de 01 de julho 2019, e em consonância com o que dispõe as leis 
federais 8.666/93 e 10.520/02, e tomando em conta o julgamento e decorrer do processo admi-
nistrativo de Chamamento Público nº 001/2019, bem como o parecer do Sr. Pregoeiro RESOLVE:

HOMOLOGAR, o resultado da Chamada Pública nº 001/2019 a Empresa OFTALMOCLÍNICA 
SAULO FREIRE EIRELI, sob o CNPJ: 00.518.251/002-43, ganhadora com o valor de R$ 27.821,60 
(vinte e sete mil oitocentos e vinte e um e sessenta centavos), como ganhadora dos serviços objetos 
do Termo de Referência e Proposta dos autos processo administrativo.

Pitimbu (PB), 11 de novembro de 2019
GEILCE AZEVEDO BARBALHO

GESTORA DO FMS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ

Comissão Permanente de Licitação
 Aviso de abertura de envelopes de Habilitação

TOMADA DE PREÇO 003/2019
A Comissão Municipal de Licitações de São Vicente do Seridó-PB, informa a todos os interessados 

a abertura do envelope de Habilitação ref. a Tomada de Preços nº 0003/2019.
bjeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONS-

TRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADA NA RUA AFONSO CORDEIRO AGRA, 83 
SÃO VICENTE DO SERIDÓ-PB.

A CPL comunica p/ conhecimento que a abertura será às 08h30minh do dia 15 de Novembro 
de 2019, as 08:00hs, na Sala de Licitações desta Prefeitura. 

São Vicente do Seridó - PB, 11 de Novembro de 2019
Michel Platini Cordeiro de Farias

Presidente da CPL

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ
 HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2019
Nos termos do relatório final apresentado pelo Presidente da CPL e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preço nº 0002/2019, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA  DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS SUPERFICIAIS 
PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO 
VICENTE DO SERIDÓ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO NO EDITAL, CONFORME PLANILHA 
EM ANEXO NO EDITAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: D2R3 
CONSTRUÇÕ E SSERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL IERELI, CNPJ N.º 32.666.677/0001-50 
- Valor: R$ 109.457,73.

São Vicente do Seridó - PB, 05 de Novembro de 2019
MARIA GRACIETE DO NASCIMENTO DANTAS

Prefeita
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ
 HOMOLOGAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2019

Nos termos do relatório final apresentado pelo Presidente da CPL e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente a Tomada de Preço nº 0004/2019, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS 
NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA PLA-
NILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO NO EDITAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: PRIIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP – CNPJ 
N. 20.949.329/0001-00 - Valor: R$ 225.993,34.

São Vicente do Seridó - PB, 05 de Novembro de 2019
MARIA GRACIETE DO NASCIMENTO DANTAS

Prefeita
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TAPA BURACOS SUPERFICIAIS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NA ZONA UR-
BANA DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO NO 
EDITAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO NO EDITAL.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preço nº 0002/2019.
DOTAÇÃO: 02.017 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONSTRUÇÕES DE PAVIMANTE-

ÇÕES - 4490.51 99 Obras e Instalações - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS 
E SERV. PÚBLICOS - 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica – RECURSOS 
PROPRIOS.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Vicente do Seridó e:
CT Nº XXXXXXXXX/2019 –05.11.19 - D2R3 CONSTRUÇÕ E SSERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 

CIVIL IERELI, CNPJ N.º 32.666.677/0001-50 - Valor: R$ 109.457,73.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFOR-

MAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ-PB, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES NA PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO NO EDITAL.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preço nº 0004/2019.
DOTAÇÃO: 02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 02006.12.361.0004.1006 - CONSTRU-

ÇÕES E AMPLIAÇÃO DE UND. DE ENSINO FUNADMENTAL - 4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
- 02.017 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - 02.017.15.452.0008.1026 - RECUPERAÇÃO 
DE CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS - 4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES - RECUR-
SOS ORDINARIOS..

