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Governo do Estado iniciará construção do acesso entre as Três Ruas, no 
bairro dos Bancários, e a UFPB, já a partir do próximo mês. Página 5

Obras do viaduto começam em maio
UFCG e IFPB retoman atividades presenciais

Paraíba fecha 
março com 
saldo positivo de 
1.061 empregos

Após a UEPB e a UFPB, outras 
instituições federais de ensino superior 

também voltam a receber alunos em 
sala de aula a partir de segunda-feira.
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De acordo com balan-
ço do Novo Caged divul-
gado ontem, Estado fe-
chou o mês passado com 
15.081 admissões contra 
14.020 desligamentos.
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No domingo, em Fortaleza, time da 
Paraíba enfrenta o Ferroviário, em 
partida válida pelo Brasileiro da Série C. 

Página 21

n “Enfurnadas dentro de casas, 
apartamentos e automóveis, ou 
voando sobre motocicletas, as 
pessoas vão afastando-se cada 
vez mais umas das outras”.

Editorial

Página 2

n “Augusto era bom de bola 
que só ele. Desde menino tinha 
o chamado faro de gol, como se 
diz entre olheiros e profissionais 
do mundo da bola”.

Felipe Gesteira
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Botafogo embarca para o CE

Estado libera R$ 2 milhões para 
comerciantes de Campina Grande

são joão 2022

Recursos serão liberados através de créditos do Empreender PB; inscrições começam segunda-feira. Página 17

Marcha dos 
Prefeitos leva mais 
de 100 gestores 
da PB a Brasília

Evento terminou 
ontem com a leitura da 
Carta Municipalista, que 
será entregue aos pre-
sidentes da República, 
Congresso e STF.
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Congresso do 
PSB reúne João 
Azevêdo, Lula 
e Alckmin

Evento que se estende 
até amanhã, na Capital 
Federal, discute temas 
como o projeto político 
do partido e as eleições 
de 2022.
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

601.933

30.414.677

510.238.527

10.208

663.289

6.220.718
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

8.688.628

427.158.915

11.561.090.093
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Os Gonzagas 
celebra 10 anos 
de carreira com 

disco plural
Autoral, ‘Nós’ reúne 

os singles mais recentes e 
parcerias com Chico César, 

Jéssica Melo e Santanna. 
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No Ministério do Desenvolvimento Regional, governador João Azevêdo trata das obras do Ramal Piancó e da barragem de Cupissura. Página 13

Segurança hídrica é tema de audiência na capital federal



Observando com atenção o que acontece - todos os dias e todas as 
horas - nos cruzamentos das principais avenidas de grandes bairros 
da cidade de João Pessoa, chega-se à conclusão de que, para um 
considerável número de motoristas – principalmente, motociclistas -, 
não existe legislação, sinalizadores, circuitos de câmeras ou agentes 
de trânsito.

A todo instante, comete-se infrações. Ora avançam o sinal 
vermelho, ora param o veículo em cima da faixa de pedestre. 
Atravessar ruas e avenidas, portanto, mesmo na área de segurança, 
tornou-se uma operação de alto risco. É preciso estar com todos os 
sentidos alertas, sob pena de ser atropelado, inclusive por ciclistas que 
transitam, velozes... na contramão.

A leitura que se faz é que a cidade nega-se ao pedestre, tão curtas e 
acidentadas são as calçadas. É como se houvesse uma preferência pela 
borracha dos pneus, em detrimento da sola dos pés. E assim, pessoas 
andam cada vez menos pelas principais artérias de seus bairros, 
preferindo locomover-se de carona, pilotando veículos ou pagando 
táxi, ônibus etc.

Enfurnadas dentro de casas, apartamentos e automóveis, ou 
voando sobre motocicletas, as pessoas vão afastando-se cada vez 
mais umas das outras, e todas da cidadania; da convivência solidária 
e amiga que um dia marcou a relação entre vizinhos. Os direitos são 
exibidos agressivamente como espadas, enquanto os deveres não se 
conhece ou são olvidados.

Cabe ao poder público chamar o feito à ordem, para que a 
civilidade continue sendo a norma, e não a exceção. Se pessoas 
teimam em desrespeitar a lei, inclusive de maneira petulante, a 
fiscalização deve ser mais rígida e a punição, também. Certos países 
da Europa não são mais educados que o Brasil, acontece apenas que, 
por lá, a transgressão esbarra na Justiça.

Faz-se necessário, por exemplo, um número maior de câmeras e de 
agentes de trânsito, nas ruas, para que o cometimento de infrações 
seja inibido ou tenha a imediata contrapartida da lei. O que não pode 
acontecer é a evolução desse estado de coisas, que depõe contra um 
projeto de cidade na qual a educação estaria na base e no vértice da 
pirâmide social.

Crônica

A pele e o pneu
Editorial

Damião Ramos Cavalcanti   
damiao.r.c.@uol.com.br | Colaborador

Guarany Viana, da alegria à tristeza
Tudo que tem vida tem uma idade, e, por 

isso, sendo desses os principais, os huma-
nos contam o tempo que é um só. Mas fra-
cionam para contar e recontar os seus peda-
ços e situar-se num desses momentos que se 
multiplicam entre o passado, o presente e o 
futuro. Reconta, nos dedos, quando nasceu, 
em relação aos fatos e às pessoas que tam-
bém nasceram e até aquelas que morreram. 
Sou meio atrapalhado para lembrar dos ani-
versários alheios, até dos de casa, o que me 
tem causado dissabores... Mas o meu sei de 
cor, e de alguns amigos que aniversariam 
no mesmo dia, no nosso 24 de abril, embo-
ra de anos diferentes, isso não importa, im-
portante é a comemoração natalícia. 

Um deles era Francisco Pereira Nóbre-
ga, a cujo mestre, filósofo, escritor e cronis-
ta, prestavam homenagens, no Seminário,  e 
também a todos os aniversariantes, e lá esta-
va eu, desde meus 11 anos, nessas ocasiões, 
também recebendo, relativamente, parte 
dos discursos, das palmas e dos parabéns. 
De tudo isso, o motivador era o padre e pro-
fessor, recém-chegado de Roma, que discur-
sava, e muito bem, em nome de todos. Refe-
ria-se a mim, companheiro de aniversário, 
e isso me lisonjeava: “Damião, você sou eu 
amanhã”... Relembrando, palavras essas re-
petidas pela sua viúva Lígia, quando assu-
mi, na APL, a cadeira 33, deixada vaga por 
Francisco Pereira em razão do seu faleci-
mento. Em vida, muito amigo; depois da 
morte, imortal confrade. 

Mesmo com as limitações da memória 
nesse sentido, realçou-se outro companhei-
ro aniversariante, no mesmo 24 de abril: 
Guarany Viana, comemorando essa coin-
cidência. Eu o conheci, na década de 70, no 
Dede, sob as instruções do Professor Mar-
coni, ”fazendo ginástica” com pessoas ilus-
tres: Dom José Maria Pires, Antonio Escorel, 
Luís Andrade, Augusto de Almeida, Gua-
rany e tantos outros colegas daqueles exer-
cícios. Foi então quando começamos a fes-
tejar o nosso aniversário. 

Por isso, todas as manhãs deste dia do 
ano eram iniciadas com um abraço ou um 
telefonema, sobre essa feliz e boa coincidên-
cia. Também ligava para Guarany, quan-

do achava um cano quebrado, derramando 
água rua afora. Não importa onde ele esti-
vesse, qual função ocupasse, Guarany sem-
pre foi bondosamente a Cagepa. E não sei 
como, de imediato, ele providenciava o con-
serto. Sabia, porém, de uma fundamental 
razão: seu amor e zelo pela coisa do povo e 
pelo serviço público. Essa virtude provém 
de longe, como fundador da Cagepa; gran-
de colaborador de João Azevêdo, na Secre-
taria de Infraestrutura; professor do Centro 
de Tecnologia da UFPB, e emérito membro 
e dirigente da ABES – Associação Brasilei-
ra de Engenharia Sanitária. 

Esse último 24 de abril tinha tudo para 
ser um belo dia: jardim ensolarado; pássa-
ros, inclusive canários da terra; corujas, pin-
tinhos acompanhados por bonitos guinés. 
Tendo colocado xerém e alpiste para eles co-
merem, comecei a ligar para Guarany, pois 
era também o seu aniversário. Ele não aten-
dia. Depois de várias tentativas, soube que 
ele tinha falecido, no dia do seu aniversá-
rio, lamentável coincidência. Estudioso das 
ciências exatas, era exato até tratando das 
águas, por que essa exata coincidência sem 
separar o sorriso da alegre satisfação das 
lágrimas da triste insatisfação? Por que tra-
zer a uma mesma circunstância a vida e a 
morte? É assim a vida, seja no começo, seja 
no fim. Júbilo e desgosto pelo usufruto da 
nossa existência, num só dia. É, a vida tem 
de tudo, enfim, inclusive nada. 

O sociólogo e filósofo polonês Zygmunt 
Bauman, atualizando, pela lente de uma 
leitura marxiana, uma compreensão de 
nossa contemporaneidade, nos apresen-
ta a dramática situação da transformação 
das pessoas em mercadoria. E nessa em-
preitada modos e formas de organizar a 
vida que ainda trazem vestígios de coleti-
vo, de comum a todos os iguais, vão sen-
do varridos com a condenação do atraso, 
do tosco, do improdutivo.

A cena me povoa ouvidos e mentes e 
ameaçam destronar esperanças que ali-
mentaram e alimentam a teimosa cren-
ça que insisto em cultivar como regra de 
vida: a de como os que estão na fronteira 
explorada do sistema constroem modali-
dades de organizar a vida que, em muitos 
momentos, se configuram potentes ferra-
mentas de subversão a uma ordem impos-
ta como única e imutável. 

A cena em pauta traz falas de peque-
nos agricultores familiares sobre o coti-
diano de suas vidas e atividades.

Um deles manifesta o interesse em en-
contrar um touro reprodutor para atender 
as necessidades de uma vaca de seu peque-
no rebanho de duas ou três que, em está-
gio de cio, carece de cobertura para dar 
sequência ao ritmo da natureza. O amigo, 
vendo emergir uma importante ocasião 
para um bom negócio, confirma a proprie-
dade de um animal que atende plenamen-
te as carências do interlocutor. Mas, e isto é 
sintoma das assertivas que o Bauman nos 
traz, cada “monta” custa um valor mone-
tário que, pelo espanto manifesto, traduz 
as derradeiras frestas que se esgarçam da 
vida partilhada, tão comum em nossas co-
munidades, sobretudo, do campo.

Cresci vendo meus pais acolhendo fê-
meas bovinas e suínas que, tratadas com 
zelo, recebiam o devido cuidado até a fase 
da prenha. Também o movimento con-
trário era comum. Muitas vezes, quando 
as necessidades determinadas por secas, 
pela família de dez filhos e poucas posses, 

forçavam a venda dos animais reproduto-
res, os vizinhos e amigos acolhiam os nos-
sos animais. E, nesse movimento que se 
expressa em relações comuns, os tributos 
eram cobrados em relações de compadrio, 
na partilha de “pesadas” de carne quando 
do abate de um animal, nos dias de “servi-
ço” prestados gratuitamente quando a lida 
exigia um maior volume de força de traba-
lho. O elemento mais escasso desse contex-
to era a moeda.

E o espanto do amigo cuja prosa che-
gou aos meus ouvidos se traduz em tris-
teza e desalento por ver crescer, com a 
estonteante velocidade de artefatos atômi-
cos, a destruição do humano que nos tor-
na iguais e, na angústia do irreversível, os 
versos de Vital Farias cantam a Saga de Se-
verinin: “E Severinin todo dia, lavrava a ter-
ra macia. E terra lavrada é poesia”. Mas, para 
esse sistema de troca e conversão de tudo 
em mercadoria a poesia, o sonho, a arte, o 
prazer são subversões que carecem de aus-
tera destruição.

O preço do simples

Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaboradora
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O Projeto Revelando 
Campeões, da Fundação De-
senvolvimento da Criança e 
do Adolescente “Alice de Al-
meida” (Fundac), levou uma 
nova modalidade esportiva 
para dentro das quadras das 
unidades socioeducativas do 
Estado: Desafio 2x2. A ação 
inovadora do setor de Espor-
te, Cultura e Lazer teve início 
na tarde da última quarta-
feira, no Centro Socioedu-
cativo Edson Mota (CSE), e 
reuniu 30 adolescentes que 
cumprem medidas judiciais 
na unidade socioeducativa 
do Estado.

 De acordo com Nilton 
Santos, coordenador de Es-
porte, Cultura e Lazer da 
Fundac, o torneio Desafio 
2x2 é mais uma ação do pro-
jeto Revelando Campeões e 
trata-se de uma continuação 
do modelo de 1x1. “A mo-
dalidade já existe há algum 
tempo, mas ganhou mais 
notoriedade em todo o país 
durante a pandemia do co-
ronavírus e vem tomando 
grandes proporções, atrain-
do muitos torcedores e apai-
xonados pelo esporte”, disse.

 “No Desafio 2x2, ape-
nas três adversários se en-
frentam em campo, sen-
do dois na linha de ataque 
e um no gol, promovendo 
uma competição de dribles, 
raça e improviso. As regras 
são basicamente as mesmas 
do futebol”, explicou Nilton 
Santos, lembrando que a pro-

“Quando soube que fui se-
lecionado, fiquei sem acredi-
tar, fui correndo contar para 
os meus pais e chorei de ale-
gria. Será uma das melhores 
experiências que eu vou vi-
ver”.  Assim se expressou o 
estudante Rayan Inácio Silva 
Honório Queiroga, 16 anos, 
que cursa a 2ª série do Ensino 
Médio na Escola Estadual de 
Ensino Fundamental e Médio 
Padre Roma, em João Pessoa, 
e foi selecionado no Programa 
Jovens Embaixadores para re-
presentar a Paraíba nos Esta-
dos Unidos.

 O estudante fará o inter-
câmbio acompanhado de 49 
jovens dos 26 estados brasi-
leiros e do Distrito Federal. A 
seleção dos estudantes acon-
teceu por meio de avaliação 
do desempenho escolar, pro-
vas escritas de proficiência 
em Língua Inglesa, além de 
entrevistas orais em inglês. 
Os Jovens Embaixadores via-
jarão em julho de deste ano 
para os EUA, onde ficam por 
volta de três semanas.

 No intercâmbio, os estu-
dantes participarão de ofi-
cinas sobre liderança e em-
preendedorismo e visitas a 
escolas, projetos de empreen-
dedorismo social e reuniões 
com representantes do gover-
no, bem como outras ativida-
des relacionadas ao tema do 
programa. Eles também visi-

tarão projetos de empreende-
dorismo jovem e farão apre-
sentações sobre o Brasil.

 Com dedicação aos estu-
dos, Rayan Inácio conseguiu 
se destacar e ser seleciona-
do. Ele conta que conheceu o 
Programa Jovens Embaixa-
dores por meio do professor 
de inglês, e se preparou para 
a seleção estudando o idioma 
por meio do Projeto Conexão 
Mundo, da Secretaria de Esta-
do da Educação e da Ciência e 
Tecnologia. 

 “Me preparei pensando o 
porquê quero ser um jovem 
embaixador, revi toda a mi-
nha história de vida e partici-
pei da seleção. Eu sempre fui 
uma pessoa esforçada, pres-
to muita atenção nas aulas e 
estudo em casa também. Co-
nheci o programa através do 
meu professor de inglês, que 
me deu algumas dicas. Me 
inscrevi no programa Cone-
xão Mundo e estou tendo au-
las de inglês maravilhosas. 
Quando soube que fui selecio-
nado, fiquei sem acreditar, fui 

correndo contar para os meus 
pais e chorei de alegria. Será 
uma das melhores experiên-
cias que eu vou viver”, con-
tou Rayan”.

 Programa Jovens Embai-
xadores - O Programa Jovens 
Embaixadores é uma iniciati-
va oficial do Departamento de 
Estado dos EUA e, no Brasil, é 
coordenado pela Embaixada e 
Consulados dos Estados Uni-
dos da América. Entre os prin-
cipais colaboradores estão o 
Conselho Nacional de Secre-
tários de Educação (Consed), 
a ampla rede de Centros Bi-
nacionais Brasil-Estados Uni-
dos (BNCs), além de empresas 
que demonstram comprome-
timento com a responsabilida-
de social corporativa.

 O programa financiado 
pelo Governo dos Estados 
Unidos é voltado para jovens 
de 15 a 18 anos da rede públi-
ca de ensino que são exem-
plos em suas comunidades 
por meio de sua liderança, ex-
celência acadêmica e conheci-
mento da língua inglesa. 

O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, vem à Paraíba, 
hoje, para participar da mobi-
lização do Dia D da Vacina-
ção contra a Gripe e o Saram-

po. O evento acontece em João 
Pessoa, a partir das 14h30, na 
orla da Praia de Cabo Bran-
coe será transmitido através 
do YouTube. 

A informação foi confir-
mada pela Secretaria de Saú-
de do Estado. A mobilização 

tem o objetivo de convidar as 
pessoas para o Dia D contra 
o sarampo e a gripe (Influen-
za) que acontece amanhã, no 
Busto de Tamandaré, das 8h 
às 12h. A recomendação da 
SES é para que todos os 223 
municípios paraibanos fa-

çam o seu Dia D.  A última 
vez que o ministro esteve 
na Paraíba foi em fevereiro 
deste ano. Ele desembarcou 
na capital para a inaugura-
ção do Centro de Referência 
Multiprofissional em Doen-
ças Raras. 
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O torneio 
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mais uma ação 
do projeto 
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Marcelo Queiroga participa de mobilização na capital

Fundac realiza o Desafio 2X2 de Futebol no CSE

dia d da vacinação contra gripe e sarampo

revelando campeões

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Estudante fará intercâmbio com 49 jovens dos 26 estados brasileiros e do DF

Aluno da rede estadual 
representa a PB nos EUA 

programa Jovens embaixadores

posta da atividade é ensinar 
a nova modalidade esporti-
va como forma de incentivar 
a convivência, como também 
a prática de lazer aliada ao 
aprendizado do esporte.

 Milton Pereira, atleta e 
professor de Educação Fí-
sica da Escola Cidadã Inte-
gral Socioeducativa, acredi-
ta que a nova modalidade de 
torneio de futebol é uma ex-
celente iniciativa do setor de 
Esporte, Cultura e Lazer da 
Fundac. “O Eixo vem reali-
zando um belíssimo traba-
lho e busca explorar o que os 
socioeducandos têm de me-
lhor, dando assim uma óti-
ma oportunidade de integra-
ção e ambientação dentro das 
unidades socioeducativas”, 
comentou.

 Segundo o professor, a 

ideia do torneio é levar o es-
pírito esportivo para os ado-
lescentes, dando ênfase a 
união e a uma perspectiva 
de vida, além dos seus limi-
tes, buscando uma renovação 
por meio do esporte. “Acredi-
tamos que cada adolescente 
tem um potencial guardado, 
esperando apenas oportuni-
dades. E é isso que estamos 
buscando neles através do es-
porte”, disse Milton.

 O Desafio 2x2 de Futebol 
contou ainda com a colabora-
ção dos técnicos e oficineiros 
do setor de Esporte, Cultu-
ra e Lazer da Fundac: Ed-
son Barbosa, Orlando Júnior 
e Antônio Azevêdo, além do 
suporte da direção do CSE 
(Anthony Pontes e Débora 
Raquel) e dos agentes socioe-
ducativos de plantão.

Ação inovadora teve início quarta-feira, no Centro Socioeducativo Edson Mota

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

Foto: Divulgação/Fundac

“Acreditamos 
que cada 
adolescente 
tem um 
potencial 
guardado, 
esperando 
apenas 
oportunidades

Milton Pereira

Em agEnda  
administrativa  

duas narrativas sobrE o mEsmo 
tEma: HErvázio crava cHapa, mas 
gErvásio ainda fala Em construção 

Estará ao lado 
dE bolsonaro  

É fato que as definições 
para a formação da 

chapa majoritária de 
João Azevêdo (PSB) 
estão se afunilando. 
Isso ficou mais evi-
denciado pelas mo-

vimentações políticas 
que estão ocorrendo 

em Brasília, por 
causa da Mar-
cha dos Prefei-
tos e também 

devido ao Congresso Nacional do PSB. Todo o 
núcleo duro do governo e a maioria de parlamen-
tares da base estão ‘respirando’ o processo eleito-
ral da Paraíba na Capital Federal. A presença do 
deputado Aguinaldo Almeida (PP) no jantar ofere-
cido para mais de uma centena de prefeitos repre-
sentou para muitos a confirmação de Aguinaldo 
estará na chapa – ele, chegou ao local acompa-
nhado pelo governador. O deputado Hervázio Be-
zerra (foto, do PSB) fez a seguinte leitura desse ce-
nário: estando o governador circulando ao lado 
de Aguinaldo e Hugo Motta no evento, “em exposi-
ção”, como ele classificou, isso significa dizer que 
a chapa está nesse núcleo. Já Gervásio Maia, foi 
mais cauteloso. Disse que a formação da chapa 
ainda está sendo discutida, inclusive com a dire-
ção nacional do PSB. “[O governador] conversou 
com Carlos Siqueira. Ele tem sintonizado esse 
diálogo sobre a chapa majoritária com o PSB na-
cional”, disse.    

QuErEmos ElEgEr lula E João  
Já no primEiro turno, diz cHió 

Enivaldo: só faltam dEtalHEs 

“É um proJEto para a paraíba” 

o ‘Encontro’ dos divErgEntEs 

Do presidente do PP da Paraíba, Enivaldo Ribeiro, 
afirmando que, pelo lado do grupo do seu filho, 
Aguinaldo, já está tudo certo para ele compor a 
chapa do governador, na condição de pré-candida-
to ao Senado. “Só falta João conversar [alinhar o 
discurso] com o lado dele. Da parte de Aguinaldo, 
eu acho que não tem nenhum problema”.  

Vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra (PSB) 
aposta que Aguinaldo Ribeiro será confirmado 
como candidato ao Senado na chapa de João 
Azevêdo – ele esteve na reunião, em Brasília, da 
qual participou Cícero Lucena, o governador e o 
deputado federal. “Fizemos grande aliança na elei-
ção de 2018, que vem dado certo. Tenho certeza de 
que podemos levar isso para todo o estado. Não é 
o poder pelo poder. É um projeto para a Paraíba”, 
argumentou. 

No próximo 7 de maio, o PT e o PSB, assim como 
partidos aliados, estarão anunciando, oficial-
mente, a chapa Lula/Alckmin para a disputa 
da Presidência da República. Neste evento, que 
ocorrerá em São Paulo, deverá ocorrer um fato 
singular: estarão presentes políticos paraibanos 
que marcham em lados opostos nas eleições: 
João Azevêdo (PSB), Veneziano Vital do Rêgo 
(MDB) e Ricardo Coutinho (PT).    

“Estarei acompanhando 
[a comitiva] no dia 5 de 
maio”. De Efraim Filho 
(União Brasil), que nas 
últimas semanas ado-
tou um discurso mais 
próximo a Bolsonaro 
(PL), confirmando que 
participará da inaugu-
ração do primeiro lote 
do Canal das Verten-
tes, em Itatuba, ao lado 
do presidente. Detalhe: 
Bruno Roberto (PL), que 
também é pré-candidato 
a senador, estará pre-
sente. A pergunta é: Bol-
sonaro também empe-
nhará apoio a Efraim?   

Além de agenda po-
lítica, em Brasília, o 
governador João Aze-
vêdo também cumpre 
agenda administrativa. 
Ele esteve no Ministé-
rio do Desenvolvimento 
Regional para tratar da 
execução de obras do 
Ramal do Piancó e da 
barragem de Cupissu-
ra, na Região Metropo-
litana de João Pessoa 
– essa última, além da 
capital, beneficiará os 
municípios de Bayeux, 
Cabedelo, Conde, San-
ta Rita, Pitimbu, Alhan-
dra e Caaporã. 

Em contato com a coluna, o deputado estadual 
Chió relatou o encontro que lideranças do Rede 
Sustentabilidade tiveram com o ex-presidente Lula, 
em Brasília. “O nosso partido realizou hoje [ontem] 
encontro com Lula e dirigentes partidários de todo 
o Brasil, com o objetivo de defender alianças já no 
primeiro turno com o ex-presidente. Nosso partido 
está comprometido em eleger Lula e João já no 
primeiro turno”, afirmou. 
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A Secretaria de Estado 
da Saúde da Paraíba (SES- 
PB) confirmou ontem 229 
novos casos de Covid-19, 
conforme os dados do últi-
mo boletim divulgado. Os 
casos recentes foram clas-
sificados como três sendo 
moderados ou graves e 226 
leves e, com isso, o estado 
passa a somar 601.933 con-
firmações da doença em to-
dos os municípios.

O boletim também re-
gistrou uma morte em de-
corrência do coronavírus, 
totalizando 10.208 óbitos 
por Covid-19 na Paraíba. 
A vítima, de 19 anos, re-
sidia em Alagoa Grande, 
tinha histórico de doen-
ça respiratória e faleceu 
ontem em um hospital da 

rede pública de saúde. Ao 
todo, 445.953 pacientes pa-
raibanos já se recuperaram 
da doença e 1.510.802 tes-
tes para o diagnóstico da 
Covid-19 foram realizados.

A Paraíba se mantém 
com 5% dos leitos de UTI 
para adultos, crianças e 
gestantes ocupados. Con-
tudo, considerando apenas 
os leitos de UTI adulto, o 
índice de ocupação está ze-
rado em todo o estado. Se-
gundo o Centro Estadual 
de Regulação Hospitalar, 
não houve nenhuma inter-
nação entre quarta-feira e 
ontem. 36 pacientes estão 
hospitalizados nas unida-
des públicas de referência 
no tratamento da Covid-19.

Vacinação
A Paraíba distribuiu 

9.430.248 doses de vacina 

para todos os 223 municí-
pios desde o início da cam-
panha de vacinação e, des-
te total, 8.688.628 já foram 
aplicados. Considerando o 
total de aplicação, 3.501.490 
pessoas tomaram a primei-
ra dose, o que corresponde 
a mais de 86% da popula-
ção do estado, e 3.288.619 
pessoas estão com o esque-
ma vacinal completo – o 
equivalente a 81.02% da po-
pulação paraibana.

Dentre os que já com-
pletaram o esquema de va-
cinas, 3.202.944 receberam 
imunizantes de duas doses 
e 85.675 o de dose única. 
Em relação à dose de refor-
ço, 46.995 pessoas com alto 
grau de imunossupressão 
já receberam a vacina ex-
tra e 1.831.183 pessoas den-
tro da população acima de 
18 anos.

A ministra do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
Cármen Lúcia pediu ontem 
uma apuração rigorosa so-
bre a denúncia de que uma 
adolescente, de 12 anos, te-
ria sido estuprada e morta 
por garimpeiros na comu-
nidade Aracaçá, na região 
Waiakás, na Terra Yanoma-
mi, em Roraima. O caso foi 
relatado por Júnior Heku-

rari Yanomami, liderança 
indígena, em um vídeo nas 
redes sociais na última se-
gunda-feira.

Durante abertura da 
sessão do STF, a ministra 
disse que o caso demons-
tra violação do direito cons-
titucional à vida e aos direi-
tos humanos. Na sessão, a 
Corte julga ações relaciona-
das ao meio ambiente. 

  “Não é mais pensável 
qualquer espécie de parci-

mônia, tolerância, atraso ou 
omissão em relação à prá-
tica de crimes tão cruéis e 
gravíssimos”, disse a minis-
tra, ao se referir a violações 
enfrentadas por mulheres 
indígenas.

O caso não é analisado 
pelo Supremo, mas é acom-
panhado pelo Ministério 
Público Federal (MPF) em 
Roraima, pela Polícia Fe-
deral (PF) e pela Fundação 
Nacional do Índio (Funai).

A Securities and Exchan-
ge Comission (SEC), órgão 
que regula o mercado de 
ações nos Estados Unidos 
(EUA), acusou a minerado-
ra Vale de enganar investi-
dores sobre a segurança de 
suas barragens entre 2016 
e 2019. A denúncia divul-
gada ontem foi apresenta-
da ao Tribunal Distrital dos 
EUA para o Distrito Leste de 
Nova York.

Conforme a acusação, 
auditorias foram manipu-
ladas para emissão de certi-
ficados de estabilidade frau-
dulentos, escondendo a real 
situação de diversas estru-
turas, entre as quais a que 
se rompeu em Brumadinho 
(MG), causando 270 mortes 
e danos ambientais e sociais 
em diversos municípios da 
Bacia do Rio Paraopeba. 
A SEC sustenta que, após 
o episódio, a mineradora 
perdeu mais de US$ 4 bi-
lhões na sua capitalização 
de mercado, gerando pre-
juízos para aqueles que ad-

quiriram seus títulos.
“Há anos, a Vale sabia 

que a barragem de Bruma-
dinho, construída para con-
ter subprodutos potencial-
mente tóxicos das operações 
de mineração, não atendia 
aos padrões internacional-
mente reconhecidos de se-
gurança de barragens. No 
entanto, os relatórios de sus-
tentabilidade públicos da 
Vale e outros registros públi-
cos garantiram fraudulenta-
mente aos investidores que 
a empresa aderiu às ‘mais 
rígidas práticas internacio-
nais’ na avaliação da segu-
rança de barragens e que 
100% de suas barragens fo-
ram certificadas como está-
veis”, denunciou a SEC.

A Securities and Exchan-
ge Comission afirma que 
os investidores não rece-
biam informações adequa-
das para fazer uma avalia-
ção de riscos. De acordo com 
a SEC, a Vale levantou mais 
de US$ 1 bilhão com os títu-
los negociados na Bolsa de 
Nova York. A mineradora 
deverá ser julgada por vio-
lar disposições antifraude e 

leis federais de valores mo-
biliários, podendo ser con-
denada a restituir com juros 
os prejuízos, além de outras 
penalidades.

Em nota, a Vale negou 
as alegações da SEC e afir-
mou que se defenderá vigo-
rosamente. “A Companhia 
reitera o compromisso que 
assumiu logo após o rom-
pimento da barragem, e que 
a tem guiado desde então, 
para a remediação e a repa-
ração dos danos causados 
pelo evento”, acrescentou. 
Em outubro do ano passado, 
a mineradora já havia infor-
mado ao mercado que rece-
beu notificação da SEC so-
bre o início de investigações.

Anteontem, a Vale divul-
gou seus resultados finan-
ceiros do primeiro trimes-
tre de 2022, reportando um 
lucro de US$ 4,458 bilhões, 
19,6% a menos que o regis-
trado no mesmo período de 
2021. A mineradora também 
anunciou um novo progra-
ma de recompra de suas 
ações ordinárias negocia-
das na Bolsa de Valores de 
São Paulo. 

Termina hoje o prazo 
de apresentação de recur-
sos para aqueles que tive-
ram o pedido de isenção 
da taxa de inscrição para 
o Enem 2022 negado pelo 
Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep).

Também nesta sexta-
feira expira o prazo para a 
apresentação de recursos 
dos candidatos que não ti-
veram a justificativa de au-
sência nas provas do Enem 
2021 aceitas pelo instituto.

Os resultados dos pedi-
dos de isenção e a lista de 
candidatos que não fize-
ram a prova, apesar de te-
rem conseguido a isenção 
para o Enem 2021, foram 
publicados pelo Inep no 
dia 22, na Página do Par-
ticipante.

É também por meio des-
ta página que a formali-

zação do recurso deve ser 
feita. Os resultados das 
análises dos recursos para 
pedido de isenção serão di-
vulgados no dia 6 de maio.

Documentação
Para justificar a ausên-

cia, o participante precisa 
observar a opção escolhida 
como motivo da falta, con-
forme anexo I do Edital n.º 
14/2022, e anexar a docu-
mentação correspondente.

No caso do participan-
te que teve a solicitação de 
isenção da taxa de inscri-
ção para o Enem 2022 re-
provada pelo Inep, é tam-
bém necessário enviar a 
documentação que com-
prove a situação de solici-
tação de isenção, conforme 
listado no anexo II do edi-
tal. Os documentos devem 
estar nos formatos PDF, 
PNG ou JPG, com tama-
nho máximo de 2 MB, in-
formou, por meio de nota, 
o Inep.

Puderam entrar com pe-
dido de isenção os que es-
tão no último ano em esco-
la pública, que fizeram todo 
o Ensino Médio em institui-
ções públicas ou que cursa-
ram o Ensino Médio como 
bolsistas integrais em esco-
las privadas.

Renda
Outra condição é que a 

família tenha renda per ca-
pita [renda por cabeça] me-
nor do que o valor equiva-
lente a um salário mínimo 
e meio. Têm direito tam-
bém os alunos de famílias 
inscritas no Cadastro Úni-
co de programas sociais do 
Governo Federal.

A concessão da isenção 
ou a aceitação da justificati-
va de ausência não garan-
tem inscrição na prova. O 
aluno nessas situações deve 
realizar a inscrição na pági-
na do participante, de acor-
do com os requisitos apre-
sentados no site do Inep.

SES confirma mais 229 novos casos 
de Covid-19 e uma morte na Paraíba

Ministra do STF pede apuração 
de morte de menina yanomami

Vale é acusada nos Estados 
Unidos de enganar investidores
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A Secretaria Municipal 
de Proteção e Defesa do Con-
sumidor encontrou diferen-
ça R$ 0,30 no preço da gaso-
lina comum na capital em 
pesquisa realizada no dia 27 
de abril, oscilando entre R$ 
6,890 (Elesbão – Água Fria) e 
R$ 7,190 (Almeida – Novais e 
Big - Tambaú), com média de 
R$ 6,993 e variação de 4,4% 
para pagamento à vista. O 
levantamento do Procon-JP 
visitou 109 postos que esta-
vam em atividade durante a 
coleta de dados.

O menor preço da gaso-
lina comum permaneceu o 
mesmo da pesquisa do últi-
mo dia 19, com o maior mos-
trando queda de R$ 0,20, com 
o produto subindo em seis 
postos, reduzindo em oito e 
se mantendo em 94 se com-
parado à semana passada. 
Para pagamento no cartão, 
os preços estão sendo pra-
ticados entre R$ 6,890 e R$ 
7,250, com variação de 5,2% 
e diferença de R$ 0,36.

Já o preço da gasolina adi-
tivada está sendo praticado 
entre R$ 6,950 (Extra Petró-
leo – Mangabeira) e R$ 7,390 
(Globo Sul - Colinas do Sul, 
Opção – Manaíra, Opção – 
Distrito Industrial, Auto Pos-
to Global – José Américo e 
Pichilau Ronaldão – Cris-
to), diferença de R$ 0,44, va-
riação de 6,3% e média de 
R$ 7,167.

Álcool
A pesquisa constatou, 

ainda, que o álcool apre-
sentou alta tanto no menor 
quanto no maior preço em 
relação ao levantamento do 
último dia 19, subindo de R$ 
5,150 para R$ 5,240 (Expres-
são – Centro e Independên-
cia - Tambiá), e saindo de R$ 
5,750 para R$ 5,890 (São Se-
verino – BR-230), respecti-
vamente. A diferença atual 
está em R$ 0,65, variação 
em 12,4% e a média em R$ 
5,421. O etanol aumentou 
de preço em 68 locais, di-
minuiu em um e se mante-
ve em 37 se comparado à se-
mana passada.

Diesel S10 e comum
Quando comparado à 

pesquisa anterior, o me-
nor preço do diesel S10 
mostrou alta, saindo de R$ 
6,390 para R$ 6,430 (Expres-
são – Centro), com o maior 
se mantendo em R$ 6,990 
(BSB – Mangabeira e Villa-
gio - Bancários), média de 
R$ 6,765, variação de 8,7% e 
diferença de R$ 0,56. O pro-
duto registrou aumento em 
12 postos, reduziu em 10 e se 
manteve em 77 se compara-
do ao último dia 19. Já o die-
sel comum está oscilando 
entre R$ 5,340 (Esutra – Er-
nani Sátyro) e R$ 6,840 (Sei-
xas Petróleo – Penha), com 
média de R$ 6,499.

GNV
Em relação à última pes-

quisa, o Gás Natural Veicu-
lar (GNV) continua com os 
preços se mantendo entre 
R$ 5,080 (Metrópole – Tam-
biá, São Luiz – Expedicioná-
rios e Master Gás - Tambau-
zinho) e R$ 5,450 (Bancários 
– Bancários) com diferença 
de R$ 0,37, variação de 7,3% 
e média de R$ 5,122. Dos 
12 revendedores do produ-
to visitados pelo Procon-JP, 
todos mantiveram o mes-
mo valor em relação ao dia 
19 de abril.

Confira a pesquisa com-
pleta acessando os sites da 
Prefeitura de João Pessoa 
www.joaopessoa.pb.gov.br 
e proconjp.pb.gov.br.

pandemia

em roraima

Tragédia de Brumadinho

Pesquisa do Procon-JP encontra diferença de R$ 0,30 no preço do produto; média na capital está em R$ 6,993

Gasolina já é vendida a R$ 7,19 em JP
ComBusTíveis

Prazo para os recursos contra 
isenção negada termina hoje

enem

Pedro Peduzzi 
Agência Brasil

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

Agência Brasil

 Léo Rodrigues  
Agência Brasil

Pesquisa
constatou, ainda, que 
o álcool apresentou 
alta tanto no menor 

quanto no maior 
preço em relação ao 

levantamento do 
último dia 19

Puderam entrar com pedido de isenção os estudantes que estão no último ano em escola pública

Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
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As obras de construção da 
ponte que visa ligar o Bair-
ro dos Bancários e a Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB) estão previstas para 
começar efetivamente no 
mês de maio. No momento, 
a empresa responsável pela 
obra — a Plínio Cavalcan-
ti & Cia Ltda — está cuidan-
do da instalação do canteiro 
de obras e da mobilização de 
trabalhadores e equipamen-
tos, de acordo com o Depar-
tamento de Estradas e Ro-
dagens (DER) da Paraíba. A 
obra tem o prazo de um ano 
para ser executada.

Orçada em R$ 11,2 mi-
lhões com recursos do Tesou-
ro Estadual, o acesso terá 100 
metros de extensão, dividida 
em duas pistas de rolamen-
to e quatro faixas de tráfego. 
Também haverá área de aces-
so para pedestres e ciclis-
tas. Serão construídas, ainda, 
duas rotatórias para discipli-
namento do tráfego, uma em 
cada extremidade da ponte, 
segundo o plano da obra. 

A interligação entre o 
Campus da UFPB e os Ban-
cários será feita através das 
Ruas Tabelião Stanislau Eloy 
e Bancário Waldemar de 
Mesquita Accioly, conhecida 

Orçado em R$ 11,2 milhões, projeto do Governo do Estado prevê a construção de um viaduto a partir das Três Ruas

Obras começam no mês de maio
acesso bancários à ufpb

Nalim Tavsres 
Especial para A União

Melhoria
Nova ligação entre 
Bancários e a UFPB 

tem prazo de um ano 
para ser concluída

como “Três Ruas” dos Ban-
cários.

De acordo com informa-
ção divulgada pelo engenhei-
ro e diretor de Planejamento 
do DER, José Arnaldo, “essa 
obra é de grande importân-
cia para a mobilidade urbana 
da Zona Sul da cidade, mais 
especificamente o bairro dos 
Bancários, que terá uma op-
ção rápida de acesso ao cam-
pus da UFPB. Com isso, a vida 
das pessoas residentes naque-
la área vai ficar mais amena e 
prazerosa.”

O projeto, apresentado em 
abril de 2021, está dentro do 
prazo previsto para execução 
das obras. Em novembro do 
ano passado, quando o plano 
da obra estava sob análise da 
Procuradoria-Geral do Esta-
do, foi identificada uma nas-
cente do Rio Timbó na área 
onde a ponte será construí-

da. Na época, o engenheiro 
do DER se pronunciou, dizen-
do que, apesar da necessidade 
de intervir numa área de Mata 
Atlântica, um estudo foi reali-
zado para que a execução do 
projeto ocorra com o menor 
impacto ambiental possível.

População aprova
Moradora dos Bancários, 

Ariany Queirós acompanha as 

notícias sobre o projeto desde 
que ele foi apresentado no ano 
passado. “Lembro que fiquei 
preocupada quando vi que a 
ponte ia ser construída bem 
em um trecho de mata, mas 
vai encurtar bastante o tempo 
que levo de casa para a UFPB”. 

Ela divide apartamento 
com outras quatro amigas, e 
todas vão juntas de carro para 
a faculdade. Ariany conta: 

“Eu dirijo por nós cinco para 
a UFPB e sempre tem alguém 
que atrasa, então acho que a 
avenida vai ajudar a gente a 
não brigar por causa do horá-
rio. Eu sei que vai ter algum 
impacto ambiental, mas admi-
to que a ponte vai facilitar mi-
nha vida em termos de deslo-
camento.”

Para Fernando Barbosa, 
que também mora nos Bancá-

rios, a ligação entre o bairro e 
o campus da faculdade vai fa-
cilitar o trajeto. “Eu não sei o 
que esperar do trânsito nes-
sa avenida nova, mas só de 
ter uma linha reta conectan-
do os caminhos já vai ajudar 
muito. Do jeito que pensaram 
as pistas, acho que o trânsito 
vai fluir bem melhor e eu vou 
poder dirigir mais tranquilo 
para a faculdade.”

n 

A construção 
de duas 
rotatórias, 
uma em cada 
extremidade 
da ponte, irá 
disciplinar 
melhor o 
tráfego

Acesso terá 100 metros de extensão e contará com pistas para carros e área para passagem de pedestres e ciclistas

Foto: Secom-PB
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As aulas presenciais na Uni-
versidade Federal de Campina 
Grande (UFCG) e do campus de 
João Pessoa do Instituto Federal 
da Paraíba (IFPB) serão retoma-
das na próxima segunda-feira, 
dia 2 de maio, após dois anos de 
atividades remotas devido à pan-
demia da Covid-19.  

No IFPB, em continuidade ao 
planejamento para o retorno ao 
ensino presencial, diversas reu-
niões e ações foram executadas 
nos últimos meses, com a finali-
dade de analisar o cenário pan-
dêmico e as necessidades estrutu-
rais do IFPB campus João Pessoa 
para o retorno completo de ati-
vidades. 

Após avaliação realizada 
neste mês de abril, a direção-ge-
ral publicou o ofício circular nº 
11/2022, que esclarece alguns 
pontos referentes às discussões 
realizadas quanto ao planeja-
mento da mudança da Fase 5 – 
Consolidação do Ensino Híbrido 
para a Fase 6 – Retorno ao Ensino 
Presencial, na próxima segunda-
feira, dia 2 de maio.

As discussões vêm sendo rea-
lizadas com os estudantes e suas 
representações, responsáveis le-
gais, docentes, técnicos-adminis-
trativos, Sintefpb e comunidade 
em geral, bem como no âmbito da 
Pró-Reitoria de Ensino do IFPB, 
do Colégio de Dirigentes (Codir), 
da Comissão Local de Acompa-
nhamento das Atividades de En-
sino Não Presenciais e do Comitê.

Nos encontros, foram discu-
tidos pontos importantes para 
o retorno ao ensino presencial, 
como: necessidade de atualiza-
ção das regulamentações vigen-
tes; intervenções na infraestrutu-
ra do campus; acompanhamento 
dos indicadores referentes à si-
tuação epidemiológica no esta-
do da Paraíba e no Município de 
João Pessoa; e acompanhamen-
to do indicador de cobertura va-
cinal da comunidade acadêmica 
do Campus João Pessoa.

Com o retorno das atividades 
presenciais será ampliado o ho-
rário de funcionamento da Se-
cretaria Acadêmica do Campus 
João Pessoa, que irá atender das 
7h às 21h.

Na UFCG
Já o UFCG, após dois anos 

sem atividades acadêmicas pre-
senciais devido às medidas de 
segurança para o combate à 
propagação da Covid-19, a Uni-
versidade Federal de Campina 
(UFCG) se prepara para receber 
os alunos na próxima segunda-
feira, dia 2, com início do perío-
do letivo 2021.2, cujas atividades 
serão ofertadas prioritariamente 
na modalidade presencial, po-
dendo, excepcionalmente, ser 
ofertado componente parcial-
mente presencial ou remoto.

O reitor Antônio Fernan-
des falou sobre sua expectati-
va quanto ao retorno às ativi-
dades acadêmicas presenciais. 
"Ansiedade, pela consolidação 
do que planejamos com esmero 
- a prática do trabalho desenvol-
vido pela administração central 
para o acolhimento dos nossos 
estudantes. E, comprometimen-
to, com a segurança sanitária - 
somada às ações de assistência 
estudantil e à humanização do 
atendimento aos nossos alunos 
em suas demandas. As nossas 
boas-vindas têm na sua essência 
votos de um feliz recomeço, mes-
mo aos que iniciam sua vida aca-
dêmica, pois este é o sentimento 
deste tempo”, declarou.

A pró-reitora de Ensino, Vi-
viane Ceballos, conta que o se-
tor tem adotado serenidade e 
cautela para garantir um retor-
no seguro que preserve a saúde 
de todos. 

“Para o próximo período le-
tivo 2021.2, a UFCG se prepa-
rou consultando seus discentes 
e docentes sobre as condições 
de retorno à presencialidade, a 
exemplo do mapeamento sobre 
a vacinação, moradia, uso de e 
transporte público, sobretudo, 
da comunidade discente. Os da-
dos da consulta propiciaram o 
debate com os membros da Câ-
mara Superior de Ensino (CSE) 
e a elaboração da Resolução N° 
06/2022. Nesse contexto, a PRE 
dá as boas-vindas à sua comu-
nidade acadêmica”.

"Será um momento especial 
de reencontro da comunidade 
acadêmica", adianta a pró-reito-
ra de Assuntos Comunitários, 
Angélica Sátyro, que informou 
que está sendo preparada uma 
recepção especial para os estu-
dantes. “A UFCG receberá os dis-
centes com música, muita ale-
gria e com um local especial que 
faz alusão aos 20 anos da UFCG. 
Será um espaço para os estudan-
tes registrarem o retorno nas 
suas redes sociais. Na cidade do 

Maior São João do Mundo, um 
trio de forró pé-de-serra fará 
uma apresentação, garantindo 
muita animação para nossos es-
tudantes”, revela.

A acolhida será conduzida 
pela pró-reitora de Pesquisa e 
Extensão, Gisetti Brandão. Ela 
informa ainda que serão divul-
gados vídeos nas redes sociais 
em que a gestão superior dará as 
boas-vindas à comunidade aca-
dêmica. Haverá cartazes com QR 
Code com o mapa do campus e 
informações sobre a estrutura da 
UFCG, facilitando o deslocamen-
to dos estudantes, especialmen-
te daqueles que ingressaram na 
instituição durante a pandemia 
e, por isso, não vivenciaram o en-
sino presencial. 

“Após essa acolhida na entra-
da do campus, vamos direcioná
-los para os seus centros de en-
sino e unidades acadêmicas, que 
realizarão suas respectivas re-
cepções”, diz.
UEPB e UFPB

A Universidade Estadual  da 
Paraíba (UEPB) e a Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB) 
retornaram às atividades pre-
senciais para o período letivo 
2021.2. 

Na UEPB, desde o dia 25 de 
abril, todas as atividades estão 
sendo desempenhadas de for-
ma presencial, sem intermédio 
de formatos remotos. No entan-
to, de acordo com informação 
da pró-reitoria, professores e 
alunos têm liberdade para op-
tar pelo formato remoto, em co-
mum acordo.

Seguindo a Resolução nº 
45/2021 do Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (Consepe) 
da UFPB, a retomada das ativi-
dades presenciais está respeitan-
do algumas excepcionalidades. 

Enquadrados no grupo de 
risco, professores com alguma 
comorbidade ou com 60 anos ou 
mais podem optar por ministrar 
suas aulas em formato remoto, 
ainda em consonância com a re-
solução do Consepe.

Instituições de ensino superior voltam a receber alunos após dois anos de atividades remotas devido à Covid-19

Aulas presenciais serão retomadas
ufcg e ifpb

educação

Protagonismo juvenil é 
incentivado pela SEECT

n 

UEPB e 
UFPB já 
retomaram 
as 
atividades 
presenciais 
com o 
começo do 
período 
2021.2, 
mantendo 
a opção 
pelo ensino 
remoto

IFPB realizou série de discussões neste mês de abril visando a passagem da fase de atividades híbridas para o retorno 100% presencial

Preparo
A UFCG inicia o 
semestre letivo 

2021.2 presencial 
após realizar uma 
consulta pública

O protagonismo juvenil é 
uma das ações desenvolvidas 
pela Secretaria de Estado da 
Educação, Ciência e Tecnolo-
gia (SEECT), por meio dos pro-
gramas Educação Integral e In-
tegra Educação Paraíba, com o 
objetivo de proporcionar aos 
estudantes das escolas públi-
cas dos 223 municípios uma 
formação socioeducativa pau-
tada nos princípios da empa-
tia, inclusão e equidade. A ação 
desenvolve práticas e vivências 
como acolhimentos, criação 
de grêmios estudantis, clubes 
de protagonismo, monitoria 
escolar, entre outras, a fim de 
estimular habilidades e com-
petências que fomentem a par-
ticipação do estudante nas ati-
vidades escolares e sociais.

Em 2022, a SEECT imple-
mentou à grade curricular da 
1ª série do Ensino Médio das 
302 Escolas Cidadãs Integrais 
(ECIs) a disciplina “Protago-
nismo Juvenil: da heteronomia 
à autonomia”, que está alinha-
da às competências gerais da 

Base Nacional Comum Curri-
cular (BNCC) e tem como fina-
lidade promover a capacitação 
de professores e estudantes, 
com encontros educativos e de 
mentoria, nos quais são traba-
lhadas várias áreas temáticas 
como, por exemplo, protagonis-
mo juvenil e escola; protagonis-
mo digital; protagonismo am-
biental e protagonismo social.

De acordo com o profes-
sor e especialista em Protago-
nismo Juvenil da SEECT, Má-
rio Farias, a transformação do 
projeto em uma disciplina se 
deu em decorrência da eficácia 
e dos resultados obtidos com a 
aplicação das ações inovadoras 
em gestão, conteúdo e métodos, 
que, desde 2018, com a publi-
cação da Lei nº 11.100, ocorrem 
nas ECIs da Paraíba.

“Desenvolvemos uma se-
quência didática para que os 
professores trabalhem em sala 
de aula, com atividades teórico
-práticas, todas essas aborda-
gens do protagonismo juvenil, 
contribuindo para a formação 
escolar, pessoal, profissional 
e social dos seus alunos”, fri-
sou Mário. 

No bairro do bessa

Defesa Civil vistoria comunidades
A Coordenadoria Mu-

nicipal de Proteção e De-
fesa Civil de João Pessoa 
(Compdec/JP), realizou, 
ontem, uma vistoria técni-
ca às comunidades São Ga-
briel e São Mateus, no bair-
ro do Bessa. 

A ação foi feita em par-
ceria com a Secretaria de 
Infraestrutura (Seinfra), 
Autarquia Especial Muni-
cipal de Limpeza Urbana 
(Emlur) e Defesa Civil de 
Cabedelo.

O objetivo da vistoria 
às duas comunidades foi 
analisar a situação do ‘Rio 
Morto’, parte do Rio Jagua-
ribe situada no limite de 
João Pessoa com o muni-
cípio de Cabedelo, na Re-
gião Metropolitana, e defi-
nir as possíveis ações para 
minimizar os problemas 
causados nas duas comu-
nidades.

Segundo o coordena-
dor da Defesa Civil, Kel-
son Chaves, este trecho do 
‘Rio Morto’ sofre com o as-
soreamento, mas o serviço 
solicitado pelos moradores 
será realizado. 

“Este trecho está muito 
assoreado e nós vamos fa-
zer a limpeza para mitigar 
os problemas das comuni-
dades. Faremos em parce-
ria com a Defesa Civil de 
Cabedelo, já que está no li-
mite dos dois municípios, e 
com outras secretarias e ór-
gãos do município de João 
Pessoa”, detalhou.

Kelson Chaves ressaltou 

ainda que, este ano, a Defe-
sa Civil já realizou a limpe-
za e desassoreamento do 
trecho do ‘Rio Morto’ na co-
munidade São Luiz, tam-
bém no Bessa.

Atuação 
A Defesa Civil Munici-

pal está presente em todas 
as ações de proteção e as-
sistência às comunidades, 

especialmente nos perío-
dos de maior intensidade 
de chuvas, e realiza visitas 
e vistorias periódicas nos 
locais considerados como 
áreas de risco. 

Em caso de ocorrência, 
a população deve acionar 
a Defesa Civil pelos núme-
ros 0800-285-9020 ou 98831-
6885. O serviço funciona 24 
horas.

Equipes visitaram as comunidades São Gabriel e São Mateus averiguando a situação do ‘Rio Morto’

Foto: Secom-JP

Ítalo Arruda  
Especial para A União

Foto: Roberto Guedes
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Paraíba

Uma megaoperação da Polí-
cia Civil para o combate ao trá-
fico de entorpecentes e assaltos 
na região de Pombal, no Sertão 
do estado, realizada na manhã 
de ontem, terminou nas mortes 
de Evandro Nobre Oliveira Fi-
lho, conhecido por “Novinho”, 
e Igor Natan Alves de Oliveira, 
de 21 anos, ambos envolvidos 
com a criminalidade. A espo-
sa de Natan, de nome não reve-
lado, e um adolescente foram 
conduzidos à delegacia para 
esclarecimentos. 

Segundo informações, po-
liciais da Draco (Delegacia de 
Repressão ao Crime Organi-
zado) e do Grupo de Opera-
ções Especiais (GOE) da Polí-
cia Civil da Paraíba estiveram 
em Pombal para o cumpri-
mento de mandados judiciais 
expedidos contra acusados 
de crimes naquela região. No 
bairro São Francisco, onde 
deveriam ser cumpridos os 
mandados judiciais, houve 
o confronto com os agentes.  
“Novinho” e Igor foram ba-
leados e morreram quando 
eram socorridos para o Hos-
pital Regional local. A me-
gaoperação contou com cer-
ca de 20 agentes civis e teve 
o comando do delegado Braz 
Morrone.

De acordo com a polícia, 
“Novinho” já havia sido con-
denado a 12 anos de prisão 

Policiais civis estavam em Pombal cumprindo mandados judiciais e foram recebidos a bala pelos traficantes

Dupla morre durante troca de tiros
no sertão

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Curtas
Suspeito de estupro é 
autuado na Central

Um homem identificado por José Carlos Júnior, 
32 anos, foi preso, nessa quarta-feira (27) por 
agentes da Delegacia da Mulher da Zona Norte, 
em João Pessoa, apontado como autor de assalto 
e estupro de uma mulher, na orla de João Pessoa. 
Na Central de Polícia, ele foi reconhecido pela 
vítima e também pelo companheiro dela que foi 
vítima de agressão. 

A delegada Amin Oliveira informou que os 
crimes praticados por José Carlos aconteceram na 
noite de 21 deste mês. De acordo com a delegada, 
o casal caminhava na orla da capital, no bairro 
do Bessa, quando um homem se aproximou e 
anunciou o assalto, mostrou o cabo de uma arma, 
semelhante a uma pistola.

Ameaçado, o casal entregou os celulares, 
mas o homem resolveu praticar o estupro, antes 
mandou o jovem deitar com o rosto na areia. A 
todo instante ele apontava a arma dizendo que ia 
atirar se houvesse reação. “O homem foi autuado 
em flagrante, visto que ainda estava com o celular 
de uma das vítimas”, disse a delegada.

Homem é flagrado com 
droga na Zona Sul de JP

Uma abordagem de policiais do Regimento 
de Polícia Montada (RPMont) da Polícia Militar, 
realizada na noite de quarta-feira (27) terminou 
na prisão de um suspeito de tráfico de droga 
na Zona Sul da capital. Na ação os policiais 
aprenderam com o suspeito um revólver, nove 
munições prontas para o uso e embalagens 
com maconha, cocaína e crack. A prisão 
aconteceu no bairro do Valentina Figueiredo. 
Segundo a polícia, o homem ainda tentou fugir, 
mas foi seguido e preso em flagrante. Para os 
policiais, o suspeito não explicou onde adquiriu 
a droga, apenas que era para consumo próprio. 
Ele foi apresentado na Central de Polícia, no 
Geisel, onde foi autuado em flagrante. Mesmo 
com a prisão do suspeito, a polícia solicita a 
população que denuncie, tanto através do 190 
(CIOP da PM), como também pelo 197 (Disque 
Denúncia, da Polícia Civil). A polícia garante o 
sigilo do informante.

Cerca de 20 policiais da Draco e Goe participaram da ação em Pombal para prender “Novinho” e Natan e terminaram entrando em confronto com os dois rapazes

Drogas, arma e munições foram apreendidas no Valentina
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pelo crime de roubo e preso 
diversas vezes em Pombal por 
tráfico de drogas e assaltos. 
Em relação a Natan, a polí-
cia informou que ele também 
era envolvido com o tráfico de 
droga e foi preso várias vezes, 
tanto pela Polícia Civil como 
pela Polícia Militar. 

Tráfico
No dia 27 de janeiro des-

te ano, um homem envolvi-
do com o tráfico de droga foi 
morto no confronto com poli-
ciais da Delegacia Especiali-
zada de Repressão ao Crime 
Organizado (Draco). Francis-
co Félix Alves de Oliveira, 25 

anos, era apontado como che-
fe do tráfico de entorpecentes 
nas cidades de Lagoa, Jericó e 
Bom Sucesso, mas que estava 
residindo em Pombal.

O delegado Diego Beltrão, 
disse na época que a polícia 
havia descoberto uma gran-
de quantidade de droga na 
residência de Félix Alves. Na 
ocasião, ele fez uma mulher e 
uma criança reféns.

Francisco Félix respondia 
a vários processos nas comar-
cas de Pombal e Catolé do Ro-
cha e já havia sido preso di-
versas vezes. Ele era réu por 
tráfico de drogas e porte ile-
gal de arma de fogo. 

Outra operação 
Em Campina Grande, a 

Polícia Militar realizou du-
rante todo o dia de ontem a 
Operação Integração com o 
objetivo de conter os crimes 
de roubo a veículos, principal-
mente motos. Segundo o te-
nente-coronel Alisson Figuei-
redo, comandante do 10o BPM 
foram realizadas blitze em to-
dos os bairros da cidade com 
abordagens. “Estamos traba-
lhando com estatísticas e de-
núncias”, disse o oficial.

No primeiro dia foram 
cumpridos cinco mandados 
de prisão, sendo quatro em 
Campina Grande.

Jovens são presos com entorpecentes
e armas durante operação da DRE

em cabedelo

Em mais uma ação no 
combate ao tráfico de dro-
gas, agentes da Delegacia de 
Repressão e Entorpecentes 
da capital prenderam no fi-
nal da manhã de ontem, F. S. 
F. G, com 26 anos idade e K. 
F. S, com 25. 

A operação aconteceu na 
cidade de Cabedelo e os agen-
tes localizaram com a dupla 
maconha, cocaína e crack, 
além de munições e apetre-
chos para o fracionamento 
dos entorpecentes. 

Na delegacia, localizada 
na Central de Polícia da ca-
pital, o delegado Bruno Vitor 
autuou a dupla em flagrante e 
hoje será submetida a audiên-
cia de custódia. 