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Vicente do Seridó e:
CT Nº XXXXXXXXX/2019 – 05.11.19 - PRIIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

EIRELI – EPP – CNPJ N. 20.949.329/0001-00 - Valor: R$ 225.993,34.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2019

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Governador Dorgival Terceiro Neto, 363 - Centro - Taperoá - PB, às 14:00 horas do dia 25 de No-
vembro de 2019, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA CONVENCIONAL DE RE-
SÍDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER O CONVÊNIO FUNASA Nº 858769/2017 COM O MUNICÍPIO 
DE TAPEROÁ/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº. 004/2009. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3463-2924. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Taperoá - PB, 07 de Novembro de 2019
HERICK FABRICIO LIMA TRAJANO

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2019
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2019, que objetiva: 
Contratação de empresa para Reforma do Ginásio de Esportes O MARCELÃO; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: B2 CONSTRUCOES 
EIRELI - R$ 56.241,76.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 11 de Novembro de 2019
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para Reforma do Ginásio de Esportes O MARCELÃO. 

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Mu-
nicípio de São Sebastião de Lagoa de Roça: 02070 - Secretaria de Obras, Urbanismo e transportes 
02070.27.812.2009.1090 - Const. Ref e Ampliação do Ginásio Poliesportivo e Quadra 44.90.51.00.00 
- Obras e Instalações 001/940 - Fonte. VIGÊNCIA: até 09/05/2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00081/2019 - 11.11.19 - B2 
CONSTRUCOES EIRELI - R$ 56.241,76.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS 

DE CONSTRUÇÃODE CRECHE NO DISTRITO DE BANDARRA E REFORMA DA ESCOLA 
RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS NA COMUNIDADE DE BREJO DAS FREIRAS NO 
MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00010/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João Rio do Peixe. VIGÊNCIA: 
até 11/11/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e: 
CT Nº 00225/2019 - 11.11.19 - FFJ CONSTRUTORA LTDA - R$ 2.213.001,44.

SINDICATO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA – SSPC/PB - 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL - O Presidente do Sindicato dos Servidores 
da Polícia Civil do Estado da Paraíba – SSPC/PB, inscrito no CNPJ 24.097.867/0001-75, no 
uso de suas atribuições legais e estatutárias vigentes, convoca todos os Servidores da Polícia 
Civil integrantes do grupo GPC-600, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que 
realizar-se-á as 8h, em primeira convocação e em segunda chamada uma hora após, no dia 18 do 
mês de novembro do ano de 2019 na sede do SSPC/PB, Av. General Osório nº 90, Centro João 
Pessoa/PB, para deliberar sobre a seguinte pauta: a) Alteração do nome fantasia de ‘SSPC/PB’ 
para ‘SINDSPOL/PB’. - João Pessoa/PB, 08 de novembro de 2019. - Antonio Erivaldo Henrique de 
Sousa -Presidente do SSPC/PB.

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 003/2019

REGISTRO Nº 19-01376-5
OBJETO: REFORMA DO GINÁSIO JOSÉ RODRIGUES - O RODRIGÃO, NO DISTRITO DE 

GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 13 de dezembro 
de 2019 às 09h00hrs. (PUBLICADO EM 09/11/2019. REPUBLICAR POR INCORREÇÃO).

João Pessoa, 11 de novembro de 2019.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente do Certame                   

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 081/2019

REGISTRO Nº 19-01371-4
OBJETO: ILUMINAÇÃO DO MEMORIAL ABELARDO DA HORA, LOCALIZADO NO ESPAÇO 

CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO, EM JOÃO PESSOA - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 28 de novembro 
de 2019 às 09h00hrs. (PUBLICADO EM 09/11/2019. REPUBLICAR POR INCORREÇÃO).

João Pessoa, 11 de novembro de 2019.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente do Certame                   

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 083/2019

REGISTRO Nº 19-01373-0
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS ESTRUTURAL E DE COMBATE A IN-

CÊNDIO, PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO PARADESPORTIVO, EM JOÃO PESSOA.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 28 de novembro 
de 2019 às 10h30hrs. (PUBLICADO EM 09/11/2019. REPUBLICAR POR INCORREÇÃO).

João Pessoa, 11 de novembro de 2019.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente do Certame                   

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 085/2019

REGISTRO Nº 19-01372-2
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES DE ENGENHA-

RIA PARA REFORMA DO BATALHÃO DE OPERAÇÕES POLICIAIS - B.O.P.E EM JOÃO PESSOA.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 29 de novembro 
de 2019 às 09h00hrs. (PUBLICADO EM 09/11/2019. REPUBLICAR POR INCORREÇÃO).

João Pessoa, 11 de novembro de 2019.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente do Certame 
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