A ação dos agentes foi co-
mandada pelo delegado Bru-
no Victor Germano, da DRE. 
Ele disse que outras ações 
estão sendo realizadas em 
toda a região metropolitana 
de João Pessoa. “Vamos con-
tinuar combatendo o tráfico 
de drogas. A dupla comercializava drogas em comunidade de Cabedelo
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Golpista utilizava redes sociais para 
desviar dinheiro de campanhas sociais

pix

A Polícia Civil da Paraí-
ba prendeu um homem de 24 
anos suspeito de aplicar gol-
pes, usando PIX, através de re-
des sociais. Ruan da Silva Vale, 
segundo as investigações, des-
viava dinheiro de campanhas 
solidárias nas redes sociais. In-
fluencers digitais do Rio de Ja-
neiro, Florianópolis e Goiânia 
ajudaram na divulgação sem 
saber do golpe.

A prisão de Ruan aconte-
ceu nessa quarta-feira (27), na 
cidade de Solânea. Conforme 
a Polícia Civil, ele clonava ou 
hackeava perfis de redes so-
ciais verdadeiros, destinados a 
arrecadar recursos para trata-
mentos de crianças com doen-
ças raras e graves.  

De acordo com levanta-
mentos realizados pela Polí-
cia Civil o suspeito sempre 
atuava em campanhas que fa-
zem sucesso, conseguindo in-
vadir perfis ou criando novos 
com as mesmas informações. 
De posse dessas informações, 
Ruan divulgava o próprio PIX 
e arrecadava grandes valores 
até que o golpe fosse descober-
to. Zombando das pessoas que 
doaram ele postou fotos com o 
dinheiro arrecadado. 

Ruan foi preso em Solânea 
quando visitava familiares. 
Ele será transferido para Ex-
tremoz (RN), onde conseguiu 
desviar recursos de uma cam-
panha solidária que almejava 
arrecadar R$ 1,2 milhão.Ruan da Silva foi preso quando visitava parentes em Solânea

Foto: Ascom/PCPB
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João Pessoa

Areia 

Caminhos do Frio
As datas da Rota Cultural Cami-

nhos do Frio 2022 serão lançadas 
na feira Expo Turismo, que aconte-
ce entre os dias 5 e 7 de maio. O ho-
menageado será o músico Pinto do 
Acordeon, que faleceu em 2020, aos 
72 anos, em decorrência de um cân-
cer.  Os municípios que integram a 
rota cultural são: Alagoa Grande, 
Alagoa Nova, Areia, Bananeiras, 
Matinhas, Pilões, Remígio, Serra-
ria e Solânea.

Alagoa Grande

Mais de 80 municípios paraibanos es-
tarão participando da Feira de Turismo 
nos próximos dias 5 ,6, e 7 de maio, no Es-
paço Cultural José Lins do Rego, das 15h 
às 21h, em João Pessoa.Várias modalida-
des turísticas estarão sendo disponibiliza-
das aos visitantes: Turismo rural, cultural, 

ecoturismo, aventura, gastronômico, sol e 
mar, religioso, entre outros. Com cerca de 
100 expositores.

A programação inclui 17 palestras, 2 
rodadas de negócios, 4 visitas técnicas e 
24 apresentações culturais durante os 3 
dias de feira.

ArtisanduGelée é o mais novo espaço gastronômico de Areia. “Artisan” do francês “Ar-
tesão” reforça toda a criatividade, originalidade e graciosidade dos produtos fabricados 
de forma artesanal com receitas exclusivas do chef Jorge Rodrigues, principalmente na li-
nha de geleias, compotas, molhos e antepastos, além de saborear bombons, trufas e bar-
ras feitas artesanalmente com o melhor chocolate.

Se você vai ao município de Alagoa Grande, conhecer as potencialidades 
turísticas, tem como opção de hospedagem a Pousada do Pandeiro, que fica 
a 25 minutos de Memorial Jackson do Pandeiro. Conhecido pela proximidade 
de atrações famosas, a Pousada do Pandeiro faz com que seja fácil aprovei-
tar o que de Alagoa Grande tem de melhor, garantindo estadia de qualidade 
com recepção 24 horas. Se você quiser descobrir Alagoa Grande, visite o Me-
morial Jackson do Pandeiro, Museu Casa Margarida Maria Alves e o Teatro 
Santa Inês. A cidade tem bons restaurantes e pousadas, além de pontos altos 
onde o turista pode visualizar o pôr e nascer do sol, além de riquezas históri-
cas que marcaram a cultura do povo.

Dona Inês
O Plano Municipal de Turismo da Serra de Dona Inês, implementado pela 

prefeitura municipal com apoio do Sebrae-PB, já mostra resultados entre os 
envolvidos no seguimento do turismo. Tudo na cidade respira poesia e cultu-
ra, a começar pelos painéis feitos com arte em grafite com a literatura de cor-
del, que embelezam pontos públicos em diversas localidades, bem como uma 
grande pedra encravada na pedreira.Com o intuito de potencializar todos os 
segmentos do turismo, a exemplo de restaurantes, lanchonetes, bares, pousa-
das, guias, bem como os responsáveis pela rede pública do município, o prefeito 
Antônio Justino, juntamente com os seus auxiliares, criou quatro roteiros na na-
tureza, que são o das Pedras da Mata do Seridó, Curimataú e o da Caatinga.

Técnica moderna e menos invasiva é disponibilizada para casos de emergência no Hospital de Trauma de Campina 

Hospital oferece videolaparoscopia
Cirurgias

Desde ontem, o Hospi-
tal de Trauma de Campina 
Grande passou a oferecer 
mais um serviço para bene-
ficiar os usuários da unida-
de. É a cirurgia por video-
laparoscopia destinada aos 
pacientes da emergência. A 
intervenção mais moderna 
é realizada com pequenas in-
cisões para a introdução de 
pinças e de uma câmera. A 
paciente beneficiada, na ma-
nhã de ontem, foi uma mu-
lher de 49 anos, da cidade 
de Patos, que realizou uma 
cirurgia de colecistectomia, 
que é a retirada da vesícula 
inflamada.

De acordo com o diretor 
técnico do Trauma-CG, Se-
bastião Viana, a cirurgia com 
a utilização da torre laparos-
cópica é uma técnica moder-
na e menos invasiva, em que 
pequenas incisões são fei-
tas no abdômen do pacien-
te para a inserção das ferra-
mentas cirúrgicas de vídeo. 
Esse procedimento dura en-
tre 30 minutos e 1 hora, e é o 
mais utilizado por apresen-
tar mais vantagens e uma 
melhor recuperação ao pa-
ciente.

“Os benefícios de se rea-
lizar uma cirurgia por meio 
dessa técnica são muitos, me-
nos dor pós-operatória, me-
nor tempo de internação hos-
pitalar, retorno mais rápido 
às atividades habituais, me-

Opera Jp

Prefeitura zera fila de 
cirurgias pediátricas

A Prefeitura de João Pes-
soa realizou 40 cirurgias pe-
diátricas de otorrinolarin-
gologia na última semana, 
zerando a fila de procedimen-
tos cirúrgicos para essa espe-
cialidade, entre as crianças e 
adolescentes cadastrados no 
programa Opera JP. Ao todo, 
mais de 100 pacientes, adul-
tos e pediátricos, já foram con-
templados pelo maior progra-
ma de cirurgias eletivas da 
capital, em menos de um mês.

A pequena Maria Anita, 
de 6 anos, foi uma das crianças 
beneficiadas pelo programa, 
passando por um procedimen-
to de retirada de amígdalas 
e adenoide. “Ela tinha crises 
de garganta com frequência e 
aguardávamos por essa cirur-
gia há dois meses, mas graças 
a Deus e à equipe do hospi-
tal minha filha foi muito bem 
atendida e não terá mais esse 
problema”, agradeceu a funcio-
nária pública Amparo Lima, 
mãe de Anita. 

Já no caso de Lucas Rafael, 
de 7 anos, a espera foi um pou-
co maior. O menino esperava 
pela mesma cirurgia há três 
anos, pois não foi possível ser 
realizada anteriormente, por 
conta da pandemia. “O aten-

dimento ao meu filho foi exce-
lente e o hospital nos deu uma 
assistência muito boa. Graças 
a Deus, meu filho já está bem 
recuperado”, comemorou a 
dona de casa Rosemary Mér-
cia Araújo, mãe de Lucas.

Os procedimentos pediá-
tricos foram realizados no 
Hospital Municipal do Va-
lentina (HMV), referência no 
atendimento de crianças e 
adolescentes na rede pública 
de saúde de João Pessoa. Nas 
próximas semanas, deverão 
entrar na programação cirur-
gias pediátricas de hérnia, fi-
mose e outras especialidades. 

Para o diretor técnico do 
HMV, Roberto Leitão, o pro-
grama é de extrema impor-
tância para a gestão e a popu-
lação, pois está reduzindo o 
tempo de espera dos usuários 
para realização de cirurgias. 
“Avaliamos de maneira muito 
positiva esses primeiros pro-
cedimentos realizados e, com 
certeza, houve um impacto 
muito positivo sobre esses pa-
cientes, que já aguardavam 
há algum tempo. Agradece-
mos à Prefeitura de João Pes-
soa e à Secretaria Municipal 
de Saúde por mais essa vitó-
ria”, afirmou.

nor percentual de complica-
ções cirúrgicas e melhor esté-
tica por ausência de grandes 

cicatrizes abdominais e cus-
tos menores para o hospital”, 
destacou Sebastião. A inicia-
tiva é resultado dos investi-
mentos do Governo do Es-
tado na saúde da Paraíba. 
O Trauma conta agora com 
duas torres laparoscópicas.  

“A imensa maioria das ci-
rurgias abdominais, mesmo 
em caráter de urgência, pode 
ser realizada por videolapa-
roscopia. A colecistectomia, 
bem como a retirada do apên-
dice são as mais comuns, sen-
do realizadas com seguran-
ça e amplos benefícios para 
o paciente. A laparoscopia 

representa um grande avan-
ço em termos de saúde públi-
ca e tecnologia a serviço do 
SUS e dos nossos pacientes”, 
pontuou o cirurgião do Apa-
relho Digestivo e Coordena-
dor da Cirurgia Geral, Ar-
thur Balduíno.

Tempo de recuperação
O método videolaparos-

cópico permite recuperação 
mais rápida, com menos dor 
no pós-operatório e ausência 
de grandes cortes ou cicatri-
zes abdominais. O retorno às 
atividades habituais ocorre 
em 10 dias, em média.

Iniciativa
É resultado dos 

investimentos do 
Governo do Estado 

na saúde da 
Paraíba

Uma mulher de 49 anos, da cidade de Patos, foi submetida a uma cirurgia de colecistectomia 

Foto: Secom/PB

Fotos: Teresa Duarte
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A banda paraibana Os 
Gonzagas chega a 10 
anos de dedicação ao 
forró lançando álbum 

que reúne os singles mais recen-
tes, uma música inédita e par-
cerias com Chico César, Jéssica 
Melo e Santanna, O Cantador. 
Em preparação para o São João, 
as 13 faixas de Nós estão dispo-
níveis a partir de hoje nas plata-
formas de música e confirmam a 
maturidade que do grupo atin-
giu ao homenagear a tradição do 
ritmo nordestino enquanto atua-
liza a estética visual e sonora na 
forma de cantar e na escolha dos 
temas de suas letras.

O novo disco autoral combi-
na músicas divulgadas em for-
ma de singles desde 2019 e bus-
cam criar um conceito único no 
álbum como quem amarra os nós 
de diversas pontas. Com três vo-
calistas e seis compositores entre 
seus integrantes, Nós une essas 
individualidades através do en-
trosamento e dos interesses co-
muns que os nutrem pelo forró. 
“A gente tem raízes muito fortes, 
mas também temos, na medida, 
o desejo de inovar, de ser original 
e de conseguir imprimir no nos-
so som uma personalidade, de 
modo que, quem escuta a nossa 
música, consegue identificar que 
somos nós”, descreve o guitarris-
ta Jefferson Brito.

A construção das canções foi 
definida associando momentos 
de convivência cotidiana inten-
sa em contraste com a ruptura 
ocasionada pelo isolamento físi-
co na pandemia que foi bastante 
discutida para chegar a um mo-
delo que incluísse a personalida-
de artística do coletivo. “Além da 
gente sempre pensar numa uni-
dade sonora, em arranjos e instru-
mentação, a escolha das músicas 

que serão gravadas é sempre difí-
cil, rola reunião, votação… Para o 
Nós, a gente acabou fazendo isso 
mais de uma vez”, revela Maria 
Kamila, vocalista e compositora 
na banda. Essa identidade musi-
cal é, hoje, facilmente reconheci-
da pelo público, mesmo que ela 
esteja definida pela versatilidade 
que caracteriza o processo criati-
vo do grupo.

“Enxergo que a banda está 
num momento em que se reali-
za produzindo música au-
toral – até porque vários 
são os membros que com-
põem –, e que buscam 
formas de fazer isso 
acontecer da manei-
ra mais livre possível, 
podendo experimen-
tar esteticamente e 
artisticamente, res-
peitando nossas 
raízes e nossas li-
mitações”, desta-
ca Yuri Gonzaga, 
vocalista e san-
foneiro na ban-
da, composi-
tor em quatro 
canções do ál-
bum quase 
exclusiva-
mente auto-
ral. Apenas 
‘Milagre do tempo’, 
de autoria de Fuba, padrinho ar-
tístico da banda, não é de compo-
sição própria.

Nós soma ao seu repertório 
parcerias com grandes nomes da 
música popular brasileira, como 
Chico César, em ‘No passo que a 
vida me leva’, e Santanna, O Can-
tador, presente em ‘Cara à Tapa’. 
As parcerias com as duas referên-
cias na música nordestina ajudam 
a posicionar a relevância que Os 
Gonzagas atingiram em sua his-
tória. “Essa é a realização de um 
sonho, porque a gente está tendo 
a certeza que nós estamos levando 

adiante aquilo que esses artistas já 
fizeram um dia. Isso faz com que 
a gente enxergue que nossa ban-
da tem um papel cultural muito 
importante. Fazemos parte desse 
meio, estamos juntos nessa mis-
são”, confirma o sanfoneiro Car-
los Henrique. Junta-se entre os 
feats, ainda, a cantora e composi-
tora campinense Jéssica Melo na 
faixa ‘Eu batom, tu perfume’. “A 
gente quer propagar o que a gen-
te bebe do forró mais tradicional, 

mas também passando por 
todos esses que 

acrescen-
taram e deixaram a sua 
marca na música popular brasi-
leira”, complementa o sanfoneiro 
d’Os Gonzagas.

Canção inédita do álbum, 
‘Como ninguém faria’ fala sobre 
alguém que errou muito na rela-
ção amorosa, mas que está se es-
forçando para melhorar porque 
sabe que o sentimento que existe 
entre quem se ama ainda é muito 
forte. “É um xote romântico, gos-
toso de dançar e tenho certeza 
que vai animar muito o São João 

por aí”, descreve Hugo Leonardo, 
baixista e compositor da canção 
de abertura do novo trabalho do 
grupo, que tem André Victor Lei-
te como produtor musical de oito 
músicas do disco, contando ainda 
com a colaboração de Toni Silva 
e Helinho Medeiros na função. E 
é para o São João que a banda co-
meça a se mirar a partir de agora. 
Com o show especial confirmado 
para o dia 24, em Campina Gran-
de, depois de dois anos afastado 
da maior festa do forró, Os Gon-
zagas enxergam a apresentação 
como um exercício de esperança.

“Sobrevivemos a esse 
processo do-

loroso para 
a humani-

dade. Esse 
tempo para-

do, longe dos 
palcos e mais 

distante dos 
companheiros 

de música. Isso 
mexe muito com 

a gente, gera mui-
tas questões, mui-

tas dúvidas, muitos 
medos. A expecta-

tiva é que seja uma 
noite mágica, como al-

gumas que a gente já 
participou e que está 

na nossa memória. Essa, 
com certeza, vai ser uma 

noite inesquecível”, consi-
dera Juzé, um dos vocalis-

tas da banda. Na noite mais 
aguardada dos festejos juninos, 
ele vai ter uma sessão dupla de 
trabalho e satisfação no palco do 
maior São João do mundo, já que 
também é diretor e produtor mu-
sical de Juliette, atração confir-
mada para o mesmo dia. “Tocar 
essa noite juntos traz o que é de 
mais especial. Voltar dessa forma 
é como se fosse um merecimento 
por tanto trabalho, tanto tempo, 
tanta dedicação, juntamente com 

o lançamento do nosso novo ál-
bum”, acrescenta o músico. 

Antes do São João, Os Gonza-
gas devem lançar ainda mais dois 
videoclipes. Ganharão uma ver-
são audiovisual no mês de maio 
as músicas ‘Cara à Tapa’ e ‘Como 
Ninguém Faria’. “Mal podemos es-
perar para compartilhar com to-
dos, porque ele está lindo demais. 
A nossa mensagem, em primeiro 
lugar, surge dentro dos nossos co-
rações. Após isso, buscamos co-
municar essa mensagem da me-
lhor e mais clara maneira possível. 
Portanto, é imprescindível que te-
nhamos uma produção audiovi-
sual de qualidade para que isso 
aconteça”, explica o baterista e per-
cussionista Caio Bruno sobre o tra-
balho produzido por Max Brito e 
Gonzaguinha.

Com uma discografia que co-
meçou em O candeeiro não se apa-
gou (2014), e que foi seguida por 
Onde estará (2018), e Estúdio showli-
vre (2019) e desaguando agora em 
Nós, Os Gonzagas demonstra que 
o grupo permanece seguindo os 
compassos que sempre os inspi-
raram no forró. “Estamos conti-
nuamente construindo uma mú-
sica paraibana contemporânea 
com vários propósitos: divertir, 
fazer refletir, questionar, fazer 
dançar, valorizar o que é nosso, 
se abrir pro novo”, define Yuri.

Através do QR Code 
acima, acesse as 
plataformas para 
audição do disco

Banda se apresentará no 
São João, em show especial 
confirmado para o próximo 

dia 24, em Campina Grande, 
depois de dois anos afastada 

da maior festa do forró na PB
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Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Disco lançado hoje reúne músicas recentes, uma inédita e parcerias com Chico César, Jéssica Melo e Santanna

Os Gonzagas comemora 
10 anos com álbum plural

Imagem: Divulgação
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A Babilônia

A Babilônia foi um relicário de 
minha infância. Ali, cometi os meus 
primeiros pecados. O passado é 
próprio de nós, eu sei. Mas, são es-
sas lembranças que hoje acalentam 
meus filhos, feito canções de ninar; 
e, em sendo assim, recrio o univer-
so. Além do mais, não teria memó-
ria para guardar tanta poesia. Vi-
víamos na Praça da Babilônia mais 
brincadeiras Santas que ingênuas. E 
às vezes desafiávamos o céu. Morrer 
era coisa de adulto, invencionice... – 
E, menino algum acredita na morte, 
ainda que virem anjo.

A fonte, parida no centro da pra-
ça, esguichava raios luminosos, ex-
trapolando a circunferência arqui-
tetural da Babilônia. Uma atmosfera 
meio mística se criava a partir da-
quele encantamento. Tocávamos 
no arco-íris que se formava a nossa 
frente com nossas próprias mãos... 
– Dá para conceber uma imagem 
mais formidável? Virginais, não en-
tendíamos os signos da vida (e nada 
era para ser compreendido mesmo)... 
– E as gotículas que se desprendiam 
daquela queda d’água (pura), torna-
vam-se, além disso, vivas. Guiadas 
pelo vento, seguiam o caminho que 
bem quisessem; e, rodopiavam no 
ar, até que desciam sobre nós, como 
que nos benzendo.

Abraçávamos a fonte e, agarra-
dos a ela, de forma chorosa, implorá-
vamos, inconscientemente, que nos 
fosse concebida a ambição de nunca 
crescer. Uma tolice das idades pue-
ris. O homem se define, por comple-
to, quando o ciclo da narrativa está 
abarrotado dele mesmo. O Sagrado 
coração de todas as Marias que nos 
puseram no mundo... – Rogava por 
nós. Era de minha mãe o colo em 
que me deitava para contar estrelas. 
E, eram dela, ainda, os “carões” pe-

las travessuras da prematuridade. 
E, foram, também, minhas primei-
ras lições de moral.

Éramos impossíveis.
Afamada Praça da Babilônia... 

– Que antes de ser qualquer coi-
sa, abrigou a casa da câmara; e, fez 
companhia à Igreja de Nossa Se-
nhora da Conceição. Foi, também, 
parenta do antigo Ginásio Diocesa-
no, hoje Monsenhor Vieira; e, tam-
bém, do sobrado de Dr. Alcebíades. 
Já se chamou: Independência, João 
Pessoa, Edivaldo Motta... – Disse 
que abraçávamos a fonte? Em volta 
desse abraço: os canteiros, as flores, 
os pássaros, as mariposas e tudo o 
mais que se pudesse abraçar.

A Babilônia ainda permanece 
imponente com o seu recobrimen-
to de concreto e todas aquelas ár-
vores, testemunhas de mim. Mas, 
bem que podia voltar a ser de car-
ne e osso, como antigamente; quan-
do nós crianças, por exemplo. Pena 
que essas crianças ficam na infân-
cia. – Até que se descobrem inventá-
rios de sua própria história...

(silêncio).
No movimento convulsivo da 

vida, um moleque de canelas alon-
gadas e sem perversidade nem 
nada, todo sujo da imundície do 
dia, corre pelos mosaicos da Praça 
da Babilônia. Sou eu, menino... Só 
pode ser... Eu, menino!

Misael Nóbrega de Sousa

Apresentação de hoje conta com a participação de trio jazzístico da UFRN

Sinfônica da UFPB faz 
um diálogo com o jazz

ConCerto

A Orquestra Sinfônica 
da Universidade Federal da 
Paraíba (OSUFPB) faz o seu 
quinto concerto oficial da 
temporada 2022 dialogando 
com o jazz. Desta vez, os ins-
trumentos de corda do grupo 
sinfônico da Orquestra divi-
dirão o palco com músicos da 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN). O 
concerto, que será exclusiva-
mente presencial, acontece 
gratuitamente hoje, às 20h, 
na Sala de Concertos Rade-
gundis Feitosa, no campus de 
João Pessoa.

A apresentação será regi-
do pelo maestro André Mu-
niz, doutor em Música na área 
de Regência Orquestral pela 
Universidade de Montreal, no 
Canadá, e que é também pro-
fessor-titular na pós-gradua-
ção em música pela Universi-
dade Federal do Rio Grande 
do Norte.

Acompanhando a sinfôni-
ca, o trio é formado por Paulo 
César Vitor, que, atualmente, 
é pianista efetivo do quadro 
funcional da UFRN e parale-
lamente desenvolve uma in-
tensa atividade de gravação 
e acompanhamento de gran-
des nomes da música do Rio 
Grande do Norte. A bateria 
está a cargo de Cleber Cam-
pos, que é professor da UFRN 

de Percussão Erudita e popu-
lar e vem desenvolvendo sua 
pesquisa com ênfase na in-
teração dos instrumentos de 
percussão e diversos recur-
sos tecnológicos. Já no contra-
baixo está Aírton Guimarães, 
com uma ampla carreira em 
diversas orquestras do país, 
ao mesmo tempo que gravou 
e dividiu palco com nomes 
como Toinho Horta e Geral-
do Azevedo. Ele é professor 
de contrabaixo acústico.

No repertório, tocando 
a ‘Suíte para Trio de Jazz’ 
(1983), do compositor Fran-
cês Claude Bolling (1930-
2020) amplia a fórmula de 
sucesso que o autor utilizou 
na ‘Suíte para Flauta e piano’ 
(1975), onde temos a mistura 
de sonoridades oriundas do 
jazz com uma paleta orques-
tral que muito se assemelha 
à música barroca e com ela 
dialoga de forma elegante.  A 
obra traz sequências melódi-

cas ao estilo de Bach, inclusi-
ve com uma alusão à famosa 
‘Aria da quarta Corda’. 

A apoteose do concerto 
ocorre no quinto e último mo-
vimento chamado ‘Brilhante’ 
e que é iniciado com um ‘Tan-
go à La Piazzolla’. Na sequên-
cia traz uma melodia com pe-
culiar sabor de bossa nova 
com um acompanhamento 
pianístico baseado no ‘Prelú-
dio nº 2 do cravo bem tempe-
rado’, de Bach.

No trio, o baterista Cleber Campos (E), o contrabaixista Aírton Guimarães (C) e o pianista César Vitor (D)

Fotos: Divulgação

Colunista colaborador

Meu pai fechava negócios com um aperto de 
mão. Palavra dada tinha o mesmo valor de 
contrato assinado em cartório. Às vezes, 

por precipitação, havia algum prejuízo. Minha mãe 
sugeria que ele voltasse atrás:

– Eu sou homem de palavra. Palavra de homem 
não volta atrás.

Mãe Dinah tinha cartazes colados nos postes: 
“Trago seu amor de volta em até três dias”. Nunca 
recorri aos serviços dela. Amor que vai embora tem 
mais é que não voltar mesmo.

Quando a gente tinha padaria, as compras 
de alguns fregueses eram anotadas em uma 
caderneta e seriam pagas no fim do mês. Ninguém 
assinava nada, nem passava cartão. Na data 
certa, Dona Celina chegava, a soma era feita 
na maquininha, ela pagava sem conferir. Não 
precisava. Uma pessoa ou outra que tivesse 
dificuldade para pagar na data combinada ia 
explicar a situação. Claro que não era bom. Mesmo 
assim, abria-se a página do mês seguinte.

Outro dia, um amigo me mandou uma 
mensagem. Estava fazendo tratamento dentário e 
não podia pagar. Emprestei o dinheiro. No mesmo 
dia, ele postou fotos num restaurante caro da 
cidade, tomando vinho. Fiquei chateado. Se ele 
tivesse dito que queria ir àquele restaurante e estava 
sem grana, eu teria emprestado do mesmo jeito.

Quando Rita* entra no busão, rumo ao trabalho, 
todo dia, tem um ato, aliás, muitos, de confiança 
acontecendo ali. Um deles é o de que o motorista 
é capacitado e levará todos os passageiros em 
segurança. Mas ela me disse outro dia que o 
cobrador olha desconfiado para sua carteira de 
estudante.

Antigamente, a gente dizia ao taxista 
que conhecia o trajeto, que era para ele não 
encompridar a viagem e assim torná-la mais cara. 
Hoje, no Uber, o valor já aparece no celular e de 
nada vai adiantar o rapaz dar uns “arrodeios”.

Quando era dia de vacinação na escola, alguns 
meninos tinham medo. Mas era da picada, não da 
eficácia da vacina. E ficava todo mundo feliz que 
não ia ter tétano, tuberculose ou raiva... quer dizer, 
raiva a gente tem passado muita, mas não tem 
vacina nem mantra que dê jeito.

Umas pessoas duvidavam da chegada do 
homem na lua, mas não de que a terra era redonda.

A carta chegava, o cheque tinha fundos.
Um homem, geralmente um senhorzinho, era 

responsável pela segurança da rua, e sua única 
arma era um apito. Alguém oferecia uma garrafa 
com água e um cafezinho. E, algumas vezes, uma 
cadeira onde ele podia dar um pequeno cochilo. 
As ruas não tinham muro alto, nem grade, nem 
cerca elétrica. Se a gente voltava tarde para casa 
e a rua estava deserta, dava até um alívio quando 
aparecia alguém vindo na nossa direção. A não ser 
que essa pessoa estivesse vestindo um sobretudo 
e usando chapéu. Isso me aconteceu uma vez, 
quando eu era menino. Comecei a gritar “Socorro, 
o papangu, o papangu!” Meus pais correram 
assustados, o coitado do homem ficou paralisado, 
sem saber o que fazer, e eu levei uma surra.

Quando o sinal fica vermelho, o carro para. E 
a gente atravessa. A gente atravessa a ponte e se 
pendura no balanço.

O pastor está vendendo vassoura ungida para 
limpar a casa da sujeira de satanás. Tem gente que 
confia mais no pastor do que no Deus que ele vende. 
Vassoura ungida! O rapaz de terno que anda com a 
Bíblia embaixo do braço não leu aquela parte que 
fala dos vendilhões do templo.

A gente confiava no doutor e no remédio.
A gente comprava no carnet. 12, 24 ou 36 

páginas que iam sendo retiradas, enquanto a conta 
também sumia. Hoje a gente divide no cartão, 
paga com PIX, no QR Code, mas acha que vai 
ser mais seguro contar os votos no papelzinho do 
que na urna eletrônica. Um amigo que considero 
inteligente estava defendendo isso, pedi que ele 
tentasse me explicar, mas ele não respondeu. Acho 
que se sentiu ofendido.

Robot, fake news, Photoshop, filtro na cara e na 
alma. Está cada vez mais difícil viver sem ter no 
que confiar...

(*) referência ao personagem de Ana Lia 
Almeida, “Rita na Luta” em saltodepalavras.
blogspot.com.

Trilha sonora
‘Com Mais de Trinta’ -  Marcos Valle e Paulo 

Sérgio Valle - com Cláudia;
‘Brasil’ - Cazuza/George Israel/Nilo Romero - com 

Cazuza;
‘Segurança’ - Humberto Gessinger - com 

Engenheiros do Hawaii;
‘E.C.T.’ - Marisa Monte/Nando Reis/Carlinhos 

Brown - com Cássia Eller.

Nelson 
  Barros

Confiança
nelsonrbarros@gmail.com
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Praça no passado (acima, sem data específica) e nos dias atuais (abaixo)
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Sandra 
   Raquew Azevêdo

Jornalista, professora e pesquisadora 

‘Xis’

Colunista colaboradora

Na década de 1990 tive a oportunidade de 
entrar no Espaço Cultural José Lins do Rego, 
em João Pessoa, e dar de cara com enormes 

fotografias de artistas mascarados, fotografados 
por Rodolfo Athayde, já conhecido artista visual da 
cidade. Estava começando minhas aproximações 
com as artes visuais, sem saber que, com o passar 
dos anos, algumas pessoas ali retratadas fariam 
parte da cena da minha vida cotidiana, inclusive o 
próprio Athayde. 

Quando no momento de lançamento do livro e 
da exposição fotográfica Xis, no Centro Cultural 
São Francisco, fiquei muito emocionada. Porque 
fui me deixando tocar pelo fio das tantas vidas 
entrelaçadas pelos tempos, inclusive o tempo 
pandêmico. Fique observando as pessoas 
retratadas, sua entrega, seu instante decisivo 
nesse momento histórico de crise sanitária. Fiquei 
pensando na fotografia como extensão do fio 
de Ariadne, narrando um Tempo Particular de 
Ser. Num tempo de instantaneidades voláteis, 
descartáveis, um outro caminho a seguir: a 
narrativa fotográfica como experiência de 
encontro, podendo revelar a marcação de 
pequenos milagres, e o grande milagre de se 
manter vivo numa pandemia da Covid-19. 

Xis é uma exposição para se estar repetidas 
vezes, porque precisamos de mais momentos 
para processar o cotidiano representado no 
tempo da pandemia. O tempo de dentro, que foi 
uma experiência forte e particular, estar distante, 
estar consigo mesma(o). A experiência do 
isolamento social interrompida por um encontro 
com o fotógrafo e a imersão das pessoas na 
imaginação da luz. 

Numa era de produção de fachadas 
sofisticadas e elaboradas por aplicativos de 
filtros de luz, a máscara como suporte diário 
foi uma experiência marcante demais. Por 
efetivamente nos proteger, e ainda por nos 
limitar um pouco mais a respiração; por colocar 
literalmente uma barreira em nossa face, que nos 
impediu de ver por tanto tempo o rosto de alguém 
em sua plenitude. Por outro lado, a máscara 
deixava o olhar das pessoas mais escancarado. 
E os olhos, pelo dito popular, são o espelho 
da alma. Almas em suspenso, escancaradas, 
assustadas, amorosas...

Os olhares dizendo tanto em Xis… e as 
máscaras como suporte artístico. Cotidianamente 
a gente cuida de nossa auto representação. No 
tempo pandêmico chega as máscaras, e nessa 
concretude ameaçadora, as máscaras vão 
também compondo nossas narrativas sobre nós 
que queremos mostrar.

Vivi a experiência de ser fotografada pelo 
artista. O processo do encontro durante o 
isolamento social foi a grande aventura. Havia 
a emoção pela experiência em si, havia o 
desejo de maior permanência do artista em 
casa, mas havia a interdição da crise sanitária 
cronometrando de outra forma o momento de 
estar junto entre as pessoas. 

Acredito que para Athayde certamente foi uma 
das experiências mais singulares. Poder entrar 
nos lugares mais íntimos, as casas-sementes, 
dentro de um momento de singularidade 
histórica. Poder estar, quando quase tudo estava 
em suspenso, quando havia os perigos para 
além das esquinas. E quando existia ainda uma 
enorme vontade de estar junto.

O conjunto da obra de Rodolfo Athayde em Xis 
é bem potente, porque fala da resiliência humana, 
da capacidade espontânea da gente criar diante 
da perda, da dor, do desespero, da solidão, das 
carências, do espanto, do inexplicável. A gente não 
vê literalmente, mas o desejo está lá o tempo todo. 
Há desejo, há vida. 

Eu olhei os tantos olhares que as máscaras 
emolduraram como lugares navegáveis. Pude 
olhar para meu próprio olhar também, um 
reencontro comigo mesma. E poder nos tantos 
olhares enxergar um pouco mais o artista e sua 
escritura poética, tão cheia de singularidade, 
afeto e esperança. 

Revi os olhos de meu professor Wellington 
Pereira, que nem já está fisicamente entre nós. 
E pude mais uma vez reencontrar nos livros 
refletidos na imagem, a paisagem mais amada e 
mais cuidada por ele. 

O lançamento de Xis foi uma apoteose de 
reencontros, ainda com as máscaras. Um momento 
de celebrar a sobrevivência humana e apostar na 
reconstrução coletiva, cada pessoa ofertando um 
pouco de si mesma. Gratidão.

A exposição segue em cartaz no Centro 
Cultural São Francisco, na capital, e o livro 
pode ser adquirido com o autor ou em algumas 
livrarias da cidade.

O ‘Entrevista Funesc’ de hoje vai des-
tacar o Dia Internacional da Dança, rece-
bendo o bailarino paraibano Erik Breno. 
A partir das 17h, o jornalista Jãmarrí No-
gueira conduzirá o papo no perfil oficial 
no Instagram da Fundação (@funescgo-
vpb), ao vivo. O bate-papo virtual tem 
abertura para interação dos espectado-
res através de mensagens que são acom-
panhadas pelo mediador.

Erik integra espetáculos de reper-
cussão junto à crítica e ao público, como 
Sobrevivência dos vaga-lumes (ao lado de 
Joyce Barbosa). Este mês, ele participou 
da Caravana Interatos, apresentando o 
espetáculo Terreiro Envergado no muni-
cípio de Pedras de Fogo.

Erik Breno integra o Tanz. Esse co-
letivo surge em 2006 da inquietação de 
dois artistas com experiências diferen-
tes. Erik Breno e Edigar Palmeira, um 
bailarino e um ator, fazem de suas ex-

periências o motor de arranque que os 
move até hoje. Com Experimento Raiz 
foram vários prêmios, entre eles o de 
Melhor Espetáculo, em 2010, no Fes-
tival Nacional de Artes (Fenart), além 
de terem produzidos outras montagens 
como O Santuário (2013), Cartografias 
temporárias (2017) e, mais recentemen-
te, Zoopraxiscópio.

Bate-papo virtual é realizado no Instagram da Fundação e começa às 17h

‘Funesc Entrevista’ recebe, 
hoje, o bailarino Erik Breno

Dia Da Dança

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil oficial da 

Funesc no Instagram

Da Redação
Foto: Edson Rafael/Divulgação

Erik Breno em ‘Terreiro Envergado’

Serviço
• Funesc [3211-6280] • Mag Shopping [3246-9200] • Shopping Tambiá [3214-4000] • Shopping Partage (83)3344.5000 • Shopping Sul [3235-5585] • Shopping  Manaíra (Box) [3246-3188] • 

Sesc - Campina Grande [3337-1942] • Sesc - João Pessoa [3208-3158] • Teatro Lima Penante [3221-5835 ] • Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] • Teatro Severino Cabral [3341-6538] • 

Bar dos Artistas [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224] • Casa do Cantador  [3337-4646]

EM cartaz
ESTREIA

MEu AMIgãozão - o fIlME (Brasil. Dir: 
Andrés Lieban. Animação. Livre). Yuri, Lili e Matt 
se preparam pra um dia especial e muito aguar-
dado, mas os sonhos da turma vão por água 
abaixo quando descobrem que os pais mu-
daram os planos e agora vão juntos para uma 
mesma colônia de férias, com várias crianças 
que eles nunca viram. CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 
13h15 (somente sáb. e dom.).

DowNToN AbbEy 2: uMA NovA ERA (Do-
wnton Abbey: A New Era. Reino Unido. Dir: Si-
mon Curtis. Drama. 12 anos). Um dia, a Condes-
sa Viúva chama seu filho e neta mais velha para 
contar um segredo que não revelou por anos: ela 
herdou uma villa no sul da França. Ao ser ques-
tionada, ela diz que foi um estranho que per-
guntou e ela não hesitou em ter mais uma pro-
priedade. Mas sem saber o por quê que alguém 
queria dar o terreno para a Viúva e sem saber 
onde exatamente o local fica, a família Crawley 
decide ir para o sul da França e desvendar o mis-
tério. CENTREPLEX MAG 2 (leg.): 18h20 - 21h; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 15h15 - 18h 
(exceto qua.) - 20h50 (exceto qua.).

JuJuTSu KAISEN 0 (Japão. Dir: Sunghoo 
Park. Animação. 14 anos). O jovem Yuta Ok-
kotsu ganha o controle de um espírito extrema-
mente poderoso, então um grupo de feiticeiros 
o matriculam na Tokyo Prefectural Jujutsu High 
School, para ajudá-lo a controlar esse poder 
e também para ficar de olho nele. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 8: 13h45 (dub., exceto sáb. e 
dom.) - 16h (dub.) - 18h45 (leg., exceto qua.) - 
21h (dub., exceto qua.); CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 4 (dub.): 16h - 18h30 (exceto qua. e ter.) - 
21h (exceto qua. e ter.); CINE SERCLA TAMBIÁ 
4 (dub.): 15h - 17h - 19h; CINE SERCLA PARTA-
GE 3 (dub.): 15h - 17h - 19h; CINE SERCLA PAR-
TAGE 5 (leg.): 18h.

CoNTINuAÇão

ANIMAIS fANTáSTICoS: oS SEgREDoS 
DE DuMblEDoRE (Fantastic Beasts: The Se-
crets Of Dumbledore. Reino Unido, EUA. Dir: 
David Yates. Fantasia. 12 anos). O professor 
Alvo Dumbledore (Jude Law) sabe que o po-
deroso mago das trevas Gellert Grindelwald 
(Mads Mikkelsen) está se movimentando para 
assumir o controle do mundo mágico. Incapaz 
de detê-lo sozinho, ele pede ao magizoologista 
Newt Scamander (Eddie Redmayne) para lide-
rar uma equipe de bruxos e um corajoso padeiro 
trouxa em uma missão perigosa. CENTREPLEX 
MAG 3: 17h (dub., exceto qua.) - 18h (dub., ape-
nas qua.) - 20h (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 6 
(dub.): 14h45 - 17h45 (exceto qua.) - 20h45 (exceto 
qua.); CINÉPOLIS MANAÍRA 9 MacroXE: 15h30 
(dub.) - 18h30 (leg., exceto qua.) - 21h30 (leg., ex-
ceto qua.); CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 
14h - 19h30 (leg., exceto qua.); CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 1 (dub.): 15h45 - 18h45 (exceto qua.) 

- 21h45 (exceto qua.); CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 5 (dub.): 19h (exceto qua.) - 22h (exceto qua.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (dub.): 15h10 - 17h50 - 
20h30 (exceto qua.); CINE SERCLA PARTAGE 2 
(dub.): 15h10 - 17h50 - 20h30 (exceto qua.).

CIDADE pERDIDA (The Lost City. EUA. Dir: 
Aaron e Adam Nee. Comédia. 14 anos). Loret-
ta Sage (Sandra Bullock) escreve sobre luga-
res exóticos em seus romances populares de 
aventura, cujas capas são estreladas pelo mo-
delo Alan (Channing Tatum), que tem dedica-
do sua vida a personificar o personagem he-
rói, Dash. Durante a turnê de promoção de seu 
novo livro com Alan, ela é raptada por um bilio-
nário excêntrico (Daniel Radcliffe), para que o 
guie ao tesouro da cidade perdida descrita em 
seu livro recente. Para provar que é possível ser 
um herói na vida real, não somente nas pági-
nas de seus livros, Alan parte para resgatá-la. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 19h15 (exceto 
qua.) - 22h (exceto qua.); CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 10 - VIP (leg.): 17h (exceto qua.); CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 3 (dub.): 20h45 (exceto ter. e 
qua.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 16h25 - 
18h35 - 20h45; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 
16h25 - 18h35 - 20h45.

DETETIvES Do pRéDIo Azul 3 (Brasil. Dir: 
Mauro Lima. Comédia. Livre). Pippo (Pedro Hen-
riques Motta), Bento (Anderson Lima) e Sol (Le-
tícia Braga) se vêem em apuros quando Severi-
no (Ronaldo Reis) encontra um objeto em meio 
aos escombros de um avião. O que parecia uma 
inofensiva relíquia era, na verdade, uma das fa-
ces do Medalhão de Uzur, responsável por con-
trolar toda a magia existente no mundo. CEN-
TREPLEX MAG 2: 16H; CINÉPOLIS MANAÍRA 3: 
14h15 - 16h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 13h (so-
mente sáb. e dom.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 
3: 13h30 (exceto ter.) - 15h50 (exceto ter.) - 18h20 
(exceto ter. e qua.); CINE SERCLA TAMBIÁ 3: 16h 
- 18h; CINE SERCLA PARTAGE 5: 16h.

MEDIDA pRovISóRIA (Brasil. Dir: Lázaro 
Ramos. Drama. 14 anos). Em um futuro próxi-
mo distópico no Brasil, um governo autoritário 
ordena que todos os cidadãos afrodescenden-
tes se mudem para a África - criando caos, pro-
testos e um movimento de resistência clandes-
tino que inspira a nação. CENTREPLEX MAG 4: 
18h - 20h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 20h (exce-
to qua.) - 22h (exceto qua.); CINE SERCLA TAM-
BIÁ 3: 20h (exceto qua.); CINE SERCLA PARTA-
GE 5: 20h (exceto qua.).

MoRbIuS (EUA. Dir: Daniel Espinosa. Fan-
tasia. 14 anos). Gravemente adoecido com um 
raro distúrbio sanguíneo e determinado a sal-
var outros que sofrem do mesmo destino, o Dr. 
Morbius (Jared Leto) arrisca tudo numa apos-
ta desesperada. Embora a princípio tudo pa-
reça sucesso, surge uma escuridão que se de-
sencadeia dentro dele. CINÉPOLIS MANAÍRA 
4 (dub.): 21h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 
(dub.): 22h20 (exceto ter. e qua.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 4 (dub.): 21h (exceto qua.); CINE SER-
CLA PARTAGE 4 (dub.): 21h (exceto qua.).

SoNIC 2 (EUA. Dir: Jeff Fowler. Comédia. Li-
vre). Após conseguir se estabelecer em Green 
Hills, Sonic está pronto para mais liberdade e 
quer provar que tem o necessário para ser um 
herói de verdade. CENTREPLEX MAG 4 (dub.): 
15h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 15h - 
17h20; CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (dub.): 13h30 - 
16h15 - 19h (exceto qua.); CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 7 (dub.): 14h30 - 17h15 (exceto qua.) - 20h15 
(exceto qua.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 
(dub.): 14h30 (exceto seg.) - 17h (exceto seg.) - 
19h45 (exceto qua.); CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 5 (dub.): 13h50 - 16h30; CINE SERCLA TAM-
BIÁ 3 (dub.): 20h (somente qua.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 5 (dub.): 15h35 - 17h55 - 20h15 (exceto 
qua.); CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 15h35 - 
17h55 - 20h15 (exceto qua.); CINE SERCLA PAR-
TAGE 5 (dub.): 20h (somente qua.)

Imagem: Divulgação

Personagem Duvi Dudum no longa-metragem animado nacional ‘Meu Amigãozão - o filme’
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Terceira edição do projeto promove um debate virtual com o tema “Semana de Arte Moderna: Modernismos?”

FCJA inicia novo Ciclo de Debates
‘Diálogos Presentes’ 

O assunto central da ter-
ceira edição do Ciclo de De-
bates ‘Diálogos Presentes’, 
da Fundação Casa de José 
Américo (FCJUA), é “22 é 100 
(1922-2022)”, por enfatizar 
a comemoração de eventos 
cujos centenários se comple-
tam neste ano, além do bi-
centenário da Independência 
do Brasil. No entanto, a pro-
gramação, que começa hoje, 
com transmissão a partir das 
9h30, pelo canal no YouTube 
da FCJA Oficial, vai abordar 
o tema “Semana de Arte Mo-
derna: Modernismos?”, com 
mediação da gerente execu-
tiva do Arquivo da FCJA, Lú-
cia Guerra, e as participações 
do pesquisador Luiz Mário 
Dantas Burity e dos professo-

res Giuseppe Roncalli Ponce 
Leon de Oliveira, da Univer-
sidade Federal Rural de Per-
nambuco (UFRPE), e Alômia 
Abrantes da Silva, da Univer-
sidade Estadual da Paraíba 
(UEPB). Os encontros ocor-
rerão a cada mês, até outubro.

“Esse primeiro encontro 
vai enfocar mais aspectos 
conceituais e interpretativos 
da Semana de Arte Moder-
na, que ocorreu na cidade 
de São Paulo, em fevereiro 
de 1922, numa introdução 
ao tema, pois aquele evento 
impactou a literatura, mas 
também trouxe desdobra-
mentos, se incorporando em 
outras áreas, como o teatro e 
as artes plásticas”, disse Lú-
cia Guerra, acrescentando 
que a repercussão na Paraíba 
também será abordada. “Na 
programação, outras duas li-

ves serão dedicadas à Sema-
na de Arte Moderna, uma 
com enfoque na literatura e 
regionalismo e outra na nova 
estética nas artes plásticas”, 
prosseguiu.

Além da Semana de Arte 
Moderna, a gerente executi-
va do Arquivo da FCJA in-
formou que a programação 
inclui a abordagem de ou-
tros temas, como os centená-
rios do escritor e crítico Vir-
gínius da Gama e Melo, do 
Partido Comunista Brasilei-
ro (PCB) e da publicação do 
livro Reflexões de uma cabra, 
de José Américo de Almei-
da. “O Ciclo de Debates ain-
da será transmitido no for-
mato remoto por causa de 
alguns aspectos, como a lo-
gística, pois se evita despesas 
com o transporte”, comentou 
Lúcia Guerra.

Docente do Departamen-
to de História da UEPB, na 
cidade de Guarabira, e pes-
quisadora colaboradora da 
FCJA, a professora Alômia 
Abrantes da Silva antecipou 
que, durante o evento, fará 
um recorte abordando a dis-
cussão dos aspectos moder-
nistas na imprensa da déca-
da de 1920, mas com foco na 
Paraíba, através da revista Era 
Nova, que surgiu um ano an-
tes da Semana de Arte Mo-
derna. “Essa publicação cir-
culou quinzenalmente de 
1921 a 1925, expressa em suas 
páginas aspectos das concep-
ções modernistas que circu-
lavam no país, refletindo o 
modo como na Paraíba eram 
percebidas e vivenciadas as 
concepções do moderno, se-
jam estas marcadas por fas-
cínio e/ou resistências, ex-
pressas principalmente nas 
questões ligadas a vida urba-
na, na presença das mulheres 
em espaços públicos e suas 
reivindicações e, em especial, 
nas diversas expressões lite-
rárias”, disse ela.

A revista Era Nova, apre-
sentada ao público como “ór-
gão literário e noticioso”, se-
gundo a pesquisadora “Ela 
tornou-se, à época, ícone do 
moderno para um público de 
classe média urbana, inclusi-
ve pelo seu aspecto gráfico: 
impressa em papel couché, 
exibia então uma aparência 
primorosa, sendo ilustrada 
com muitas imagens – pre-
valecendo os retratos de pes-

soas – e, por vezes, utilizan-
do cores e fontes diversas no 
texto, além de grafismos e 
delicados desenhos que or-
nam as páginas, e tons de sé-
pia em várias fotografias. A 
Era Nova foi editada, a princí-
pio, na cidade de Bananeiras, 
e, em seguida, passou a ser 
editada, impressa na gráfica 
de A União, na capital, então 
chamada Parahyba do Nor-
te. Ao longo dos anos, publi-
cou textos diversos de autores 
considerados modernistas, 
com viés regionalista, como 
José Américo de Almeida e 
José Lins do Rego, e se mos-
trava aberta e receptiva à pu-
blicação de textos de autoria 
de mulheres; também tinha, 
com regularidade, a publica-
ção de poemas e crônicas de 
Peryllo Doliveira, considera-
do precursor da poesia mo-
dernista”, disse a professora 
Alômia Abrantes, que é dou-
tora em História.

Outro convidado para o 
evento, o pesquisador cola-
borador da FCJA, Luiz Má-
rio Dantas Burity, disse que 
irá discutir conceitos do mo-
dernismo e de como isso se 
refletiu no estado. “O moder-
nismo não foi só em São Pau-
lo. Já tinha antes de 1922, no 
Brasil, como na Paraíba, que 
tinha a revista Era Nova, de 
1921. José Américo de Almei-
da costumava abrir a revista 
com sua coluna, que tinha as-
pectos de estética modernis-
ta, assim como os de outros 
colaboradores dessa publica-

ção. O meu argumento é que 
existia um modernismo pa-
raibano próprio, a partir das 
tradições locais e discussões 
intelectuais”, afirmou ele.

A Fundação Casa de José 
Américo já elaborou todo o 
cronograma da terceira edi-
ção do ‘Diálogos Presen-
tes’ para este ano, com iní-
cio sempre a partir das 9h30. 
No dia 27 de maio, o even-
to vai discutir o tema “Se-
mana de Arte Moderna: li-
teratura e regionalismo”; em 
junho (22), no formato híbri-
do, “Reflexões de uma cabra: 
centenário de publicação”; 
em julho (15), “Semana de 
Arte Moderna: Artes Plásti-
cas com uma nova estética?”; 
em julho (26), “Centenário do 
movimento Tenentista”; em 
agosto (16), “Centenário do 
PCB”; em setembro (6), “Bi-
centenário da Independên-
cia”; e, por fim, em outubro 
(24), “Centenário de Virgí-
nius da Gama e Melo”.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Funjope promove oficinas 
para celebrar o Dia da Dança

gratuito

Hoje, Dia Internacional 
da Dança, a Fundação Cul-
tural de João Pessoa vai pro-
mover quatro oficinas, duas 
delas no Hotel Globo, uma 
no Centro Cultural de Man-
gabeira e outra na Casa da 
Pólvora. “Nós temos esti-
mulado os grupos de dança 
da cidade nas mais diversas 
modalidades, break, dança 
clássica, danças populares. 
Tudo isso faz com que che-
guemos a essa data de ma-
neira muito contente. Acho 
que o setor de dança de João 
Pessoa tem muito o que co-
memorar”, falou o diretor 
executivo da Funjope, Mar-
cus Alves.

Para fortalecer uma po-
lítica de dança desde o ano 

passado, foi criada a Com-
panhia Municipal de Dan-
ça de João Pessoa que, in-
clusive, já realizou alguns 
espetáculos na cidade, a 
exemplos do clássico O Que-
bra-Nozes, de Tchaikovski, 
e Poesia do Som, em home-
nagem ao músico paraiba-
no Sivuca.

A Oficina de Jazz Con-
temporâneo será ministrada 
pela bailarina Maria Luiza 
Pires, integrante da Compa-
nhia Municipal de Dança de 
João Pessoa, das 9h às 11h, 
no Hotel Globo. “Será uma 
aula visando o primeiro con-
tato com a dança de forma 
desconstruída, dinâmica e 
direcionada. Com auxílio 
da música, a movimentação 

e movimentos do corpo na-
turalmente se fazem presen-
tes como forma de encontrar 
o bem-estar entre passos e 
música”, resumiu ela.

No mesmo local, das 15h 
às 17h, acontece a Oficina de 
Consciência Corporal, com 
o bailarino Joalisson Cân-
dido dos Santos. “A oficina 
propõe o primeiro conta-
to com a dança contempo-
rânea a fim de visar a des-
construção do corpo através 
da movimentação contínua, 
expandindo o corpo e seus 
níveis”, explicou.

Já na Casa da Pólvora, a 
Oficina Samba no Pé acon-
tece a partir das 17h, sob 
o comando da passista Fa-
bianna Palmeira. “A oficina 
conta com passos de sam-
ba, molejo e beleza de como 
se comporta na avenida e 
em shows, uma verdadei-
ra passista, tanto homem 
como mulher”, frisou a mi-
nistrante.

Por fim, a Oficina de 
Dança Cigana Artística para 
iniciantes acontece no Cen-
tro Cultural de Mangabeira 
Tenente Lucena. Ministra-
do pela professora Andréa 
Monteiro, bailarina de dan-
ças ciganas e tribal fusion, o 
conteúdo será sobre dança 
cigana brasileira.Cia. Municipal de Dança de João Pessoa foi criada no ano passado

Foto: Sérgio Lucena/Secom-JP

Através do QR Code 
acima, acesse o 

canal no YouTube da 
FCJA Oficial

Da esq. para dir.: com mediação de Lúcia Guerra (FCJA), debate terá participações do pesquisador Luiz Mário Dantas Burity (FCJA) e dos professores Giuseppe Roncalli (UFRPE) e Alômia Abrantes (UEPB)

Foto: Arquivo PessoalFoto: FacebookFoto: FacebookFoto: Roberto Guedes
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O Plano Estadual De-
cenal de Políticas Públicas 
para a Juventude da Paraí-
ba foi entregue ontem, em 
Brasília, pela secretária exe-
cutiva de Juventude (SNJ), 
Madu Ayá, ao presidente 
do Conselho Nacional de Ju-
ventude (Conjuve), Marcus 
Barão, e ao secretário nacio-
nal de Juventude, Luiz Feli-
pe Custódio. 

O documento contém 
uma orientação das políti-
cas públicas para a juven-
tude para os próximos dez 
anos, elaborada pelo Gover-
no do Estado, a partir de de-

mandas e anseios das pró-
prias juventudes.

“Foi um plano construí-
do para atender os desejos e 
as expectativas da juventu-
de, lançado há pouco tempo 
pelo governador João Aze-
vêdo, mostrando seu com-
promisso com a juventu-
de paraibana. No entanto, 
aqui em Brasília, esse plano 
já está nas mãos de autorida-
des que militam com o seg-
mento com o objetivo de te-
rem conhecimento também 
do trabalho na Paraíba em 
benefício dos jovens”, frisou 
Madu Ayá.

O presidente do Conju-
ve, Marcus Barão entregou 
à gestora paraibana o Atlas 
das Juventudes, enfatizando 
a parceria exitosa que tem 
sido realizada com o Estado, 
bem como colocou-se à dis-
posição para construção de 
novos projetos e de fortale-
cimento do programa Agos-
to das Juventudes. “Estrei-
tar os laços entre os órgãos 
fará com que o trabalho pos-
sa chegar a um maior núme-
ro de jovens não só na Paraí-
ba como no Brasil”, concluiu 
a secretária executiva de Ju-
ventude.

Azevêdo discute obras do Ramal do Piancó e da barragem de Cupissura no Ministério do Desenvolvimento Regional

Governador leva pautas a Brasília 
segurança hídrica

O gover nador  João 
Azevêdo esteve ontem 
no Ministério do Desen-
volvimento Regional, em 
Brasília, ocasião em que 
discutiu com a secretária 
executiva adjunta do MDR, 
Alice Almeida, e com o se-
cretário nacional de Se-
gurança Hídrica, Sérgio 
Costa, a necessidade da 

execução das obras do Ra-
mal do Piancó e da barra-
gem de Cupissura, na Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa. 

“Nós estamos buscan-
do soluções para essas duas 
obras que precisam, defini-
tivamente, serem resolvidas 
e vamos aguardar o retorno 
das informações solicitadas 

para que a gente tenha con-
dições de realizar o projeto 
da entrada de Piancó e a li-
beração do empréstimo que 
vamos fazer para a execução 
das obras de Cupissura e te-
nho certeza de que vamos 
avançar nas pautas referen-
tes à segurança hídrica da 
Paraíba”, pontuou o gover-
nador João Azevêdo.

 Por sua vez, o secretário 
nacional de Segurança Hí-
drica, Sérgio Costa, reco-
nheceu a importância das 
obras para o Estado. “Ti-
vemos um encontro pro-
veitoso com o governador, 
oportunidade em que rea-
firmamos a nossa proposta 
de continuar com o Ramal 
do Piancó, que beneficia 36 

municípios do Estado, re-
presentando uma extensão 
do Eixo Norte da Transpo-
sição do Rio São Francisco, 
uma obra de fundamental 
importância para a Paraí-
ba”, afirmou.  

Também estiveram pre-
sentes à audiência, o se-
cretário da Infraestrutura, 
dos Recursos Hídricos e 

do Meio Ambiente, Deus-
dete Queiroga; o secretá-
rio da Comunicação Insti-
tucional, Nonato Bandeira; 
o secretário executivo da 
Representação Institucio-
nal, Adauto Fernandes; o 
chefe de Gabinete do Go-
vernador, Ronaldo Guer-
ra; e o deputado estadual 
Ricardo Barbosa.

O governador da Paraíba, 
João Azevêdo (PSB), está par-
ticipando, desde ontem, do 
15º Congresso Constituinte 
de Autorreforma do Partido 
Socialista Brasileiro. O even-
to se estende até amanhã, em 
Brasília. Nestes três dias, os 
socialistas vão discutir a au-
torreforma, o novo programa 
e o manifesto atualizado da 
legenda, o projeto político do 
partido e as eleições de 2022. 
Também serão eleitos o dire-
tório nacional e os conselhos 
de ética e fiscal para o triênio 
2022 – 2025.

De acordo com o depu-
tado federal Gervásio Maia, 
presidente do PSB paraibano, 
o encontro conta com presen-
ças das maiores lideranças 
políticas da legenda no país. 

“Estive em uma reunião 
com o presidente do nosso 
partido, Carlos Siqueira, e 
nós estávamos alinhando os 
últimos detalhes do gran-
de evento que a nossa legen-
da está fazendo. Serão três 
dias intensos. Na abertura do 
evento tivemos, por exemplo, 
a presença do ex-governador 
Geraldo Alckmin”, explicou 
o deputado Gervásio Maia. 

Outros nomes nacionais 
de destaque do partido tam-

bém estarão presentes, assim 
como os demais parlamenta-
res das bancadas federais e 
estaduais do partido na Pa-
raíba e de outras federações, 
além de dezenas de prefeitos.

“Estamos articulando 
para que o ex-presidente 
Lula, que foi convidado a par-
ticipar do evento, e o ex-go-
vernador Geraldo Alckmin, 
que devem formar chapa 
como candidatos a presiden-
te e vice, respectivamente, 
estejam no nosso palanque 
nas eleições estaduais deste 
ano, na Paraíba. E este even-
to será importante nesta arti-
culação”, explicou o presiden-
te estadual do PSB.     

Em reunião com gestores do Ministério do Desenvolvimento Regional, João Azevêdo falou sobre a importância de buscar soluções para as obras que garantirão segurança hídrica à população

Foto: Secom-PB

Congresso reúne lideranças do PSB até amanhã
em BrasíLia

Foto: Divulgação/PSB

Plano Estadual com políticas para 
a juventude é entregue a Conjuve

PrOJeTO decenaL

O Ministério Público da 
Paraíba obteve uma limi-
nar na Justiça determinan-
do que a Prefeitura de Pi-
timbu elabore e divulgue, 
em até 10 dias, o cronogra-
ma atualizado do concurso 
público destinado ao pro-
vimento de cargos efetivos 
no município, contendo ex-
pressamente a data de ho-
mologação, que não poderá 
ser superior a 15 dias, con-
tados da intimação. A limi-
nar atende ao pedido feito 
pela promotora de Justiça 
de Caaporã, Miriam Perei-
ra Vasconcelos. 

De acordo com a ação, 
a Promotoria de Caaporã 
instaurou a notícia de fato 
a partir de diversas denún-
cias protocoladas por can-
didatos aprovados no con-
curso, por meio das quais 
noticiaram a ausência de 
divulgação do cronograma 
para realização das demais 
etapas do certame, organi-
zado pelo Instituto de De-
senvolvimento Institucio-
nal Brasileiro (IDIB).

Ainda conforme a ação, 
no dia 14 de fevereiro, mem-
bros da Comissão dos Apro-
vados da Educação compa-

receram a uma reunião na 
qual a prefeita de Pitimbu 
comprometeu-se em divul-
gar o cronograma atualiza-
do do certame. Entretanto, o 
novo calendário divulgado 
manteve em aberto a data 
de homologação.

A juíza destaca que “fi-
nalizada a competição e en-
cerrada as fases do certame, 
cabe agora à Administra-
ção promover a homologa-
ção do concurso que, seja 
de forma expressa ou não, 
será total, pelo menos para 
os cargos cujas etapas foram 
totalmente cumpridas” 

Liminar determina que prefeitura 
de Pitimbu homologue concurso 

denÚncias de irreguLaridades

Governador João Azevêdo - na foto, ao lado do ex-presidente Lula - é um dos nomes de destaque do Congresso do PSB

Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br
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Mais de 100 prefeitos e 
prefeitas da Paraíba parti-
ciparam da 23ª Marcha a 
Brasília em Defesa dos Mu-
nicípios, que foi encerrada 
ontem. O evento aconte-
ceu entre os dias 25 e 28 de 
abril e foi concluída com a 
leitura da Carta Municipa-
lista, que será entregue aos 
presidentes da República, 
Jair Bolsonaro; do Congres-
so, Rodrigo Pacheco; e do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), Luiz Fux. 

Segundo o presidente da 
Federação das Associações 
de Municípios da Paraíba 
(Famup), George Coelho, foi 
o maior número de gestores 
municipais do estado par-
ticipando do evento, desde 
o seu início. “Temos aí um 
novo recorde, a Famup está 
muito feliz com mais de 100 
prefeitos e prefeitas partici-
pando. É muito gratifican-
te, porque além de estarmos 
comemorando vitórias, es-
tamos lutando para outras 
ações que estão para serem 
votadas”, comentou. 

A carta produzida ao fim 

Cerca de 100 auditores fis-
cais estaduais e municipais 
iniciaram, nessa quarta-fei-
ra (27), o curso de combate ao 
“crime contra a ordem tributá-
ria: a participação do auditor 
fiscal na comprovação do ilí-
cito penal”. A abertura foi rea-
lizada no auditório da Escola 
de Administração Tributária 
(ESAT-PB), no Distrito Indus-
trial, em João Pessoa.

O curso, que é promovido 
pela Secretaria de Estado da 
Fazenda (Sefaz-PB) em parce-
ria com o Fórum Permanen-
te de Administradores Tribu-
tários do Estado da Paraíba 
(FPAT), tem como facilitador 
o secretário executivo de Esta-
do da Fazenda, o auditor fiscal 
Bruno Frade. Além de audito-
res estaduais, se inscreveram 
para o primeiro curso presen-
cial com a temática, após a fle-
xibilização da pandemia, os 
auditores municipais de dez 
municípios que são signatá-
rios do FPAT.
Ampliação do público-alvo

O secretário de Estado da 
Fazenda, Marialvo Laurea-

no, que fez a abertura do cur-
so, destacou a importância da 
ampliação do público-alvo do 
curso, que incluiu os audito-
res dos municípios signatá-
rios do FPAT, além dos audi-
tores estaduais.

“Essa é mais uma capaci-
tação da Sefaz-PB em parceria 
com o FPAT. O curso está sen-
do realizado pelo secretário 
executivo da Sefaz-PB, Bruno 
Frade. Apesar de jovem, ele se 
tornou, em sua carreira de au-
ditor estadual, um especialis-
ta brilhante na área de inves-
tigação de ilícitos tributários”, 
avaliou.

Autonomia e qualificação
Segundo Marialvo, “a preo-

cupação central das institui-
ções que formam o FPAT é que 
cada administração tributária 
realize a sua função com auto-
nomia, tendo os seus auditores 
fiscais capacitados para desen-
volver os trabalhos dentro da 
legalidade e sem qualquer in-
terferência política ou partidá-
ria. O FPAT, que é coordenado 
por instituições como Recei-

As Câmaras Municipais 
devem observar a Legisla-
ção, em especial o Parecer 
10/2017, que disciplina a fi-
xação dos subsídios dos ve-
readores, aprovado no ple-
nário da Corte e levado ao 
conhecimento das Casas Le-
gislativas por meio de Ofí-
cio Circular em2017. Adeci-
são é do Pleno do TCE-PB, 
na sessão da última quarta-
feira (27), ao apreciar e res-
ponder consulta formulada 
pela Câmara de São Benti-
nho, acerca do aumento dos 
parlamentares municipais. 

Na consulta, a presiden-
te da Câmara de São Benti-
nho, Nivânia da Silva Tri-

gueiro Pereira, busca saber 
sobre a possibilidade de au-
mento dos subsídios dos ve-
readores na mesma legisla-
tura, havendo permissão de 
lei municipal. 

Na consulta, o parla-
mentar alega dúvida na in-
terpretação da Constituição 
Federal a respeito do limite 
de 70% da receita da Câma-
ra Municipal. Reitera que 
os vereadores solicitaram 
o aumento acima dos índi-
ces oficias de inflação até o 
atual limite de 70%, tendo 
em vista o aumento da re-
ceita no corrente ano.

O relator do processo foi 
o conselheiro substituto Os-

car Mamede Santiago Melo. 
Ele enfatizou que o parecer 
do TCE (nº TC 10/2017), des-
taca que a fixação do sub-
sídio dos vereadores pres-
cinde de lei, o qual deve ser 
estabelecido em ato nor-
mativo próprio, conforme 
disposição da Lei Orgâni-
ca Municipal, numa legis-
latura para vigorar na sub-
sequente, em respeito ao 
princípio da anterioridade 
(artigo 29, VI, da CF). 

Observa que é possível a 
atualização monetária dos 
subsídios dos vereadores 
na própria legislatura, des-
de que exista previsão dessa 
atualização no ato normati-

vo que fixou o valor dos sub-
sídios e editado na legislatu-
ra anterior. Reforça também 
que a recomposição deve ser 
através de índice oficial de 
inflação, apenas para pre-
servar o poder aquisitivo 
da moeda, não se admitin-
do ganho real.

Para o benefício, tam-
bém devem ser cumpridos 
os pressupostos de dispo-
nibilidade financeira, prévia 
dotação orçamentária, pre-
visão na LDO, edição de ato 
normativo específico, res-
peito ao interstício mínimo 
de um ano, obediência aos 
limites remuneratórios e da 
despesa com pessoal.

Composição
O Tribunal Pleno rea-

lizou sua 3072ª sessão or-
dinária híbrida e contou 
com a participação dos 
conselheiros Fernando Ro-
drigues Catão (presiden-
te), Arnóbio Alves Viana, 
Antônio Nominando Di-
niz, Fábio Túlio Nogueira, 
André Carlo Torres Pon-
tes, Antônio Gomes Vieira 
Filho. Também dos conse-
lheiros substitutos Antô-
nio Cláudio Silva Santos e 
Oscar Mamede Santiago 
Melo. O Ministério Público 
de Contas esteve represen-
tado pelo procurador Lu-
ciano Andrade Farias.

Vácuo
Devido à pandemia 

da Covid-19, a 
Marcha a Brasília 

não acontecia 
há dois anos

Crime contra ordem tributária é tema de curso
promovido pela sefaz

TCE alerta sobre limites do reajuste dos vereadores
Câmaras muniCipais

Mais de 100 gestores paraibanos participaram da ação que terminou ontem com a leitura da Carta Municipalista

Prefeitos apresentam reivindicações
marCha em brasília

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

do evento, ressaltou conquis-
tas durante os últimos anos, 
como a aprovação da PL 
4.576/2021 na Câmara dos 
Deputados, que regulamen-
ta o funcionamento das as-
sociações municipalistas e, 
segundo o documento “traz 
a tranquilidade para que o 
movimento municipalista 
continue se fortalecendo e 
trazendo mais conquistas 
aos governos locais”. 

Além da comemoração, o 
movimento cobrou a sanção 
do texto por parte do presi-
dente. Outra conquista res-
saltada foi a  Emenda Cons-
titucional (EC) 119/2022, que 
responsabiliza gestores que 
não aplicaram mínimo cons-
titucional da educação ex-

cepcionalmente na pande-
mia. Eles ganharam o prazo 
de mais dois anos para isso, 
tendo até 2023 para regula-
rizar a situação e aplicar os 
recursos. A marcha também 
recebeu os pré-candidatos à 
Presidência da República, 
para ouvi-los sobre as suas 
propostas. “Os presidenciá-
veis participaram e passa-
ram aos prefeitos seus pla-
nos de governo. Isso é muito 
interessante, é ano eleitoral, 
precisamos escutar para a 

gente também ter conheci-
mento sobre o que eles pen-
sam para o Brasil, temos que 
trabalhar”, comentou Geor-
ge Coelho. 

Segundo a carta encami-
nhada aos três poderes, os 
pré-candidatos se compro-
meteram com o movimento 
municipalista através da as-
sinatura de uma carta-com-
promisso com a pauta de 
reivindicações estruturante 
apresentada pela CNM. Essa 
carta-compromisso também 

foi subscrita pelos milhares 
de participantes da Marcha 
em um livro de assinaturas 
que será entregue em janeiro 
ao presidente eleito a fim de 
lembrá-lo dos compromissos 
assumidos. 

Aproximadamente 8,1 
mil municipalistas brasilei-
ros participaram do evento 
que aconteceu entre os dias 
25 a 28 de abril de 2022. Ha-
via dois anos que a Marcha 
não acontecia, devido à pan-
demia.

Versão 2022 da Marcha contou com o maior número de prefeitos paraibanos desde o seu início

Foto: CNM/Divulgação

ta Federal, Fazenda Estadual, 
Ministério Público Estadual, 
Tribunal de Contas do Estado, 
Tribunal de Contas da União, 
Secretaria de Receita Muni-
cipal de João Pessoa, a Escola 
de Administração Tributária 
(ESAT-PB), além das Secreta-
rias de Receita das prefeituras 
de Campina Grande, Patos e 
Bayeux, foi criado com esse 
intuito e princípios”, resumiu.

Auto de infração
Para o secretário executivo 

da Sefaz-PB, Bruno Frade, “o 
objetivo do curso é fazer com 

que o auditor fiscal pense di-
ferente e possa ir além do tra-
balho ordinário,  que é a con-
fecção da lavratura do auto de 
infração. Na verdade, o curso 
pretende trazer compreensões 
da dificuldade da materialida-
de do ilícito penal e até onde o 
auditor fiscal pode contribuir 
com mais eficiência e eficácia 
na construção dessa materia-
lização e no aperfeiçoamento 
do ato de confeccionar o auto 
de infração”, destacou.

Segundo Frade, o curso vai 
fazer o auditor fiscal repen-
sar a confecção da lavratura 

do auto de infração. “Normal-
mente, o hábito do auditor é de 
analisar o documento do auto 
de infração friamente, sem ve-
rificar e avaliar as circunstân-
cias que rodeiam aquele pro-
cesso de fiscalização, aquela 
auditoria, ou seja, como aque-
las empresas estão sendo audi-
tadas. A ideia do curso é lançar 
essa problemática, apontar as 
dificuldades para detectarmos 
os crimes contra a ordem tri-
butária e os processos judiciais 
envolvidos e também como o 
auditor pode contribuir com a 
comprovação do ilícito penal 
na confecção da lavratura do 
auto de infração nas investiga-
ções de crimes contra a ordem 
tributária”, apontou.

No curso, o secretário exe-
cutivo expõe casos reais, es-
pecíficos e bem-sucedidos de 
combate ao crime contra a or-
dem tributária na Paraíba, que 
aconteceram nos últimos dez 
anos, investigados pela Sefaz- 
PB, além de apontar as melho-
rias que podem ser tratadas 
nesse produto inicial do au-
ditor que é o auto de infração.

Curso reuniu cerca de 100 auditores fiscais estaduais e municipais

Foto: Secom-PB

abril azul

TJpb

Sessão na 
ALPB debate 
a inclusão 
dos autistas

Pleno aprova 
implantação 
do Estatuto 
da Auditoria

A Assembleia Legislati-
va da Paraíba (ALPB) reali-
zou, ontem, sessão especial 
para debater a conscienti-
zação sobre o Transtorno 
do Espectro Autista (TEA). 
Proposta pelo deputado Ir-
mão Cézar. A demana de 
conscientização sobre o Es-
pectro do Transtorno Au-
tista é celebrada na primei-
ra semana de abril. “Lugar 
de autista é em todo lugar”. 
Esse é o tema da campanha 
nacional de conscientização 
sobre o autismo este ano. 

O deputado Irmão Cé-
sar frisou que “o autismo 
precisa ser discutido em to-
dos os recantos da Paraíba. 
Esta não é uma causa mi-
nha, mas de todos. Juntos 
alcançaremos o objetivo de 
trabalhar em prol de uma 
causa tão importante para 
os paraibanos”. 

A coordenadora do Se-
tor de Autismo da Funda-
ção Centro Integrado de 
Apoio ao Portador de De-
ficiência (Funad), Maya-
ra Mendes, ressaltou que 
desde 2012 todo autista tem 
garantido por lei o direi-
to à reabilitação. Mayara 
afirmou que, atualmente, 
a unidade atende mais de 
400 pessoas autistas e que 
o número de diagnósticos 
tem aumentado constan-
temente. 

Com base em determi-
nações do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), o 
Pleno do Tribunal de Justi-
ça da Paraíba aprovou, por 
unanimidade, a Resolução 
n° 16/2022 que cria o Esta-
tuto e as Diretrizes Técni-
cas de Auditoria Interna 
do Poder Judiciário esta-
dual. O texto foi aprova-
do pela Corte nessa quar-
ta-feira (27).

Ao apresentar o proje-
to, o presidente do TJPB, 
desembargador Saulo 
Henriques de Sá e Bene-
vides, levou em conside-
ração as crescentes inova-
ções e os aprimoramentos 
na área de auditoria que 
vêm ocorrendo nos de-
mais Poderes, além de 
promover a padronização 
e a busca da excelência nos 
métodos, critérios, concei-
tos ou sistemas utilizados 
na atividade de auditoria 
nos órgãos ligados ao CNJ.

Segundo o gerente da 
Auditoria Interna, Sidney 
Brito da Silva, o tribunal 
adotará práticas que já es-
tão consolidadas nas di-
retrizes do CNJ, contri-
buindo, assim, para a 
uniformização dos pro-
cedimentos de auditoria 
no âmbito do Poder Judi-
ciário brasileiro. 
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Por 10 votos a 1, o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
considerou inconstitucional 
o decreto do presidente Jair 
Bolsonaro que alterou com-
posição do Conselho Deli-
berativo do Fundo Nacional 
de Meio Ambiente (FNMA), 
criado em 1989 para apoiar 
projetos na área ambiental 
com recursos públicos.

Com a decisão, volta a va-
ler o Decreto 6.985/2009, edi-
tado pelo ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, que in-
seriu a participação de en-
tidades da sociedade civil, 
como ONGs, associações e 
movimentos sociais no con-
selho do fundo.

O julgamento, que come-
çou no dia 7 de abril, foi fina-
lizado na tarde de hoje, com 
o voto do presidente, minis-
tro Luiz Fux.

Seguindo a maioria dos 
ministros, Fux também en-
tendeu que o decreto não 
está de acordo com a Cons-
tituição e justificou a atuação 
da Corte para derrubar a de-
cisão de Bolsonaro.

“O Supremo não age de 
ofício [por contra própria], 
só age quando é instado a se 
manifestar, provocado atra-
vés de uma ação, de uma 
petição. Neste caso, houve 
transgressão à norma cons-
titucional que exige a parti-
cipação popular, houve a ne-
cessidade de intervenção da 
jurisdição constitucional na 
espécie”, argumentou.

A declaração de incons-
titucionalidade foi obtida a 

partir do voto da relatora, 
ministra Cármen Lúcia, pro-
ferido no primeiro de dia do 
julgamento. Para a ministra, 
o presidente pode mudar a 
estrutura do conselho, mas 
não pode excluir a partici-
pação popular exercida pela 
sociedade civil.

O entendimento foi se-
guido pelos ministros Ri-
cardo Lewandowski, An-
dré Mendonça, Alexandre 
de Moraes, Edson Fachin, 
Luís Roberto Barroso, Rosa 
Weber, Dias Toffoli e Gilmar 
Mendes.

O único voto pela manu-
tenção do decreto de Bolso-
naro foi proferido pelo mi-
nistro Nunes Marques, para 
quem a alteração do conse-
lho foi uma opção política le-
gítima do presidente da Re-
pública. 

Entenda
O STF julgou uma ação 

protocolada pela Rede para 
contestar a legalidade do De-
creto 10.224/2020, editado 
pelo presidente Jair Bolsona-
ro para regulamentar a Lei 
7.797/1989, que criou o fundo. 

De acordo com a legen-
da, a norma excluiu a parti-
cipação da sociedade civil no 
conselho deliberativo e feriu 
o princípio constitucional da 
vedação ao retrocesso.

O novo decreto definiu 
que o colegiado é compos-
to pelo ministro do Meio 
Ambiente, que o preside, re-
presentantes da Casa Civil 
da Presidência da Repúbli-
ca; dos ministérios da Eco-
nomia e do Meio Ambien-

te; do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis 
(Ibama); e do Instituto Chi-
co Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio).

Antes, o FNMA era re-
gulamentado por um de-
creto de 2009 e seu conse-
lho, além de indicados pelo 
governo, contava com a par-
ticipação de representantes 
da Associação Brasileira de 
Entidades do Meio Ambien-
te (Abema), Associação Na-
cional de Municípios e Meio 
Ambiente (Anamma), do Fó-
rum Brasileiro de ONGs e 
Movimentos Sociais para o 
Meio Ambiente e Desenvol-
vimento (FBOMS), da Socie-
dade Brasileira para o Pro-
gresso da Ciência (SBPC) e 
mais um representante da 
sociedade civil indicado pelo 
Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (Conama).

Composição de órgão deliberativo do FNMA havia sido alterada pelo presidente Jair Bolsonaro em 2020

STF derruba mudanças em Conselho
Fundo nacional de Meio aMbiente

 Agência Brasil

Comitê da ONU vê parcialidade 
da Lava Jato e Moro contra Lula

investigações

A interceptação ilegal do 
escritório de advocacia que 
defende o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, a divul-
gação de grampos da Lava 
Jato e o impedimento do pe-
tista à disputa da Presidência 
em 2018 motivaram o Comitê 
de Direitos Humanos (CDH) 
da ONU a concluir que a for-
ça-tarefa da Operação Lava 
Jato e o ex-juiz Sérgio Moro fo-
ram parciais na condução das 
investigações e dos processos.

O colegiado da ONU, que 
divulga a íntegra da decisão 
nesta quinta-feira, 28, deter-
minou que o governo brasi-
leiro dê ampla publicidade às 
conclusões e promova a re-
paração de danos causados 
pela Lava Jato a Lula. Na prá-
tica, entretanto, a decisão da 
ONU não deve trazer sanções 
ao país ou aos integrantes da 
Lava Jato, mas será usada por 
Lula e seus aliados para co-
brar indenizações na Justi-
ça - uma nova ação popular 
já foi protocolada na quarta-

feira (27), por parlamentares 
petistas.

“Embora os Estados te-
nham o dever de investigar 
e processar os atos de cor-
rupção e manter a popula-
ção informada, especialmen-
te em relação a um ex-chefe 
de Estado, tais ações devem 
ser conduzidas de forma jus-
ta e respeitar as garantias do 
devido processo legal”, dis-
se o membro do Comitê Arif 
Bulkan, segundo nota divul-
gada pela ONU.

A decisão levou em con-
sideração a autorização da 
interceptação telefônica do 
escritório de advocacia da de-
fesa do ex-presidente Lula, no 
âmbito da Operação Alethea, 
fase da Lava Jato que condu-
ziu coercitivamente o petista 
para depoimento e cumpriu 
buscas e apreensões em sua 
residência.

A argumentação de Moro, 
à época, era de que as escutas 
sobre o escritório foram auto-
rizadas porque o número da 
banca de advocacia estava re-
gistrado como referência da 
empresa de palestras de Lula. 

A defesa do petista moveu di-
versos recursos ao longo dos 
anos em que pedia pela des-
truição dos áudios. Foram 14 
horas de ligações.

A retirada de sigilo de 
chamadas telefônicas inter-
ceptadas entre Lula e a então 
presidente Dilma Rousseff, 
em 2016, também foi mencio-
nada pela ONU. Os diálogos 
foram captados em um perío-
do que excedia o autorizado 
pela decisão que autorizou a 
quebra.

As conversas foram torna-
das públicas pelo ex-juiz. Os 
grampos mostraram o famo-
so diálogo em que Dilma su-
geria a Lula que enviaria um 
termo de posse para que ele 
usasse “em caso de necessi-
dade”. À época, Lula estava 
sob investigação da Lava Jato.

O comitê também afirma 
que as “violações processuais 
tornaram arbitrária a proibi-
ção a Lula de concorrer à Pre-
sidência e, portanto, em viola-
ção de seus direitos políticos, 
incluindo seu direito de apre-
sentar candidatura a eleições 
para cargos públicos”.

 Luiz Vassallo 
  Agência Estado

O ex-juiz Sérgio Moro foi apontado pela ONU como parcial nas investigações que condenaram Lula

n 

O único 
voto pela 
manutenção 
do decreto 
foi proferido 
pelo ministro 
Nunes Marques, 
para quem a 
alteração do 
conselho foi 
uma opção 
legítima do 
presidente

Congresso aprova doações 
do governo em ano eleitoral

vedadas por lei

O Congresso Nacional 
aprovou ontem uma pro-
posta que libera o governo 
do presidente Jair Bolsona-
ro para fazer doações e en-
tregas de equipamentos a 
associações e instituições 
privadas neste ano, condu-
ta vedada pela lei eleitoral.

O dispositivo foi incluído 
de última hora em um pro-
jeto que altera a Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO) 
de 2022 e foi questionado pe-
las bancadas do Novo e do 
PSOL, mas foi aprovado sim-
bolicamente em uma sessão 
conjunta que reuniu deputa-
dos e senadores.

A lei eleitoral proíbe 
a distribuição gratuita de 
bens, valores ou benefícios 
pela administração pública 
em ano de eleição, com exce-
ção para casos de calamida-
de ou de programas sociais 
já autorizadas na legislação 
e em execução orçamentária 
no ano anterior. A proibição 
atinge a entrega de doações 
de cesta básica, de material 
de construção e de lotes, por 
exemplo.

A alteração aprovada pe-
los parlamentares altera a 
LDO e retira da proibição a 

doação de bens, valores ou 
benefícios a entidades pri-
vadas com contrapartida dos 
beneficiários até julho deste 
ano, três meses antes do pri-
meiro turno da eleição pre-
sidencial.

Na prática, o governo po-
derá entregar tratores, ca-
çambas, carros-pipa e outros 
bens em redutos políticos de 
aliados. Originalmente, o 
projeto alterava a LDO para 
adequar a lei de regras orça-
mentárias ao limite no paga-
mento de precatórios, apro-
vado pelo Congresso no ano 
passado.

A manobra iguala à en-
trega de bens às regras para 
o repasse de emendas parla-
mentares, que é proibido nos 
três meses anteriores à elei-
ção, período conhecido como 
“defeso eleitoral”. A altera-
ção foi patrocinada pelo go-
verno, que também age para 
aumentar em até 50% o limi-
te de gastos com publicidade 
oficial no primeiro semestre 
deste ano, conforme o Broa-
dcast Político revelou.

“Historicamente, o defe-
so eleitoral começa três me-
ses antes da eleição. É im-
praticável colocar todo ano 
em que haverá eleição im-
pedindo entidades como as-
sociações rurais de trabalha-

dores, agricultores familiar, 
de receber um trator com 
implemento agrícola, uma 
retroescavadeira, um carro
-pipa, que ajudam milhões 
de pessoas”, afirmou o de-
putado Claudio Cajado (PP
-BA), vice-líder do governo 
no Congresso.

A mudança foi criticada 
por líderes do partido Novo 
e do PSOL, que apresenta-
ram um destaque para re-
tirar o dispositivo, mas não 
conseguiram. “É algo que 
a atual legislação eleitoral 
proíbe e estamos fazendo 
uma alteração na regra elei-
toral. É um absurdo”, afir-
mou o líder do Novo na Câ-
mara, Tiago Mitraud (MG). 
A proposta foi encaminha-
da para sanção do presiden-
te Jair Bolsonaro.

O deputado federal Pro-
fessor Israel Batista (PSB-DF) 
entrou com uma notícia-cri-
me no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) contra o presi-
dente Jair Bolsonaro (PL) por 
ataques ao sistema eleitoral 
brasileiro. Durante o even-
to “Liberdade de Expressão” 
na quarta-feira (27), Bolso-
naro sugeriu suspeição das 
eleições de 2022 se tiver “algo 
anormal”.

 Segundo o presidente, 
a suspeição se estenderia a 
todos os cargos eletivos, in-
cluindo governos estaduais e 
para a Câmara, Senado e de-
putados estaduais.

Em coletiva de impren-
sa nesta quinta-feira, 28, na 

qual anunciou que havia pro-
tocolado a notícia crime con-
tra o presidente, o deputado 
Israel disse entender que as 
declarações do chefe do Exe-
cutivo foram “um anúncio do 
que ele pretende fazer com as 
eleições de 2022”, o que mo-
tivou a apresentação da no-
tícia crime

“Está gravado, o presiden-
te faz uma declaração de in-
tenção dolosa de prejudicar 
as eleições de 2022 para o Bra-
sil. Não é novidade o proces-
so de desgaste que as insti-
tuições democráticas estão 
sofrendo a partir do Palácio 
do Planalto”, disse. 

O deputado informou 
também que a notícia-cri-
me acusa Bolsonaro de pe-
culato porque usar recursos 
da Presidência da Repúbli-

ca para “erodir e corroer as 
instituições democráticas”. 
Além disso, a peça acusa Bol-
sonaro de ter cometido crime 
de improbidade por uso de 
recursos públicos para disse-
minação de notícias falsas so-
bre o sistema eleitoral brasi-
leiro “especialmente as urnas 
eletrônicas e claro fortaleci-
mento de uma conduta an-
tidemocrática por parte dos 
seus apoiadores”, afirmou.

Israel fez críticas à condu-
ta do presidente, que na sua 
avaliação, “deliberadamen-
te anuncia com todas as le-
tras sem nenhuma preocu-
pação em usar de subterfúgio 
que vai prejudicar o proces-
so eleitoral se perceber que o 
resultado das eleições não é 
o resultado que ele gostaria 
que fosse”.

Daniel Weterman 
Agência Estado

Bens
Na prática, o governo 

poderá entregar tratores, 
caçambas, carros-pipa e 
outros bens em redutos 

políticos de aliados

Deputado apresenta notícia-crime 
no Supremo contra Bolsonaro

ataque ao processo eleitoral

Izael Pereira 
Agência Estado

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 29 abril de 2022       16Mundo EDIÇÃO: Carlos Vieira
EDITORAÇÃO: Ulisses Demétrio

 

Os corpos de 1.150 ci-
vis foram recuperados na 
região de Kiev, na Ucrâ-
nia, desde a invasão da 
Rússia, e 50% a 70% de-
les têm ferimentos de ba-
las de armas pequenas, 
informou a polícia local 
ontem.

O chefe da polícia re-
gional de Kiev, Andriy 
Nebytov, afirmou, em ví-
deo postado no Twitter, 
que a maioria dos corpos 
foi encontrada na cidade 
de Bucha, onde centenas 
de cadáveres foram des-
cobertos desde a retirada 
das forças russas.

A Ucrânia afirma que 
os civis encontrados em 
Bucha foram mortos pe-
las forças russas durante 
ocupação da área. A Reu-
ters não conseguiu veri-
ficar o número de corpos 
em Bucha ou as circuns-
tâncias dessas mortes. 

A Rússia nega atacar 
civis desde a invasão da 
Ucrânia, em 24 de feve-
reiro. Diz que alegações 
de que as forças russas 
executaram civis em Bu-
cha, enquanto ocupavam 
a cidade, são “falsificação 
monstruosa” destinada a 

Com ferimentos de balas de armas pequenas, maioria dos corpos de civis foi encontrada na cidade de Bucha

Polícia localiza 1.150 mortos em Kiev
Guerra na ucrânia

     
O presidente dos Estados 

Unidos, Joe Biden, enviou ao 
Congresso norte-americano 
nessa quinta-feira (28) um pe-
dido de mais US$ 33 bilhões 
para assistência humanitária, 
econômica e de segurança à 
Ucrânia. “Precisamos fazer 
nossa parte em ajudar a Ucrâ-
nia. O custo desta luta não é ba-
rato”, afirmou o líder, durante 

coletiva de imprensa. “É essen-
cial que esse fundo seja apro-
vado o mais rápido possível”.

Biden reiterou que os EUA 
estão dando apoio e armamen-
to aos ucranianos para que se 
defendam da invasão provoca-
da pela Rússia “Não estamos 
atacando a Rússia, mas ajudan-
do a Ucrânia a se proteger”. O 
presidente disse que armas e 
equipamentos foram movidos 
em tempo recorde ao país no 
Leste Europeu.

O democrata também en-

Biden dará mais US$ 33 bi à Ucrânia

Civis
A Ucrânia afirma 

que os civis 
encontrados em 

Bucha foram 
mortos pelas 
forças russas 

Agência Brasil/Reuters difamar o Exército.
A Reuters pediu ao 

Ministério da Defesa rus-
so comentários sobre a 
mais recente declaração 
da polícia de Kiev.

“Até o momento, en-
contramos, examinamos 
e entregamos a institui-
ções forenses 1.150 cor-
pos de civis mortos”, dis-
se Nebytov no vídeo, em 
que mostrou também es-
combros de prédios des-
truídos durante intensos 
combates na região de 
Kiev.

O vídeo foi postado 
no dia em que o secretá-
rio-geral da Organização 
das Nações Unidas, An-
tónio Guterres, mantém 
conversas em Kiev com 
o presidente ucraniano, 
Volodymyr Zelensky.

Ilana Cardial 
Agência Estado

Apoio
Presidente reiterou 

que os EUA estão dando 
apoio e armamento aos 
ucranianos para que se 
defendam da invasão 

provocada pela Rússia

viou ao Congresso o que cha-
mou “pacote abrangente para 
enquadrar oligarcas russos e 
garantir que pegaremos seus 
ganhos ilícitos”. Biden pon-
tuou que tanto esta verba para 
a Ucrânia quanto a solicitada 
para lidar com a Covid-19 são 
necessárias para o país.

Em relação à queda inespe-
rada do Produto Interno Bru-
to (PIB) dos EUA, divulgado 
ontem, Biden disse não estar 
preocupado com risco de re-
cessão.

Os corpos de civis espalhados pelas ruas de Bucha mostram o massacre promovido por tropas russas durante a guerra na Ucrânia

n 

Em Bucha, 
centenas de 
cadáveres 
foram 
descobertos 
desde a 
retirada 
das forças 
russas

Foto:  Wikipédia
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O governador João Aze-
vêdo autorizou investimen-
tos de mais de R$ 2 milhões 
pelo programa Empreender 
PB para atender 300 comer-
ciantes que vão participar 
dos festejos juninos de Cam-
pina Grande. As inscrições 
para concessão de créditos 
serão abertas no próximo dia 
2 de maio.

A ação tem o objetivo de 
minimizar as dificuldades 
enfrentadas pelo segmento 

durante os dois anos de pan-
demia da Covid-19. Com os 
créditos liberados pelo Em-
preender PB, os comerciantes 
poderão transformar e mul-
tiplicar esses recursos, com 
aquisição de equipamentos e 
materiais para incrementar 
os negócios para os festejos 
juninos, bem como se man-
ter durante o ano.

“O acesso ao crédito facili-
tado do programa Empreender 
vem num momento muito im-

portante para esses pequenos 
empreendedores. É possível 
imaginar o quanto foi difícil 
para eles passarem dois anos 
sem essa renda tão importan-
te e a ajuda vinda do governo 
vai fazer com que eles possam 
se reestruturar para atender a 
alta demanda do período juni-
no, então nossa intenção é fazer 
esse atendimento o mais rápi-
do e da forma mais facilitada 
possível”, afirmou o secretário 
Executivo do Empreendedoris-

mo, Fabrício Feitosa.
Medida idêntica foi adota-

da pelo Governo do Estado em 
abril de 2019, quando o gover-
nador João Azevêdo atendeu 
demanda solicitada pela As-
sociação de Barraqueiros do 
Parque do Povo. Na ocasião, fo-
ram concluídas 108 inscrições 
e um investimento de mais de 
R$ 600 mil reais. A ação be-
neficiou, principalmente, co-
merciantes atingidos por um 
incêndio no Parque do Povo.

Crédito vai atender 300 trabalhadores nos festejos juninos, pelo Empreender PB

Estado libera R$ 2 milhões 
para comerciantes de CG

investimento

em março

Paraíba tem saldo de 1.061 empregos 

O Brasil fechou o mês de 
março de 2022 com a criação 
de 136.189 empregos formais, 
segundo balanço do Cadastro 
Geral de Empregados e Desem-
pregados (Novo Caged) apre-
sentado ontem pelo Ministé-
rio do Trabalho e Previdência. 
O número é menor do que os 
153.431 empregos gerados em 
março do ano passado, mesmo 
assim, foi positivo para a maio-
ria dos estados, como a  Paraíba. 

O Estado teve um saldo de 
1.061 empregos, com 15.081 ad-
missões contra 14.020 desliga-
mentos, resultado que mostra 
melhora no cenário em mar-
ço frente aos meses anteriores. 
Já o estoque de empregos for-
mais, que é a quantidade total 
de vínculos celetistas ativos no 
país, chega a 342.229 no estado. 

Os dados colocam a Paraí-
ba numa situação melhor entre 
os estados da região Nordeste, 
cujo saldo da geração de em-
pregos ficou negativo, com des-
ligamento de 4.963 postos. A 
explicação do ministério para 
o resultado é o período de des-
mobilização do setor de cana-
de-açúcar, especialmente nos 
estados de Sergipe, Pernam-
buco e Alagoas, com demissão 

placa final 4

Termina hoje desconto de 10% no IPVA
Termina hoje o prazo de pa-

gamento do IPVA (Imposto so-
bre a Propriedade de Veículos 
Automotores) da placa com fi-
nal 4, no Estado da Paraíba, na 
opção da cota única à vista, com 
desconto de 10%. Como o dia 30 
de abril cai no sábado, os con-
tribuintes precisam antecipar o 
pagamento para ganhar o des-
conto e evitar o pagamento de 
juros e multa.   

Os contribuintes têm ain-
da outras duas opções para pa-
gamento do tributo da placa 
com final 4, mas desta vez sem 
o desconto. O parcelamento 
em três vezes, sendo a primei-

ra com vencimento também 
até hoje, enquanto a terceira 
opção é o pagamento total do 
IPVA apenas no dia 30 de ju-
nho. Dúvidas na emissão do 
IPVA podem ser resolvidas por 
e-mail: gerencia.itcd.ipva@se-
faz.pb.gov.br. 

O boleto do IPVA da pla-
ca final 4 deverá ser impresso 
por meio da internet. A emis-
são está disponibilizada no link 
do portal da Sefaz-PB (https://
www.sefaz.pb.gov.br/servir-
tual/ipva/emitir-dar) ou no 
portal do Detran-PB (www.
detran.pb.gov.br). O pagamen-
to deve ser efetuado nas agên-

cias bancárias do Banco do Bra-
sil, Caixa Econômica Federal e 
do Itaú, no serviço de autoaten-
dimento desses bancos; e tam-
bém nas casas lotéricas; ou de 
forma mais prática no mobile 
banking – aplicativo disponível 
pelos bancos em aparelhos mó-
veis como smartphones. 

Isenção
As categorias isentas de pa-

gar IPVA com placa final 4, que 
requereram isenção do IPVA no 
ano passado, vão precisar com-
provar a isenção até o dia 29 
de abril. Conforme legislação 
do IPVA, as categorias como 

portadores de deficiência fí-
sica, com base no novo decre-
to 40.959/2020 da Portaria n° 
176/2020, além da visual, men-
tal ou autista, taxistas, veículos 
cadastrados no Ministério do 
Turismo na qualidade de trans-
porte turístico; motofretistas e 
de motoboys até 150 cilindra-
das são isentas do tributo. Es-
tas terão de enviar por e-mail 
ou entregar a documentação 
em uma repartição fiscal, que 
atestam a isenção, até o dia 29 
de abril para gozar do benefício 
em 2022. Neste mesmo dia, es-
sas categorias já podem reque-
rer a isenção de 2023. 

de trabalhadores temporários.
Em todo o Brasil, o sal-

do de março foi resultado de 
1.953.071 contratações menos 
1.816.882 demissões. O esto-
que de empregos encerrou o 
mês com 41,2 milhões de em-
pregados, variação positiva de 
0,33% em relação ao mês ante-
rior. No acumulado do ano de 
2022, foi registrado saldo de 
615.173 empregos, decorren-
te de 5.820.897 admissões e de 
5.205.724 desligamentos.

“Este é o terceiro mês conse-
cutivo que verificamos um cres-

cimento na criação de novos 
empregos”, destacou o minis-
tro José Carlos Oliveira, duran-
te apresentação do resultado. 

Atividades econômicas
Os dados nacionais mos-

tram que saldo positivo do ní-
vel de emprego em março foi 
registrado em quatro dos cin-
co grupos de atividades eco-
nômicas. A maior parte, no to-
tal de 111.513 novos empregos, 
foi gerada no setor de serviços, 
distribuído principalmente nas 
atividades de informação, co-

municação e atividades finan-
ceiras, imobiliárias, profissio-
nais e administrativas. 

O setor de construção civil 
foi o segundo que gerou mais 
empregos em março, com sal-
do positivo de 25.059 postos de 
trabalho, seguido pela indús-
tria (15.260 novos empregos) 
e comércio, com saldo de 352. 
O setor de agricultura, pecuá-
ria, produção florestal, pesca e 
aquicultura teve saldo negativo 
de geração de empregos, com 
15.995 desligamentos a mais do 
que contratações.

Dados colocam a Paraíba numa situação melhor entre os estados do Nordeste, cujo saldo foi negativo
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Quem nunca ouviu a máxima que diz que a 
moeda mais valiosa do mundo é o tempo? 
Se formos observar na perspectiva do 

empreendedor, é possível que cheguemos mesmo a 
essa conclusão. Se para Einstein o tempo é relativo, 
para quem administra um negócio, o tempo é 
absoluto.

Falo isso no sentido de como a boa administração 
do tempo pode trazer grandes vantagens para o 
empreendedor e como a otimização do tempo pode 
ajudar no crescimento do negócio. É comum ouvirmos 
que quem tem um empreendimento acaba se 
dedicando quase que integralmente a essa atividade, 
muitas vezes abrindo mão do convívio familiar, lazer e 
até de outras atribuições que também envolvem a sua 
atividade comercial, mas que ficam de lado pela falta 
de tempo. 

Será mesmo que falta tempo ou esse tempo está 
sendo mal aproveitado? No ramo da administração 
existe um conceito chamado gestão do tempo, que 
nada mais é que a prática de controlar as horas e os 
minutos gastos em cada tarefa, a fim de otimizar o 
período de trabalho. A gestão do tempo pode servir 
para qualquer pessoa, empreendedora ou não, e 
deve ser aplicada às mais simples tarefas para que se 
possa chegar a um domínio real das suas atividades. 
Para quem empreende, principalmente sozinho, essa 
é uma habilidade que pode trazer muitos benefícios.

Trazendo para nossa realidade, podemos 
exemplificar a importância da gestão do tempo com 
uma frase famosa do pai da administração moderna, 
Peter Drucker que dizia que “o tempo é o recurso mais 
escasso e, a menos que seja gerenciado, nada mais 
pode ser gerenciado”.

A primeira providência a tomar para que se 
possa ter um controle efetivo do seu tempo, é 
conseguir detectar as atividades necessárias para 
o gerenciamento do seu negócio, e assim tem 
uma visão ampla do que precisa ser priorizado, 
agendado, esquematizado.  Mesmo o empreendedor 
individual ou dono de um pequeno empreendimento 
tem algumas atividades que são minimamente 
necessárias a serem executadas. Podemos 
exemplificar algumas dessas atividades como a 
abertura e fechamento do empreendimento, afinal 
mesmo que você trabalhe sozinho, com algum tipo 
de serviço e sem uma sede física propriamente dita, é 
necessário estabelecer uma hora de iniciar e finalizar 
o seu expediente, do contrário, realmente fica inviável 
qualquer administração de tempo.

Uma outra questão que normalmente não se leva 
em consideração, é o tempo necessário para controle 
de estoque e reposição de produtos e insumos e 
mercadorias. Quem pretende abrir um negócio 
voltado ao ramo da alimentação, por exemplo, 
precisa ter em mente que essa atividade demanda 
uma atenção especial, que impacta diretamente no 
funcionamento do negócio.

A gestão financeira e gerenciamento das vendas 
também vão demandar uma fatia de tempo que 
não deve ser compartilhada com outras atividades. 
Determinadas ações precisam de uma atenção 
exclusiva, que se não prestada a contento, pode 
interferir diretamente nos resultados, por isso 
é importante que se tenha esse momento para 
tratar dos controles financeiros do negócio sem 
interrupções.

Passando apenas por alguns exemplos, 
podemos já imaginar o quanto é desafiador 
administrar um negócio, mas podemos dizer 
também que uma boa gestão do tempo poderá 
ajudar nessa missão. Algumas práticas ajudam a 
organizar essa gestão, e como disse, após definir 
essas atividades, é necessário organizá-las de tal 
modo a tornar mais fácil executá-las. Identificar 
a ordem de prioridade e as dependências entre 
as atividades, e estimar o tempo e os recursos 
necessários para execução de cada uma delas, lhe 
ajuda a estimar e encaixar em seu dia da melhor 
forma. Obviamente, que dentro das possibilidades e 
realidades de cada um, delegar algumas tarefas a 
terceiros também alivia neste ajuste.

Desenvolver e controlar um cronograma das 
atividades precisa se tornar uma rotina para quem 
administra um negócio. Com o passar do tempo será 
possível também reajustar as tarefas, buscando um 
melhor aproveitamento do tão valioso tempo.

Esses esforços trazem, no fim, diversos benefícios 
para o empreendimento e para o empreendedor. 
Precisão nos prazos de entrega, aumento da 
confiança para o dia a dia do trabalho, crescimento 
de produtividade e principalmente redução do nível 
de stress e de ansiedade são recompensas valiosas 
a serem conquistadas com um bom gerenciamento 
do tempo, afinal, de nada adianta ter um negócio 
lucrativo, sem que se sobre saúde mental e tempo 
para desfrutar dos resultados.

Empreendedorismo
Fabrício Feitosa

fabriciofeitosa@gmail.com | Colaborador

Tempo
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O endividamento das famí-
lias brasileiras com o sistema fi-
nanceiro fechou 2021 em 52,6%, 
novo recorde da série histórica, 
de acordo com o Banco Central, 
após 43,9% em 2020. Se forem 
descontadas as dívidas imobi-
liárias, o endividamento ficou 
em 33,0% em 2021, ante 26,9% 
do ano anterior. Em novembro, 
os porcentuais eram de 52,1% e 
32,7%, respectivamente.

Em dezembro, o BC expli-
cou que a nova metodologia 
considera a Renda Nacional 
Disponível Bruta das Famí-
lias (RNDBF) restrita, em vez 
da Massa Salarial Ampliada 
Disponível (MSAD).

A nova medida de renda 
das famílias inclui recursos 
recebidos extraordinariamen-
te pelas famílias, como o saque 
emergencial do FGTS e o au-
xílio emergencial, e desconsi-
dera rendas de aluguéis, ren-
das distribuídas das empresas 
para as famílias e rendas de 
investimentos.

Segundo o BC, o compro-
metimento de renda das famí-
lias com o Sistema Financeiro 
Nacional (SFN) terminou 2021 
em 27,9%, ante 23,7% em 2020.

Descontados os emprésti-
mos imobiliários, o compro-
metimento da renda ficou em 
25,6% no ano passado, ante 
21,5% no ano anterior. Em 
novembro, os porcentuais 
eram de 28,0% e 25,7%, res-
pectivamente.
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Débitos dos brasileiros com o sistema financeiro fechou 2021 em 52,6%, maior resultado alcançado desde 2020

Endividamento familiar bate recorde
banco central

Thaís Barcellos e  
Eduardo Rodrigues 
Agência Estado

produtos industriais

IBGE: 16 das 24 atividades 
têm alta de preços no IPP

A alta de 3,13% nos preços 
dos produtos industriais na por-
ta de fábrica em março foi de-
corrente de avanços em 16 das 
24 atividades pesquisadas, se-
gundo os dados do Índice de 
Preços ao Produtor (IPP), divul-
gado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

No mês de março, as cinco 
maiores elevações de preços 
ocorreram em refino de petró-
leo e biocombustíveis (10,84%), 
indústrias extrativas (10,69%), 
outros produtos químicos 
(5,75%), impressão (3,15%) e 
alimentos (3,01%).

“Quando aumenta o preço 
do barril (de petróleo), aumen-
ta o preço dos derivados”, jus-
tificou o gerente do IPP, Ma-
nuel Campos, em nota oficial. 
“Além disso, também aumen-
tam os preços nas indústrias 
extrativas, pois o óleo bruto de 

petróleo é uma commodity com 
preço cotado no mercado inter-
nacional”, completou

O setor de refino de petróleo 
e biocombustíveis foi o que mais 
pesou na inflação da indústria 
em abril, com contribuição de 
1,23 ponto porcentual, segui-
do por alimentos (0,71 ponto 
porcentual), indústrias extra-
tivas (0,61 ponto porcentual) e 
outros produtos químicos (0,57 
ponto porcentual).

No setor de outros produ-
tos químicos, houve impacto da 
alta de custos de matérias-pri-
mas, especialmente nos pro-
dutos ligados a adubos e her-
bicidas, responsáveis por mais 
de 90% do aumento do setor, 
explicou Campos. Em alimen-
tos, houve pressão das carnes 
de aves, resíduos de soja e leite.

Na direção oposta, a queda 
mais intensa entre as ativida-
des investigadas no IPP ocor-
reu em calçados e produtos de 
couro (-3,28%).

Daniela Amorim 
Agência Estado

Novo empreendimento vai gerar 
211 empregos diretos em JP

ba’ra Hotel 

Com inauguração marcada 
para o mês de outubro, o Ba’ra 
Hotel, que está sendo construí-
do na Praia de Cabo Branco, em 
João Pessoa, deve gerar 211 no-
vos empregos diretos. O em-
preendimento conta com o de-
senvolvimento da Hofmann 
Station, obra da Construtora 
Massai e tem o jogador de fute-
bol paraibano Huck como um 
dos sócios. 

A apresentação do em-
preendimento ocorreu du-
rante um happy hour durante 
a primeira edição do “Station 
Memorável”, ação promovida 
pela Hofmann Station. A inten-
ção do evento, segundo seus or-
ganizadores, é contribuir com a 
difusão dos novos conceitos na 
área que vêm transformando a 
capital paraibana, desde a me-
lhoria da infraestrutura à pro-
moção de novos negócios.

O primeiro encontro aconte-
ceu no início da noite de quar-
ta-feira (27), na sede da Station, 
no bairro de Manaíra, e reu-
niu jornalistas e profissionais 
da comunicação da capital. O 
tema da vez foi sobre hotela-
ria e gastronomia e teve como 

foco o projeto do hotel. “Nos-
sa principal motivação é com o 
envolvimento de projetos que 
façam sentido para a cidade. 
Essa é a nossa visão de negó-
cio. Queremos contribuir para 
que João Pessoa agregue cada 
vez mais o conceito de ‘cidade 
inteligente’, transformando-a 
em lugar mais criativo, agre-
gador e com qualidade de vida 
para quem mora ou nos visita. 
O Ba’ra é um empreendimen-
to que nasce com essa perspec-
tiva”, explicou o diretor comer-
cial da Hofmann Station, Jayme 
Veríssimo. 

Estrutura
Na presentação do projeto, 

o gerente-geral do hotel, Gef-
ferson Alves, confirmou que a 
previsão é que o Ba ŕa come-
ce a funcionar no mês de outu-
bro. Com 123 suítes e uma ar-
quitetura única, o hotel aposta 
em uma infraestrutura luxuo-
sa e em uma primorosa oferta 
de serviço para atrair turistas e 
também moradores da cidade. 

Um dos diferenciais está no 
Tropical Garden, um jardim do-
tado de verde e que funcionará 

como uma zona de transição 
entre o lado externo e ambiente 
interno do hotel. No espaço será 
possível a realização de eventos 
e momentos de contemplação e 
encontros, fazendo com que o 
local seja frequentado também 
pelas pessoas que residem na 
capital paraibana.

Gastronomia
Outra aposta do empreen-

dimento está na gastronomia. 
O Ba’ra terá dois restaurantes, 
uma trattoria italiana com in-
fluência regional no piso térreo 
e um gastrobar, especializado 
em  drinks e com cozinha con-
temporânea na cobertura.  A as-
sinatura de ambos será da chef 
Carolina Panarotte, que já é co-
nhecida do público pessoense, 
com atuações em restaurantes 
como Roccia e Nui 360. 

O diretor de Vendas e Mar-
keting do hotel, Marcel Marin, 
falou também sobre o compro-
misso do empreendimento com 
o fortalecimento da identidade 
paraibana e pessoense. Ele res-
saltou os atrativos peculiares 
do estado e o potencial para o 
crescimento do setor turístico.

MEI precisa enviar declaração do 
Simples Nacional até 31 de maio 

ano 2021

Procedimento obrigató-
rio para quem é formalizado 
como microempreendedor in-
dividual (MEI), a Declaração 
Anual do Simples Nacional 
(DASN – SIMEI), referente ao 
exercício financeiro de 2021, 
precisa ser entregue à Receita 
Federal até o dia 31 de maio. É 
o que alerta o Sebrae Paraíba, 
para que os empreendedores 
evitem o pagamento de mul-
ta e outras possíveis sanções 
decorrentes do não envio da 
declaração. 

De acordo com a analis-
ta técnica do Sebrae Paraíba, 
Germana Espínola, a decla-
ração é feita de forma sim-
ples e gratuita. Para isso, o 
empreendedor deve reali-
zar os seguintes passos: aces-
sar o Portal do Empreen-
dedor, no endereço https://
www.gov.br/empresas-e-ne-
gocios/pt-br/empreende-
dor, e clicar em “Já sou MEI”.  
“Em seguida, o MEI deve cli-
car em Declaração Anual de 
Faturamento e informar o seu 
faturamento bruto referen-
te ao ano anterior. Depois de 
preencher esses dados soli-

citados, o empresário vai cli-
car em enviar e a declaração 
seguirá direto para a Receita 
Federal”, explicou Germana 
Espínola, ao enfatizar que a 
declaração deve ser feita por 
todos os microempreendedo-

res individuais que possuíam 
cadastro ativo em 2021, mes-
mo aqueles que não tiveram 
faturamento durante o ano 
passado.

Ainda conforme a ana-
lista, o microempreendedor 

que não entregar a declara-
ção dentro do prazo estará 
sujeito a algumas sanções. “O 
MEI que estiver inadimplen-
te pode perder os benefícios 
previdenciários, e assim levar 
mais tempo para se aposentar, 
poderá ter o CNPJ cancelado, 
ser inscrito na Dívida Ativa da 
União e estará sujeito ao paga-
mento de multas e juros pela 
inadimplência”, acrescentou 
Germana Espínola.

Atendimento
Os microempreendedores 

individuais (MEI) que apre-
sentarem alguma dúvida so-
bre a Declaração Anual da 
categoria podem entrar em 
contato com o Sebrae Paraí-
ba por meio da Central de Re-
lacionamento e do WhatsA-
pp, ambos com número 0800 
570 0800. 

Sebrae 50+50
Em 2022, o Sebrae faz 50 

anos, e, para celebrar a data, 
a instituição realiza a campa-
nha 50+50. Para mais infor-
mações, acesse o site www.se-
brae.com.br/50mais50.

Norma
Microempreendedor 

que não entregar a 
declaração dentro do 
prazo estará sujeito a 

algumas sanções, como 
a perda de benefícios 

previdenciários

em março

Tesouro Nacional aponta déficit de 
R$ 6,3 bilhões no Governo Central

Mesmo com o forte 
crescimento na arrecada-
ção de tributos federais, 
as contas do Governo Cen-
tral registraram déficit pri-
mário em março. No mês 
passado, a diferença en-
tre as receitas e as despe-
sas ficou negativa em R$ 
6,304 bilhões, conforme di-
vulgação realizada ontem 
pelo Tesouro Nacional. O 
resultado sucedeu o défi-
cit de R$ 20,619 bilhões em 
fevereiro.

Em março de 2021, o re-

sultado - que reúne as con-
tas do Tesouro Nacional, 
Previdência Social e Ban-
co Central - havia sido po-
sitivo em R$ 2,039 bilhões.

O déficit do mês pas-
sado foi menor que as ex-
pectativas do mercado fi-
nanceiro, cuja mediana 
apontava um saldo nega-
tivo de R$ 12,70 bilhões, de 
acordo com levantamen-
to do Projeções Broadcast 
junto a 23 instituições fi-
nanceiras. O dado de mar-
ço ficou dentro do inter-
valo das estimativas, que 
eram de déficit de R$ 18,20 
bilhões a superávit de R$ 
5,10 bilhões.

Nos três primeiros me-
ses do ano, o resultado pri-
mário registrou superá-
vit de R$ 49,627 bilhões, o 
melhor resultado para o 
primeiro trimestre desde 
2012, considerando valores 
corrigidos pela inflação.

Comparação
Em igual período do 

ano passado, esse mesmo 
resultado era positivo em 
R$ 24,205 bilhões.

Em março, as receitas 
tiveram alta real de 7,2% 
em relação a igual mês do 
ano passado. No acumu-
lado do ano, houve alta de 
13,6%. Já as despesas su-

biram 13,5% em março, já 
descontada a inflação. No 
acumulado de 2022, a va-
riação foi positiva em 7,4%

Em 12 meses até março, 
o Governo Central apre-
senta um déficit de R$ 15,5 
bilhões - equivalente a 
0,17% do PIB. A meta fis-
cal para este ano admite 
um déficit de até R$ 170,5 
bilhões nas contas do Go-
verno Central, mas a equi-
pe econômica espera fe-
char o ano com um rombo 
de R$ 66,9 bilhões, confor-
me uma projeção divul-
gada no último Relatório 
de Avaliação de Receitas e 
Despesas.

Eduardo Rodrigues e  
Antonio Temóteo 
Agência Estado

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Diferença entre as receitas e as despesas voltou a ficar negativa no mês passado, com resultado maior do que o registrado em fevereiro
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O Techstars Startup 
Weekend acontecerá em 
Campina Grande nos dias 
13, 14 e 15 de maio. Serão 
54h de programação em 
um fim de semana. O even-
to imersivo é considerado 
experiência global de ino-
vação desenvolve empreen-
dedores e criativos de ne-
gócios no mundo inteiro e 
acontece ao mesmo tempo 
em Campina Grande e mais 
quatro cidades do mundo: 
Caserta, na Itália; Mulhou-
se, França, Zurique, Suíça e 
Traverse City, Estados Uni-
dos. A Coordenadoria de 
Inovação Tecnológica (INO-
VATEC) da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB) 
estará presente à ativida-
de e incentiva estudantes e 
pesquisadores a empreen-
der. A temática desta 8ª edi-
ção está aberta a ideias de 
segmentos variados e vi-
sões diferenciadas de re-
solver problemas. Duran-
te a imersão, entusiastas e 
curiosos do empreendedo-
rismo e inovação se encon-
tram para discutir e criar 
experiências de negócios. 
Nesta edição, apenas 50 
participantes presenciais 
participarão. A inscrição 
inclui: certificado de parti-
cipação, prêmios aos ven-
cedores e alimentação du-
rante o evento. O Startup 
Weekend acontece a partir 
da organização de voluntá-

rios locais, participantes de 
edições anteriores.

Sobre
O Startup Weekend é 

uma rede global com mais 
de cinco mil voluntários no 
Brasil, empreendedores de 
alto impacto em uma mis-
são para inspirar e educar 
pessoas, grupos e comu-
nidades. São mais de sete-
mil programas realizados e 
quase 23 mil startups cria-
das nos eventos, em mais 
de 160 países e 1.800 cida-
des. Além do Brasil, países 
como Estados Unidos, Ale-
manha, Inglaterra, Austrá-
lia, Malásia, Irlanda, Japão, 
Quênia, Porto Rico, México, 
China, Peru, entre outros, já 
foram contemplados com 
eventos da organização.
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Diversidade

As mulheres represen-
tam 92% das pessoas ocupa-
das no trabalho doméstico 
no Brasil, das quais 65% são 
negras. Além disso, a maio-
ria está acima dos 40 anos 
e tem renda média inferior 
a um salário mínimo. Este 
é o perfil básico dessas tra-
balhadoras, divulgado pelo 
Departamento Intersindi-
cal de Estudos e Estatísticas 
(Dieese) na quarta-feira (27). 
A data marca o dia de Santa 
Zita, jovem camponesa ita-
liana que viveu no século 11 
e foi consagrada pela Igre-
ja Católica como a padroeira 
das empregadas domésticas. 

Segundo a Pesquisa Na-
cional por Amostra de Do-
micílios (Pnad) Contínua, do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), no 
quarto trimestre de 2021 o nú-
mero de ocupados no país es-
tava em 95,7 milhões, pratica-
mente o mesmo número de 
2019, que era de 95,5 milhões. 
Já o total de trabalhadores no 
setor doméstico caiu de 6,2 
milhões, em 2019, para 5,7 mi-
lhões, em 2021.

Renda
Ainda segundo os dados 

do IBGE reunidos pelo Diee-
se, o rendimento médio men-
sal das domésticas caiu de R$ 
1.016, em 2019, para R$ 930 no 
ano passado. Segundo a enti-
dade, houve queda em todas 
as regiões. As trabalhadoras 
sem carteira ganharam 40% 
a menos do que as com car-
teira. Já as mulheres negras 
no serviço doméstico rece-

beram 20% a menos do que 
as não negras.

Cerca de 32% dessas tra-
balhadoras tinham menos de 
um ano no serviço enquan-
to 19,2% estavam no mesmo 
emprego há mais de 10 anos.

Em abril de 2013, o Con-
gresso Nacional promulgou 
a Emenda Constitucional nº 
72, também chamada de PEC 
das Domésticas. Esse dis-
positivo, regulamentado em 
2015 pela Lei Complementar 
nº 150, estendeu aos traba-
lhadores domésticos direitos 
como jornada semanal de 44 
horas, FGTS, multa por dis-
pensa sem justa causa, adi-
cional por trabalho noturno, 
salário-família, entre outros.

Mesmo assim, quase uma 
década depois, 76% das traba-
lhadoras domésticas (quatro 
milhões) não possuem car-
teira assinada, contra 24% (1,2 
milhão) que possuem.

Campanha
Para reforçar a garantia 

do cumprimento dos direi-
tos dos trabalhadores do-
mésticos, a Subsecretaria de 
Inspeção do Trabalho (SIT), 
do Ministério do Trabalho 
e Previdência, lançou nes-
ta quarta-feira a Campanha 
pelo Trabalho Doméstico De-
cente. A iniciativa preten-
de divulgar informações e 
conscientizar profissionais, 
empregadores, agentes pú-
blicos e a sociedade em geral 
sobre os direitos desses tra-
balhadores, a legislação apli-
cável ao trabalho doméstico, 
além de alertar sobre situa-
ções que configuram discri-
minação, assédio e violência 
no trabalho. 

Os Correios iniciaram 
ontem mais uma série de li-
citações de imóveis. Serão 
sete licitações em abril e ou-
tras duas em maio. Nessa 
quinta-feira, houve certa-
mes na Bahia, Distrito Fe-
deral, Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul. E, para o dia 
5 de maio, estão programa-
das licitações em São Paulo 
e Mato Grosso.

Segundo a estatal, 52 
imóveis já foram vendidos 
desde setembro de 2020, to-
talizando R$ 38,7 milhões 
em arrecadações. A empre-
sa destaca, entre os imóveis 
a serem licitados hoje, um 
prédio em Salvador, no bair-
ro Pituba, com aproximada-
mente 35 mil metros qua-
drados (m²). “Considerando 
todo o terreno, o imóvel tem 
potencial construtivo esti-

mado de até 105 mil m²”, in-
formou, em nota, os Cor-
reios.

Outro destaque deste 
certame, segundo a empre-
sa, é o imóvel que abrigava a 
Universidade dos Correios, 
em Brasília. “O complexo 
de mais de 212 mil m² con-
ta com área construída de 
mais de 21 mil m², com-
preendendo 14 blocos di-
vididos em pavimentos li-
vres”, detalha a estatal.

Há, ainda, um lote co-
mercial localizado no cen-
tro do município mineiro de 
Patrocínio de Muriaé, com 
uma área total de 446,76 m², 
e 140 m² de área construí-
da. Outro imóvel, este loca-
lizado no bairro de Prado, 
em Belo Horizonte, abrange 
quatro lojas de pavimento 
térreo com mais de 135 m².

Duas lojas comerciais lo-
calizadas na Galeria Nova 

Conceição, em São Paulo, 
também serão colocadas à 
venda. “Com área útil de 
262,2 m² e área construída 
de 329,47 m², o terreno está 
localizado em uma região 
servida por infraestrutura 
completa”, informa a nota 
dos Correios.

Mais detalhes 
“As vendas dos imóveis 

dos Correios ocorrem em 
formatos eletrônico e pre-
sencial. Para participar no 
formato eletrônico, é neces-
sário que os interessados se 
cadastrem na plataforma Li-
citações-e, do Banco do Bra-
sil. Ao concluir o cadastro, 
pessoas físicas e jurídicas 
conseguem enviar propos-
tas para participar da dis-
puta on-line, realizada pelo 
site”, explicam os Correios.

A estatal acrescenta que, 
para participar no formato 

presencial, é necessário en-
tregar as propostas no local 
onde será realizado o even-
to ou nas agências do muni-
cípio onde estão localizados 
os imóveis, “de acordo com 
o local e horário de atendi-
mento descritos nos editais”.

O Senado aprovou nessa 
quarta-feira (27) a inscrição 
do nome da psiquiatra Nise 
da Silveira no Livro do He-
róis e Heroínas da Pátria. O 
livro está depositado no Pan-
teão da Pátria e da Liberdade 
Tancredo Neves, em Brasília. 
O projeto (PL 6.566/2019) se-
gue para a sanção do presi-
dente da República, Jair Bol-
sonaro.

De autoria da deputa-
da federal Jandira Feghali, 
a proposta foi aprovada com 
relatório favorável da sena-
dora Eliziane Gama (Cida-
dania-MA). A homenageada 
é pioneira da terapia ocupa-
cional e mudou os rumos dos 
tratamentos psiquiátricos no 
Brasil. Ela também ganhou 
projeção internacional, ten-
do seu trabalho reconhecido 
por outros psiquiatras mun-
do afora, como o suíço Carl 
Gustav Jung. 

Ao começar a atuar, na 
área na década de 1940, Nise 
rebelou-se contra os métodos 
manicomiais então aplicados 
a pacientes com transtornos 
mentais, como o eletrocho-
que, a lobotomia e o confina-
mento, entre outros. Como 

Atividades que visam estimular a formação de empreendedores acontecem simultaneamente em mais quatro cidades

Campina sedia evento internacional
TechsTars sTarTup Weekend

n 

A Inovatec da 
UEPB estará 
presente à 
atividade 
e incentiva 
estudantes e 
pesquisadores 
a empreender

LiciTação de imóveis

Correios iniciam novo feirão de vendas
Agência Brasil 

empregos domésTicos

Mulheres negras são hoje 
65% das trabalhadoras 
Pedro Rafael Vilela  
Agência Brasil 

heroína da páTria

Senado aprova nome de Nise da Silveira 

Foto: Paraíba Total

São mais de sete mil programas realizados e quase 23 mil startups criadas nos eventos, em mais de 160 países e 1.800 cidades

forma de punição, foi trans-
ferida para a área de terapia 
ocupacional. Uma das tera-
pias desenvolvidas por Nise 
foi a expressão dos sentimen-
tos pelas artes, especialmen-
te a pintura. Muitas destas 
obras estão hoje expostas no 
Museu de Imagens do In-
consciente, no Rio de Janei-
ro. Esses trabalhos também já 
foram expostos no Museu de 
Arte Moderna de São Paulo. 

A Casa das Palmeiras, 
aberta por Nise em 1956 com 

foco em reabilitar sem inter-
nação, também investiu no 
processo criativo e afetivo 
dos pacientes. Além da arte, 
o contato com gatos e cães 
foi outro tratamento intro-
duzido por ela no Brasil. Os 
pacientes podiam cuidar de 
animais nos espaços abertos 
do centro, estabelecendo vín-
culos afetivos. 

História
Sua história de pioneiris-

mo e ações de vanguarda co-

meçou na Faculdade de Me-
dicina da Bahia, onde foi a 
única mulher em uma tur-
ma de 158 alunos. Formou-
se em 1926 com um traba-
lho sobre a criminalidade 
da mulher no Brasil. No ano 
seguinte, mudou-se para o 
Rio de Janeiro com o ma-
rido, o médico sanitarista 
Mário Magalhães da Silvei-
ra. Ali fez especialização em 
neurologia e psiquiatria e 
foi aprovada em concurso 
público para o Hospital da 
Praia Vermelha.

Em 1936, Nise foi denun-
ciada por envolvimento com 
o comunismo e acabou presa 
durante 18 meses no presídio 
Frei Caneca, juntamente com 
o conterrâneo Graciliano Ra-
mos, que a converteu em per-
sonagem do livro Memórias 
do Cárcere. Ao sair da prisão, 
viveu na clandestinidade por 
nove anos.

A psiquiatra morreu no 
Rio de Janeiro em 1999, aos 
94 anos. Entre 1971 e 2014, re-
cebeu 29 homenagens, entre 
títulos, medalhas, prêmios e 
diplomas. A partir de seu tra-
balho, outras 16 instituições 
foram criadas.Nise da Silveira foi pioneira na terapia ocupacional no Brasil 

Foto: Arquivo Nise de Silveira

Vendas
Segundo a estatal 

52 imóveis já foram 
vendidos desde 

setembro de 2020, 
totalizando 

R$ 38,7 milhões 
em arrecadações
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Primeira-dama do Estado, Ana Maria Lins, visita bordadeiras e discute propostas para a categoria

Valorização do artesanato paraibano
galante e gurinhém

A primeira-dama do Es-
tado e presidente de Honra 
do Programa do Artesana-
to Paraibano (PAP), Ana Ma-
ria Lins, esteve ontem em Ga-
lante, Distrito de Campina 
Grande, e no município de 
Gurinhém, ocasião em que 
conheceu o trabalho desen-
volvido pelas bordadeiras ho-
menageadas durante o 34° Sa-
lão do Artesanato Paraibano, 
que será realizado na Rainha 
da Borborema de 8 de junho 
a 3 de julho, com o tema “Bor-
dados que contam histórias”. 

 Além de conhecer o tra-
balho das bordadeiras e dis-
cutir detalhes para o Salão do 
Artesanato, a agenda da pri-
meira-dama teve como obje-
tivo principal ouvir as reivin-
dicações da categoria, para 
que o Governo do Estado im-
plemente políticas ainda mais 
efetivas na divulgação e co-
mercialização do bordado. 
Na quarta-feira (27), Ana Ma-
ria Lins visitou os municípios 
de Serra Redonda, no Agres-
te paraibano, e Alagoa Nova, 
no Brejo. 

Ao se reunir com as arte-
sãs, a presidente de Honra do 
PAP ressaltou a importância 
da implementação das po-
líticas públicas conforme os 
anseios e as expectativas das 
bordadeiras. “Assim como fi-
zemos no 33° Salão do Arte-
sanato, realizado em janeiro 
em João Pessoa e que home-
nageou as artesãs marisquei-
ras, estamos visitando a ca-
tegoria das bordadeiras, que 
serão homenageadas no 34° 
Salão de Campina Grande. É 
uma oportunidade de o Go-
verno do Estado conhecer 
mais de perto essa tipologia 
tão rica, tão criativa, e desen-
volver ações visando aumen-
tar a divulgação e a comercia-
lização”, afirmou.

“É um momento impor-
tante para termos uma radio-
grafia da realidade das ar-
tesãs bordadeiras: em que 
condições trabalham, o que 
desejam, quais seus anseios. 
Ou seja, desenvolver políticas 
públicas além do Salão do Ar-
tesanato, como o Governador 
do Estado vem fazendo”, pros-
seguiu Ana Maria Lins. 

Ao se reunir com as artesãs, Ana Maria Lins ressaltou a importância da implementação das políticas públicas para o setor na PB

A gestora do PAP, Marielza 
Rodriguez, destacou a impor-
tância da homenagem presta-
da pelo 34° Salão do Artesana-
to ao bordado. “Estamos num 
período extremamente satisfa-
tório para o artesanato. E, den-
tro dessa perspectiva, o bor-
dado tradicional de Galante, 
o ponto cruz, vai ser resgata-
do com o apoio incondicional 
do governador João Azevêdo 
e da primeira-dama e presi-
dente de Honra do PAP, Ana 
Maria Lins

Ana Maria Lins conheceu 
o trabalho das bordadeiras da 
Associação Mãos Criativas de 
Galante. Fundada em 1988, a 
Associação tem repassado a 
arte do bordado e ajudado a 
complementar a renda de mui-
tas mães de família.

A coordenadora da Mãos 
Criativas, Iris Matias, agrade-
ceu a visita da primeira-dama 
do Estado e ressaltou a impor-
tância do momento para as 
bordadeiras mostrarem suas 
reivindicações para fortale-
cer ainda mais a tipologia. “É 
com muito orgulho que a gen-
te recebe a visita da primeira-
dama do Estado. Em nome 
dela, agradecemos ao Gover-

no do Estado, João Azevêdo, 
ao Programa do Artesanato, a 
Marielza Rodriguez, pela ho-
menagem no Salão de Cam-
pina Grande.” Isso vai ajudar 

ainda mais na divulgação do 
bordado.

A bordadeira Lucila Go-

mes é a prova de que o amor 
pelo bordado passa de gera-
ção em geração. Aos 55 anos, 
ela borda há mais de 30 anos. 
“Eu via as minhas primas 
bordando, que já aprende-
ram com os pais delas, e resol-
vi aprender também. Não dá 
para viver do bordado, mas 
posso dizer que é um dinhei-
ro extra muito bem-vindo. Já 
que vamos ser homenageadas 
no Salão de Campina Gran-
de, espero que essa divulga-
ção ajude a gente vender ain-
da mais”, disse.

Em Gurinhém
A primeira-dama do Esta-

do e presidente do PAP, ainda 
nesta quinta-feira (28), visitou 
as artesãs bordadeiras do mu-
nicípio de Gurinhém, onde 
conheceu o trabalho desen-
volvido por avó, netos e gen-
ro, um exemplo de que o for-
talecimento do bordado em 
parceria com o Governo do 
Estado, a Prefeitura do Mu-
nicípio e a iniciativa privada, 
por meio de parceiros como 
a Fábrica Terra do Sol, tem 
dado certo.

Ao se dirigir às artesãs, 
Ana Maria enfatizou: “É uma 

honra conhecer o trabalho de 
todos vocês, e perceber o po-
der transformador do bor-
dado, uma técnica que tem 
atravessado gerações aqui em 
Gurinhém, sendo abraçada 
por avós, netos. Não tenham 
dúvidas de que o Governo do 
Estado sempre apoiará vo-
cês”, disse. 

O vice-prefeito de Guri-
nhém, Itamar Ribeiro, agra-
deceu a visita da primeira-
dama e destacou as parcerias 
com o Governo do Estado. “É 
uma honra imensa receber 
a primeira-dama, Ana Ma-
ria Lins, aqui no nosso muni-
cípio. Estamos muito felizes 
pelo apoio dado pelo Gover-
no do Estado aos nossos ar-
tistas, que são homens e mu-
lheres que fazem do bordado, 
aqui em Gurinhém, uma ri-
queza cultural, mas também 
geração de ocupação e renda”, 
acrescentou.

Um dos exemplos da via-
bilidade do bordado é Maria 
Soares da Silva, de 51 anos. O 
amor pela técnica, que tam-
bém é fonte de renda, já al-
cança o neto, a filha e até o 
genro, quebrando inclusive 
estigmas e superando precon-

ceitos. “Eu estou no bordado 
há quase 20 anos. Hoje, tenho 
orgulho de dizer que é a mi-
nha principal fonte de ren-
da, e estou muito feliz pela 
homenagem que vamos re-
ceber no Salão de Campina”, 
comentou.

Tiago Cavalcante da Sil-
va, de 20 anos, e genro de 
dona Maria, é enfático ao de-
finir a experiência com o bor-
dado: “Essa experiência tem 
sido maravilhosa. Além de 
ser uma boa fonte de renda, 
o bordado também é uma te-
rapia. Estou gostando muito 
dessa oportunidade”, disse.

Homenageado
Feita predominantemente 

à mão, a técnica do bordado 
está presente em diversos mu-
nicípios paraibanos, com des-
taque para João Pessoa, Cam-
pina Grande, Alagoa Nova, 
Serra Redonda e Gurinhém. 

Ao chegar à sua 34° edi-
ção, o Salão do Artesanato 
Paraibano homenageará a 
tipologia de bordado com o 
tema “Bordados que contam 
histórias”.

O tema não é à toa, como 
explicou a artesã Regina 
Lima. “Fazer bordado foi uma 
grande independência para 
mim e para outras mulheres a 
quem tive o orgulho de repas-
sar essa técnica. O bordado 
me ajudou inclusive no meu 
lado espiritual. Tenho certeza 
de que os visitantes do Salão 
de Campina vão sentir esse 
ambiente espiritual, perce-
ber que, como diz o tema tão 
bem escolhido pelo Governo, 
o bordado conta a história de 
todas nós”, finalizou.

Segundo dados do PAP, 
287 artesãos que trabalham 
com o bordado são cadastra-
dos no programa. A coorde-
nadora de Capacitação do 
PAP, Yara Alencar, ressaltou 
que todos seguem incessan-
temente a preservação da cul-
tura. “Os artesãos e as artesãs 
que trabalham com o borda-
do entendem que é possível 
evoluir, se modernizar, pre-
servando as características es-
senciais do bordado, fazendo 
essa tipologia ter ainda mais 
valor”, completou.

Foto: Secom-PB

documentário

“Histórias que conto” é lançado na Fundac
“Histórias que Conto” é o 

título de um documentário 
lançado pela Fundação De-
senvolvimento da Criança e 
do Adolescente ‘Alice de Al-
meida’ (Fundac), por meio do 
Centro Socioeducativo Edson 
Mota (CSE), com registros 
dos momentos e experiências 
vividas na unidade socioedu-
cativa. A ideia é que a iniciati-
va seja expandida para as de-
mais unidades de internação 
do Estado com depoimentos 
sinceros e espontâneos de 
professores, direção e agen-
tes socioeducativos.

O documentário foi idea-
lizado pelo professor do Pro-
jeto de Vida do CSE, Edson 
Bernardo, com registros de 
falas de professores, agentes 
e vice-direção de unidade. 
Segundo ele, “Histórias que 
Conto” é um documentário 
no qual as pessoas ficam à 
vontade para prestar seu de-
poimento sobre momentos e 
histórias vividas dentro da 
unidade CSE. 

“É a vivência do dia-a-dia 

através das histórias que con-
to”, pontuou.

O documentário foi divi-
dido em quatro temas dife-
renciados. O primeiro tema 
‘Historia que Conto’ conta 
com depoimentos na visão de 
professores, agentes e vice-
direção. O segundo ‘Vida que 
Segue’ e o terceiro ‘A Trans-
formação já é Visível’ envol-
vem professores que passa-
ram pela unidade e o quarto 
‘Nunca é tarde para Recome-
çar’ mostrará um dos sonhos 
dos adolescentes como pro-
tagonistas dentro da socioe-
ducação.

O ex-diretor da unidade, 
Waldir Victor, contou que 
trabalhar na socioeducação 
é desafiador. “Nós viemos 
com proposta de ensinar, mas 
também aprendemos muito”, 
disse, ressaltando que nos 
anos em que vem trabalhan-
do aprendeu muito também 
com os socioeducandos e com 
toda equipe.

“Há uma palavra, supera-
ção, que falamos muito. Para 

exemplificar, um dia, ao vir 
para a unidade, parei em um 
posto de combustível para 
abastecer e veio uma fren-
tista, me atendeu e me olhou 
de forma diferente, depois 
chegou e disse: ‘Olha, você já 
foi diretor de uma unidade 
de internação. Eu fui inter-
na e lhe agradeço muito por-
que você foi muito importan-
te na minha vida’. Então eu 
ganhei o dia porque a gen-
te sempre pensa que tá mos-
trando o melhor caminho, 
quando nossa vida também 
está sendo transformada ven-
do um exemplo desse”, rela-
tou Waldir.

 
Plenária on-line

Esta semana o documen-
tário foi exibido em plená-
ria on-line com professores 
da unidade, seguido de de-
bate. O documentário ficará 
no drive da Escola Almirante 
Saldanha aberto a qualquer 
professor das unidades para 
que todos possam, se assim 
desejarem, compartilhar es-

sas experiências e fazer o do-
cumentário da sua unidade.

“É um caminho que está 
sendo aberto para apresenta-
ção das perspectivas dos pro-
fessores e funcionários das 
unidades”, disse o professor 
Edson Bernardo, destacando 
que o bom disso tudo é que 
conseguiu fazer um núcleo 
envolvendo professor, peda-
gogo, agente e vice-direção. 
Cada documentário será exi-
bido por bimestre, com tema 
diferenciado e também para 
os alunos da Escola Almiran-
te Saldanha durante as au-
las dele.

Participaram do docu-
mentário Waldir Victor, ex-
vice-diretor do CSE, Débo-
ra Raquel, vice-diretora do 
CSE, Emerson Emanoel, pro-
fessor de Língua Portugue-
sa, Taís Enedino, professora 
de Projeto de Vida, Marco-
ne Vita, agente socioeducati-
vo, Wagner Oliveira, profes-
sor de Geografia e Cassiana 
Morais, professora de Mate-
mática.

nostalgia

Brasil se une para falar
do retorno do Orkut

Responsável por desen-
volver uma das redes so-
ciais mais utilizadas no iní-
cio do século, o turco Orkut 
Büyükkökten anunciou on-
tem que resolveu reativar a 
plataforma. 

Ainda sem data divulga-
da, o retorno gerou uma onda 
de nostalgia entre os antigos 
usuários. No Twitter, é o as-
sunto mais falado do dia. A 
palavra Orkut foi citada pelo 
menos 14 mil vezes, só no Bra-
sil, na primeira hora após o 
comunicado ser divulgado. 
Desativado em 2014, o Orkut 
mostrou que ainda não foi 
esquecido e muita gente está 
sentindo saudade. 

Quem acessa o site pode 
ler um comunicado falando 
sobre como o engenheiro de 
software trabalhou com a sua 
equipe para que a comunida-
de pudesse voltar a existir e 

se tornasse um lugar seguro, 
uma ferramenta contra o ódio 
e a desinformação. “17 anos 
atrás eu criei uma pequena 
rede social enquanto eu traba-
lhava no Google como enge-
nheiro de software. Em ape-
nas alguns anos, essa rede 
social se tornou o orkut.com 
com mais de 300 milhões de 
usuários”, escreveu. 

“Acredito que o orkut.com 
encontrou sua comunidade 
porque reuniu tantas vozes 
diversas de todo o mundo 
em um só lugar. Trabalha-
mos muito para tornar o Or-
kut.com uma comunidade 
onde o ódio e a desinforma-
ção não fossem tolerados. Nos 
dedicamos muito para tornar 
o Orkut.com uma comunida-
de onde você pudesse conhe-
cer pessoas reais que com-
partilhavam seus mesmos 
interesses, não apenas pes-
soas que curtiram e comen-
taram em suas fotos.”

Agência Estado

“É um momento 
importante 
para termos 
uma radiografia 
da realidade 
das artesãs 
bordadeiras: em 
que condições 
trabalham, o que 
desejam, quais 
seus anseios

Ana Maria Lins
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O Botafogo treina hoje pela ma-
nhã e, no início da tarde, embarca 
para Fortaleza, onde enfrentará o 
Ferroviário, no próximo domingo, 
às 15 horas, no Estádio Elzir Cabral, 
pela quarta rodada do Campeonato 
Brasileiro da Série C. A equipe vem 
de uma vitória por 1 a 0 sobre o Con-
fiança e o objetivo é se manter no G8, 
na zona de classificação para a próxi-
ma fase da competição.

A princípio, o técnico Gerson 
Gusmão não tem nenhum proble-
ma para escalar a equipe, que na úl-
tima terça-feira se classificou para 
as finais do Campeonato Paraibano, 
ao vencer o Nacional de Patos por 3 
a 0. Agora, o Belo vai decidir o título 
da temporada contra o Campinense, 
que empatou com o Sousa em 1 a 1, 
na última quarta-feira, em Campina 
Grande. A FPF ainda não definiu as 
datas da decisão, que terá o primei-
ro jogo em João Pessoa e o segundo 
em Campina Grande.

O Botafogo chegou à final do 
Campeonato Paraibano em 10 jo-
gos, com seis vitórias, dois empates 
e apenas duas derrotas. O clube mar-
cou 21 gols e sofreu oito. O principal 
artilheiro da equipe no campeonato 
estadual é o atacante Gustavo Couti-
nho, que marcou oito gols. Ele, mais 
Leilson e Nícolas foram os únicos 
atletas que disputaram todos os jo-
gos da competição, até o momento. 

Ontem, no retorno aos treinos na 
Maravilha do Contorno, o artilheiro 
Gustavo Coutinho falou sobre esse 
grande momento que vive a equipe 
e da importância do clube estar bem 
nas duas competições que está dis-
putando simultaneamente.

“Sabemos da importância que foi 
chegar à final do Campeonato Parai-
bano, e agora pretendemos conquis-
tar o título. O Botafogo é o maior con-
quistador de títulos do Estado e nós 

Técnico Gérson Gusmão diz não ter nenhum problema e vai escalar a força máxima diante do Ferroviário

Belo segue hoje para jogo no Ceará
brasileiro da série c

Depois da grande festa com os torcedores pela classificação às finais do Paraibano, os jogadores do Botafogo viajam hoje para o Ceará onde, no domingo, têm jogo diante do Ferroviário-CE

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

temos que conquistar mais esse. Está 
próximo né, só faltam duas partidas 
e estamos focados. Quanto a Série C, 
cada jogo é uma decisão, mas a com-
petição está apenas começando e es-
tamos bem na tabela, com duas vi-
tórias e uma derrota e ainda temos 
muitos jogos pela frente”, disse o ar-
tilheiro do clube na temporada.

Sobre o duelo pela artilharia com 
outro cearense, Olávio, do Campi-
nense, ele disse que se concentra ape-
nas no trabalho dele com a equipe 
para conseguir os objetivos.

“Eu não acompanho muito o que 
o Olávio faz, me concentro apenas 
aqui no meu trabalho. Mas se os dois 
jogadores têm se destacado na arti-
lharia, é sinal que estão desempe-
nhando bem suas funções. Isto é bom 
e quem ganha com isso são os clu-
bes”, concluiu o atleta.

“Eu não acompanho 
muito o que o Olávio 
faz, me concentro 
apenas aqui no meu 
trabalho. Mas se os 
dois jogadores têm 
se destacado na 
artilharia, é sinal que 
estão desempenhando 
bem suas funções. Isto 
é bom e quem ganha 
com isso são os clubes

Gustavo Coutinho

Sousa repete roteiro dos últimos
confrontos diante do Campinense

eliminação

A rivalidade entre Campinen-
se e Sousa vem crescendo nos últi-
mos anos. As equipes já decidiram 
o Campeonato Paraibano em duas 
oportunidades, e nelas, o rubro-ne-
gro levou a melhor. No último meio 
de semana, a Raposa empatou a se-
gunda partida da semifinal e des-
pachou o Dinossauro da disputa do 
Certame Estadual, somou números 
positivos na história do confronto 
e se consolidou como “uma pedra” 
no sapato da equipe sertaneja. 

Nas últimas quatro disputas en-
volvendo Campinense e Sousa, os 
rubro-negros levaram a melhor em 
todas as oportunidades. Apenas, 
em 2012, na decisão do 2º turno do 
Estadual, foi que o Dinossauro le-
vou a melhor. Nas duas partidas 
finais da mesma edição, a Raposa 
teve um retrospecto de um empa-
te e uma vitória, conseguindo, as-
sim, o título de campeão paraiba-
no daquela temporada.

Na edição de 2020, o rubro-ne-
gro despachou o Sousa, nos pênal-
tis, na semifinal. Em 2021, garantiu 
o título da competição, com uma vi-
tória, em Campina Grande, e um 
empate, em Sousa. Na atual tem-
porada, eliminou novamente o al-
viverde e chega a sua quinta final 
seguida na competição. 

Para o presidente do Sousa, Al-
deone Abrantes, as últimas der-
rotas em confronto de mata-mata 
contra o Campinense foram con-

Fabiano Sousa  
fabianogool@gmail.com

sequências do aproveitamento 
do adversário, aliado a erros pon-
tuais da equipe, em situações que 
resultaram em eliminações e per-
da de títulos. 

“Mais uma vez fizemos uma 
grande competição pelo Paraiba-
no. Coincidentemente enfrentamos 
um time que está se tornando um 
verdadeiro carrasco. Nossas elimi-
nações para o Campinense foram 
marcadas por grandes confrontos. 
No entanto, aconteceram situações 
de erros pontuais de nossa equipe, 
que culminaram em eliminações. 
Porém, nada que tire os méritos 
do adversário. Afinal foram 
quatro derrotas nos últimos 
confrontos de mata-mata, sen-
do dois vice-campeonatos e 
duas eliminações em semifi-
nais”, comentou. 

Fora da disputa pelo título 
do Campeonato Paraibano, o 
Sousa terá, agora, apenas a dis-
puta do Campeonato Brasilei-
ro da Série D. Neste sábado 
(30), o Dinossauro enca-
ra o São Paulo Crystal, 

às 15h, no Estádio Carneirão, em 
Cruz do Espírito Santo, de olho na 
sua primeira vitória na competi-
ção nacional. 

O Campinense vai decidir, 
com o Botafogo, a final do Esta-
dual, nesta temporada. O clube 
volta a campo, neste sábado (30), 
para encarar a Aparecidence-GO, 
às 18h, no Estádio Amigão, em 
Campina Grande, pela 4a rodada 
do Brasileirão da Série C.
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Aldeone lamenta 
mais uma eliminação 

para o Campinense, 
reconhece os méritos 
do adversário e foca 
atenção na Série D

Foto: Guilherme Drovas/Botafogo



Após a derrota por 85 a 65, 
na noite da última quarta-fei-
ra, 27, em Belo Horizonte, o 
Basquete Unifacisa se prepara 
para mais duas disputas con-
tra a equipe do Minas. Os jo-
gos acontecem no sábado, 29, 
às 18h30, e na segunda-feira, 2, 
às 21h, na Arena Unifacisa em 
Campina Grande. 

As próximas partidas se-
rão decisivas para as equipes 
que enfrentam a série melhor 
de cinco, passando para a pró-
xima etapa do campeonato 
aquela que vencer pelo menos 
três jogos desse total. A equipe 
paraibana, que retornou on-
tem para o estado, deve fazer 
pelo menos um treino de arre-
messo na manhã deste sába-
do e um outro no domingo. Se 
vencer pelo menos uma par-
tida em casa, o Basquete Uni-
facisa automaticamente força 
uma quarta disputa em Belo 
Horizonte. 

O técnico César Guidet-
ti deixou claro que a fase de 
playoffs está no início e que 
a equipe paraibana vai traba-
lhar para consertar os erros 
do último jogo, o objetivo é se-
guir na disputa. “Um playoff 

de cinco jogos na minha opi-
nião ainda está em aberto, sen-
do assim é tentar ganhar uma 
para voltar a Belo Horizonte”. 

Unifacisa x Minas
A partida começou com 

o time da casa à frente. A 
reação do time paraibano 
aconteceu no início do se-
gundo período, quando a 
equipe conseguiu alcançar 

o empate. Mas a reação não 
durou muito e as investidas 
do Unifacisa esbarraram na 
defesa do Minas. Para o téc-
nico César Guidetti, o Bas-
quete Unifacisa não jogou 
como de costume. “Um pou-
co abaixo do que é o nosso 
padrão, vamos dizer assim. 
Algumas bolas que eu acho 
que eles fariam com tranqui-
lidade e erraram. A estra-

tégia nossa em alguns mo-
mentos falhou”. 

“Playoffs é isso, as equipes 
são todas muito qualificadas e 
não podemos baixar a guarda 
em nenhum momento, ago-
ra é estudar os erros, melho-
rar para fazermos bons jogos 
dentro de casa e buscar virar 
a série em Campina Grande”, 
pontuou o pivô da Unifacisa, 
Guilherme Hubner.
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As seleções brasileiras 
principal e sub-20 de fute-
bol de cegos estão reunidas 
no Centro de Treinamento 
Paralímpico, em São Pau-
lo, para uma fase de treina-
mentos que terminará na 
próxima segunda-feira, 2 
de maio, e conta com qua-
tro paraibanos na equipe 
principal (Matheus Costa, 
Jardiel Vieira, Lucas Pereira 
e Jonathan Felipe) e  dois na 
sub-20 (Gean Patrick e We-
verton Rangel). 

Ao todo, 14 jogadores da 
equipe principal e dez da 
sub-20 se concentram na ca-
pital paulista sob orientação 
da comissão técnica coman-
dada pelo treinador parai-
bano Fábio Vasconcelos. O 
objetivo é preparar ambos 
os times para os próximos 
desafios internacionais. 

A seleção principal, que 
se sagrou campeã na Tango 
Cup, em Buenos Aires, no 
começo de abril, disputará 
mais três campeonatos até 
o final da temporada. Entre 
os dias 5 e 9 de julho, o Brasil 
será um dos países no Desa-
fio das Américas, marcado 
para acontecer em São Pau-
lo. Depois, de 29 de julho a 
8 de agosto, a seleção parti-
cipará do Grand Prix Mun-
dial, em Puebla, no Méxi-
co. Por fim, entre 20 e 29 de 
outubro, a equipe encerra o 
ano na Copa América, em 
Córdoba, na Argentina. 

Já a seleção sub-20 se pre-
para para o Parapan de Jo-
vens, que será realizado em 
novembro, em Bogotá, na 
Colômbia. "Fizemos ava-
liações físicas nos dois pri-
meiros dias de concentração 
e, agora, já estamos traba-
lhando com bola. Tem sido 
um trabalho bastante positi-
vo aqui no CT Paralímpico, 
pensando nos nossos objeti-
vos para 2022", disse o técni-
co Fábio Vasconcelos.

basquete

Unifacisa busca a reabilitação amanhã

Atletas seguem se preparando em São Paulo sob o comando de Fábio Vasconcelos, visando novas competições

Paraibanos voltam a treinar na seleção
futebol de cegos

Dona Jacinta rezava todos os dias pelos filhos 
e netos. Uma reza bem forte, empenhada, 
dedicada para que a sua fé se convertesse 

no sucesso dos familiares. Era a benzedeira mais 
famosa de toda a cidade, e se conseguia resolver 
problemas de difícil solução na família dos outros, 
não admitia de forma alguma que o mundo 
espiritual se recusasse a atender os pedidos para 
os seus. 

Para o filho comerciante, a matriarca pedia que 
Oxóssi lhe caçasse fartura; para a filha advogada, 
que Xangô lhe desse sempre o favor da justiça 
para que ela dependesse apenas de seu próprio 
trabalho; para o neto cantor, pedia que Oxum 
lhe concedesse o brilho e a doçura; para a neta 
policial, que Ogum lhe guardasse; e para Augusto, 
seu neto mais novo, o dengo de vó, o menino que 
fora praticamente criado por ela, pedia que Exu lhe 
abrisse os caminhos para o gol na sua carreira de 
jogador de futebol. 

Augusto era bom de bola que só ele. Desde 
menino tinha o chamado faro de gol, como se diz 
entre olheiros e profissionais do mundo da bola. 
Bastava a redonda cair no pé dele que o jovem 
matador sabia exatamente o que fazer. Dominava 
a pequena área como poucos, quase como de 
forma instintiva. De costas para o gol, ele parecia 
pressentir o lado correto do giro e para onde 
mandar a bola, num manejo perfeito de corpo, 
levando a pelota como se fosse uma extensão de si 
e projetando-a para dentro da meta. 

O único porém na vida profissional de Augusto 
era o desconforto com as chuteiras. Nenhuma 
cabia nos seus pés de forma satisfatória por conta 
de um joanete exacerbado. Ele já havia sido 
aconselhado a procurar uma solução cirúrgica, 
mas o bendito joanete, aquele promontório 
posicionado na parte de dentro do pé, logo 
abaixo do dedão, era como se fosse uma marca 
de família. Os joanetes de Dona Jacinta eram 
conhecidos, vistos em todos os filhos e netos. 
Augusto retrucava, dizia que não iria se livrar 
dessa marca, que nunca deixou de fazer gol por 
conta disso, e que se o problema era somente 
conforto, jogaria sob a pressão da dor mas não se 
livraria de algo que o ligava à sua avó.

Para tentar aliviar a situação do atleta da família, 
Dona Jacinta confeccionou uma chuteira com suas 
próprias mãos. A cada ponto dado com linha e 
agulha no couro, a benzedeira fazia uma reza. Era 
como uma chuteira encantada, com as preces da 
matriarca e as bênçãos de todos os orixás, pretos 
velhos, índios, caboclos e demais povos encantados.

- Ficou perfeita, vó! - Dizia Augusto, que a partir 
dali não queria mais saber de calçar outra coisa 
para entrar em campo. No mesmo ano em que fez 
as chuteiras para seu neto, Dona Jacinta faleceu. 

Entrava e saía temporada e Augusto não 
trocava suas chuteiras. Quem da família conhecia 
a história dizia que ele jogava melhor por conta da 
oração da avó. Mas o que nem Dona Jacinta sabia 
enquanto habitava neste planeta era que Augusto 
sempre fora ateu, e só curvava a cabeça para a 
‘bença de vó’ por puro amor e respeito às crenças 
da mãe de sua mãe. Enquanto usou as chuteiras 
feitas por ela, não fez um único gol a mais do que 
sua média registrada quando não as usava. O 
conforto dos pés, no entanto, era indiscutível, mas 
só ele percebia. 

Após mais de cinco anos usando o mesmo par 
de chuteiras, remendando, colando e ajustando 
como podia a costura, sempre como fizera sua 
avó, com as próprias mãos, elas começavam 
a dar sinais de cansaço. Estavam literalmente 
frouxas. Mas Augusto nem cogitava usar outra 
chuteira na final do campeonato, logo em partida 
única contra o maior rival. Foi o jogo inteiro ali, 
na pequena área, com as chuteiras escapulindo 
dos seus pés. O narrador da partida chegou a 
observar o problema. O roupeiro do clube ofereceu 
ajuda, mas ele recusava. No último minuto de um 
jogo duro, empatado, a bola cai no pé de Augusto, 
que mandou, literalmente, aquela sapatada. 
O ‘pombo sem asa’ foi duplo, pois do jeito que 
o atacante conseguiu mandar a bomba, voou 
também a chuteira, direto no rosto de um zagueiro, 
atrapalhando todo mundo enquanto a bola 
entrava no gol.

Na família, havia quem dissesse que o feito 
para a conquista do título fora sobrenatural. 
Augusto, que respeitava, porém não acreditava em 
nada disso, dizia que era só o carinho de quem 
sempre estivera ao seu lado.

Felipe 
   Gesteira

reporter@felipegesteira.com

Reza forte é de vó

Colunista colaborador

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Foto: Evandro Pereira

O paraibano Fábio Vasconcelos comanda duas equipes em treinamento no Centro Paralímpico de SP

O Minas esteve soberano durante a partida e não deu chances ao time paraibano no primeiro jogo

Foto: Uerlan Valério/MTC
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A quarta passagem de 
Abel Braga no comando do 
Fluminense terminou com 
pouco mais de quatro meses 
de trabalho. O treinador pe-
diu demissão do clube nes-
ta quinta-feira e já não dirige 
a equipe diante do Coritiba, 
domingo, no Couto Pereira, 
pelo Brasileirão. Marcão as-
sume interinamente. O trei-
nador sai com impressionan-
tes 70,5% de aproveitamento e 
a conquista do título carioca.

Contratado em dezembro, 
Abel Braga chegou com a mis-
são de levar o Fluminense às 
conquistas. Assim o fez na 
Taça Guanabara e no Cam-
peonato Carioca, acabando 
com sequência de três títulos 
do Flamengo, rival da deci-
são. Brilhou no Estadual mas, 
em contrapartida, fracassou 
na fase prévia da Libertado-
res, ao cair diante do Olimpia 
após 3 a 1 no Maracanã. Para 
piorar, o futebol vem desagra-
dando a torcida e as campa-
nhas no Brasileirão e na Copa 
sul-americana estão aquém 
do esperado (13o no Nacio-
nal e 3o no Grupo H, respec-
tivamente). O sufoco diante 
do Vila Nova nas oitavas da 
Copa do Brasil também pe-
sou - perdia por 2 a 0 e virou 
para 3 a 2.

“O técnico Abel Braga e a 
diretoria do Fluminense se 
reuniram esta manhã com o 
elenco para comunicar a deci-
são, em comum acordo, de se-
guir um novo caminho. O téc-
nico Abel Braga se desligou, 
hoje (28/04), do comando do 
elenco principal do futebol”, 
informou o clube em nota ofi-
cial. “O técnico Marcão dirigi-
rá o time a partir do próximo 
domingo. Abel é o treinador 
mais vitorioso da história do 
clube e um exemplo para to-
dos nós. Sua generosidade e 
amor ao Fluminense jamais 
serão esquecidos.”

A gota d’água para o trei-
nador “desistir” do clube fo-
ram os dois tropeços seguidos 
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jogando em casa com muitas 
vaias e cobranças dos torce-
dores. Os cariocas ofenderam 
muito os jogadores e o técnico. 
No sábado, derrota por 1 a 0 
para o Fluminense e, na terça-
feira, empate sem gols com o 
Unión Santa Fe, com Fred des-
perdiçando um pênalti aos 52 
minutos do segundo tempo.

A quarta passagem come-
çou com surpreendente derro-

ta por 1 a 0 para o Bangu, no 
Estadual, mas depois o Flu-
minense cresceu, ganhando 
12 jogos seguidos, entre eles 
os clássicos contra Flamengo, 
Botafogo e Vasco. A harmonia 
começou a ficar em xeque com 
a eliminação para o Olimpia. 
As cobranças foram duras. O 
time reagiu, passou no sufo-
co nas semifinais do Carioca e 
bateu o Flamengo na decisão. 

Novos deslizes e críticas, po-
rém, acabaram com a paciên-
cia de Abel Braga.

Ele deixa o clube após 26 
partidas, com 17 vitórias, qua-
tro empates e somente cinco 
derrotas, um aproveitamento 
de 70,5% que causa inveja em 
muito técnico de time gran-
de do País. Marcão terá, mais 
uma vez, de acalmar os âni-
mos no Fluminense.

Abel Ferreira aprova produção ofensiva
do Palmeiras e vê a vitória com méritos

libertadores

Com aproveitamento de 70,5%, ele não resistiu à pressão e entregou o cargo, que passa a ser ocupado por Marcão

Técnico pede demissão no Fluminense
abel braga

Curtas
Equador pode perder vaga
na Copa do Mundo 2022

Ex-técnico do Barcelona
não se vê um fracassado

TJD suspende por 200 dias 
técnico que agrediu árbitra

Rally chega aos 30 anos 
com um roteiro especial

O caso do atleta Byron Castillo, que atuou 
pela seleção equatoriana em vários jogos das 
Eliminatórias da América do Sul para a disputa da 
Copa do Mundo, e que teria na verdade nascido 
em Tumaco, na Colômbia, promete movimentar os 
bastidores do futebol do continente. Para investigar 
a situação, o Chile, que não se classificou para o 
Mundial deste ano, contratou o advogado brasileiro 
Eduardo Carlezzo, que já havia defendido a seleção 
chilena em situação similar durante as Eliminatórias 
para a Copa da Rússia, em 2018. O Equador poderia 
perder todos os pontos que conquistou nas partidas 
nas quais Castillo esteve presente, nos jogos contra 
Paraguai, Venezuela, Chile, Uruguai e Bolívia. Caso 
seja punida com a perda dos pontos, a seleção ficaria 
de fora da Copa e beneficiaria o Chile.

Foram seis meses de espera, mas finalmente 
Ronald Koeman falou sobre sua saída do 
Barcelona, no fim de outubro de 2021, para a 
contratação de Xavi. Em coletiva de apresentação 
da Copa Koeman, que ocorrerá em julho, na 
Espanha, o evento beneficente acabou em segundo 
plano e sua demissão do clube catalão virou o 
assunto principal. O futuro técnico da seleção 
holandesa não se esquivou, reclamou bastante do 
presidente Johan Laporta, pediu apoio a Xavi e não 
se considerou um fracassado.

Koeman afirmou que sua saída da equipe daria 
para escrever um livro. Reclamou que jamais teve 
apoio do presidente, pediu apoio para Xavi, mas 
não deixou de cutucar a atual situação da equipe, 
em sua visão, em pior condição em relação a 
quando era o comandante.

A Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça 
Desportiva do Espírito Santo determinou, na 
última quarta-feira, a suspensão de 200 dias do 
técnico Rafael Soriano, responsável por uma 
cabeçada na auxiliar de arbitragem Marcielly 
Netto durante a semifinal do Campeonato 
Capixaba, entre Desportiva Ferroviária e Nova 
Venécia. O treinador da Desportiva Ferroviária 
teria ficado descontente no encerramento do 
primeiro tempo do jogo e decidiu protestar contra 
os responsáveis pelo apito. De forma veemente, 
ele se dirigiu ao quarteto de arbitragem e em 
seguida deu uma cabeçada na bandeirinha. “Eu 
vou voltar a trabalhar normalmente. A agressão 
não me desmotivou em momento algum”, disse 
Marcielly em entrevista ao Estadão. 

A edição comemorativa dos 30 anos do Rally 
dos Sertões reserva neste ano um roteiro especial 
para os competidores entre os dias 26 de agosto 
e 10 de setembro. A competição de carro, UTV, 
quadriciclo e moto terá uma disputa ainda mais 
desafiadora, com percurso de 7.234 quilômetros, 
sendo 4.811km de trechos especiais, superando em 
distância o Rally Dakar. O roteiro de 14 cidades e 
oito estados brasileiros foi divulgado em evento no 
Museu do Ipiranga, que está de portas fechadas 
desde 2013 e passa por grandes reformas, visando 
a reabertura para as celebrações do Bicentenário 
da Independência do Brasil, em setembro.

“A edição das edições”, como definiu Joaquim 
Monteiro, CEO da Dunas Race, organizadora 
dos Sertões, terá a largada em Foz do Iguaçu 
(PR) e passará por Umuarama (PR), Presidente 
Prudente (SP), Campo Grande (MS), Costa Rica 
(MS), Barra do Garças (MT), São Félix do Araguaia 
(MT), Palmas (TO), Mateiros (TO), Bom Jesus (PI), 
Balsas (MA), Imperatriz (MA), Paragominas (PA) e 
terminará em Salinópolis (PA).

Cortando as cinco regiões do País, as etapas, 
algumas inéditas, vão apresentar diferentes níveis 
de desafio e exigirão grande preparação física e 
psicológica dos participantes.

Abel Ferreira demonstrou 
estar satisfeito com o desem-
penho de seus comandados 
na vitória por 3 a 1 sobre o 
Emelec no Equador. O por-
tuguês gostou, sobretudo, da 
produção ofensiva. Disse que 
o Palmeiras criou o suficiente 
para vencer o rival equatoria-
no de goleada. Não o fez por-
que desperdiçou muitas chan-
ces e até foi pressionado. Mas, 
no fim, ganhou, segundo o 
técnico, “com méritos”.

“O futebol é mágico. Você 
pode matar o jogo num mi-
nuto e nesse mesmo minuto o 
adversário acredita que ainda 
pode empatar o jogo. O fute-
bol, muitas vezes, não é justo. 
É eficácia”, começou por ava-
liar Abel, contente com o reper-
tório ofensivo de seus jogado-
res, mas insatisfeito com tantos 
gols perdidos que acabaram re-
colocando o Emelec no jogo.

O time equatoriano dimi-
nuiu o placar no segundo tem-
po. No fim, porém, Breno Lo-

pes marcou um golaço sem 
querer e fechou o triunfo, o 
terceiro da equipe da Liber-
tadores que manteve a cam-
panha perfeita.

“Nós tivemos muitas opor-
tunidades para tirar o Emelec 
da partida. Foram uma, duas, 
três oportunidades. Quando 
você não faz, pensa o que vai 
acontecer agora? Nesse mo-
mento, o Emelec cresceu e teve 
oportunidade para empatar o 
jogo. E aí a sorte também con-
ta”, analisou o técnico.

Quando ganhava por 2 a 0, 
em boa parte do segundo tem-
po, o Palmeiras, de fato, viu o 
rival crescer, levou um gol em 
falha de Mayke e poderia ter 
levado o empate. O time só re-
tomou o controle da partida 
depois das substituições. Bre-
no Lopes, autor do último gol, 
foi um dos que saiu do banco 
para melhorar a performance 
palmeirense.

“Penso que nossa equipe 
melhorou depois das subs-
tituições. Nos 90 minutos, a 
equipe que mais criou opor-

Agência Estado
Foto: Mailson Santana/Fluminense

Abel deixa o clube após 26 partidas, com 17 vitórias, quatro empates e somente cinco derrotas

Agência Estado

tunidades de gol flagrantes 
foi a nossa”, afirmou Abel, que 
entende que seu time venceu 
com justiça.

“Poderíamos ter feito o ter-
ceiro e deixado o Emelec fora 
da partida. Não conseguimos. 
Poderíamos ter matado o jogo 
e no mesmo minuto sofremos 
um gol. O jogo ficou aberto. 
Depois das substituições, vol-

tamos a dominar e fomos ven-
cedores com todo o mérito”.

O próximo desafio do Pal-
meiras será a estreia na Copa 
do Brasil diante da Juazeiren-
se. O duelo de ida da terceira 
fase do torneio nacional será 
neste sábado, às 21 horas, na 
Arena Barueri, já que o Al-
lianz Parque receberá mais 
um show no fim de semana.

Abel disse que o time criou bastante e perdeu muitos gols
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Tabeliã diz que faz parte da história dos cartórios episódios “engraçados” nas vontades deixadas em documentos oficiais

Desejos inusitados em testamentos
VONTADES REGISTRADAS

Imóveis, dinheiro, roupas, 
joias e relógios estão entre os 
itens deixados para os fami-
liares e amigos através do tes-
tamento, documento no qual 
uma pessoa expressa sua von-
tade em relação à distribuição 
dos bens após a morte. A ma-
nifestação dos últimos desejos 
pode alcançar, inclusive, obje-
tos sem nenhum valor finan-
ceiro, mas apenas sentimental, 
pois o seu proprietário consi-
derava importante que depois 
do falecimento, esses ficassem 
com determinadas pessoas 
como forma de lembrança.

Amanda Marques é tabe-
liã e registradora de um car-
tório da cidade de Araçagi, in-
terior paraibano, e afirma que 
há realmente um lado “engra-
çado” nas vontades registra-
das nesses documentos oficiais, 
pois existem alguns desejos 
incomuns e inusitados que as 
pessoas querem consignar em 
testamentos, inclusive alguns 
são contados na história, desde 
o passado mais distante.

Entre as histórias famosas 
está o último desejo de Napo-
leão Bonaparte. Ele pediu que 
sua cabeça fosse raspada e o ca-
belo dividido entre os amigos. 
“Trazendo para o nosso coti-
diano, existem muitas pessoas 
que aparecem, no cartório ex-
pressando a vontade de deixar 
sua herança para santos de de-
voção, animais de estimação e 
até já existiu quem quis consig-
nar a vontade de colocar todo 
o seu dinheiro nas gavetas do 
seu caixão para ser sepultado 
junto”, exemplifica a tabeliã.

Ela ressalta que, apesar de 
serem vontades bem criativas, 
nem todas são possíveis legal-
mente. O dono dos bens pode 
querer inclusive definir como 
essa distribuição vai ocorrer 
ou outros detalhes que pos-
sam deixar a sua “marca”, tor-
nando aquele documento algo 
bem pessoal.

A profissional caracteriza o 

testamento como um ato solene 
através do qual o testador dei-
xa expressa como deve ser di-
vidido o seu patrimônio, após 
a morte. Trata-se de uma decla-
ração da vontade do testador, 
isto é, do dono dos bens. O tes-
tamento pode ser utilizado para 
disposições patrimoniais e não 
patrimoniais.

“A pessoa pode consignar 
sua vontade em relação à divi-
são do seu patrimônio, como, 
por exemplo, com quem fica-
rão seus bens móveis, imó-
veis, investimentos, e também 
em relações não patrimoniais, 
como no caso de reconheci-
mento de filhos”, observa 
Amanda Marques.

Desavenças
No testamento, o dono dos 

bens pode deixar tudo o que 
tem para outra pessoa, desde 
que ele não tenha herdeiros ne-
cessários, ou seja, descendentes 
(filhos, netos, bisnetos), ascen-
dentes (pai e mãe) ou cônjuge. 
Caso tenha, somente poderá 
dispor de metade para distri-
buir para outras pessoas.

Não existe um limite de 
idade para fazer o testamen-
to, mas é exigido que o testa-
dor esteja lúcido e totalmente 
ciente. Segundo o advogado 
Napoleão Guerra, especialis-
ta em Direito Civil e Direito da 
Família, esse documento pode 
gerar alguns problemas prin-
cipalmente quando os familia-
res descobrem que os bens fo-
ram deixados para alguém que 
não é parente. “No testamen-
to, a pessoa pode deixar bens 
para qualquer pessoa e quan-
do ela deixa para uma pessoa 
que não faz parte da família, 
por algum tipo de preferên-
cia, geralmente ocorrem con-
flitos”, afirma.

O especialista lembra que 
o testamento está previsto no 
Código Civil Brasileiro. Des-
sa forma, se o testador não ti-
ver nenhum herdeiro, a esco-
lha é livre. Esse é um dos pontos 
mais polêmicos, conforme des-
taca Napoleão Guerra. A leitura 

Eu não conhecia Lygia Fagundes Telles 
(1923-2022) pessoalmente. Somente por meio 
de cartas. Ela me chamava, inicialmente, de 
“professor”, depois passou a me chamar de 
“primo”. Por que que primo? Porque o nome 
de solteira dela é Lygia de Azevedo Fagundes. 
Então, dizia: “Ah, meu primo paraibano, você é 
o brasileiro mais disciplinado que eu conheço” 
– porque eu sempre respondia suas cartas e 
mandava as traduções de suas obras para o 
alemão. A amizade estreitou-se e a literatura, 
obviamente, era o assunto em pauta nas 
correspondências.

Em 1985, com a redemocratização do Brasil, 
vim pela primeira vez ao país, após mais 
de dez anos na Alemanha. Hospedei-me na 
casa de uma amiga, em Campinas (SP), e, 
em uma manhã de domingo, resolvi conhecer, 
pessoalmente, Lygia. Ao chegar ao edifício da 
Rua da Consolação, 3563, na capital paulista, 
onde Lygia morava, fui surpreendido pela 
informação do porteiro de que precisava pegar 
o elevador, pois o andar do apartamento da 
escritora era o décimo terceiro.

– Décimo terceiro andar!!!, exclamei.
O porteiro não entendeu o meu espanto, 

afinal, não podia saber que sou muito 
supersticioso e fujo de tudo que ostente o número 
treze – casas e apartamentos em primeiro lugar.

Pensei: o que fazer? Pedir para Lygia descer 
seria cometer uma indelicadeza para com a 
amiga. Pedi então para o porteiro interfonar 
– explicaria a ela que não estava passando 
bem, etc-e-tal. O porteiro interfonou uns dez 
minutos... Mas ninguém atendeu. Confesso: 
senti um alívio... Mas, mesmo assim, achei muito 
chato, fui embora pensando que ela talvez não 
quisesse me receber.

Voltei para Campinas e, em seguida, para a 
Alemanha.

Um mês depois, chegou uma carta 
muito gentil de Lygia, na qual a escritora se 
desculpava pelo desencontro, explicando que 
tinha tomado sedativos para enxaqueca e pegou 
no sono, portanto, não ouviu a campainha do 
interfone.

Dois ou três anos depois desse episódio, ela 
foi a Berlim, atendendo a um convite oficial, e eu 
a convidei para o meu seminário de literatura 
brasileira no Instituto Latino-Americano da 
Universidade Livre de Berlim (FU).

Foi assim então que eu a conheci 
pessoalmente. Era uma pessoa extremamente 
gentil, uma grande dama. Eis a história da 
minha amizade com Lygia Fagundes Telles.

Carlos 
   Azevêdo

carolusazevedo@hotmail.com | Colaborador

Recordando 
Lygia Fagundes Telles

Carlos Azevêdo é sociólogo, antropólogo e 
membro do Instituto Histórico e Geográfico da 

Paraíba – IHGP; também integra o Grupo de 
Pesquisa em História do Brasil Holandês

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br
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Lygia Fagundes Telles trocava cartas com o “primo” paraibano

Aforismo
“Pensar na morte, iluminada 
pelo mistério de Cristo, nos 
ajuda a olhar para a vida 

com novos olhos”

(Papa Francisco)
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Amanda Marques, tabeliã, revela alguns casos incomuns

do testamento é feita a qualquer 
momento após a morte e é quan-
do podem surgir pessoas que os 
familiares nunca conheceram.

Esse é um dos casos que 
pode gerar pedidos de impug-
nação dos herdeiros necessá-
rios, irmãos ou sobrinhos por 
não concordarem com o conteú-
do do documento. “Eles podem 
apontar falhas e afirmar que 
o testador não estava em total 
consciência e sem uma boa ca-
pacidade mental. Os herdeiros 
entendem que existia ali um de-
sequilíbrio da pessoa em atestar 
aquilo para um desconhecido e 
que o testador foi influenciado 
por interessados na herança”, 
observa o advogado.

Beneficiar indivíduos de fora 
da família é algo comum, prin-
cipalmente quando o testador é 
sozinho e quis deixar bens para 
algum cuidador (principalmen-
te idosos) ou alguém por quem 
sentia gratidão. É aí que iniciam 
os questionamentos dos paren-
tes sobre a legalidade do pro-

cesso. “Se tudo for feito seguin-
do a lei, a impugnação fica mais 
difícil”, completa o especialista.

Além dos pais e os filhos, os 
irmãos costumam contestar a 
decisão, entendendo que na au-
sência dos filhos, netos e pais, to-
dos os bens materiais deveriam 
ser deles, excluindo qualquer 
forma de gratidão do testador. 
Uma possível anulação só po-
derá ser declarada judicialmen-
te, nos termos e prazos previs-
tos na legislação civil.

Segundo a tabeliã Amanda 
Marques, a principal motivação 
de discórdia entre os herdeiros 
testamentários se dá sobre a 
forma como foi feita a partilha 
pela vontade do testador. “As 
desavenças são comuns, quan-
do algum dos beneficiados se 
sente injustiçado ou prejudica-
dos. Depois da morte, só será 
possível questionar o testamen-
to em relação a sua validade ou 
eficácia, caso este tenha sido ei-
vado de erro, dolo, simulação 
ou fraude”, declara.

Conforme a tabeliã, ape-
sar do testamento ser um 
documento formal e ati-
nente, principalmente, a 
questão patrimonial, ele 
também pode conter dis-
posições não patrimoniais, 
como as questões relaciona-
das a velório, sepultamen-
to, reconhecimento de uma 
união estável, emancipação 
de um filho e outras.

Com isso, o testador 
pode dizer que determina-
do imóvel deve ficar para 
um amigo ou funcionário 
ou pode reconhecer alguém 
como filho. O advogado Na-
poleão Guerra lembra que o 
testamento organiza a par-

tilha dos bens e, portanto, 
aquilo que não foi devida-
mente escrito, mas apenas 
falado aos familiares e ami-
gos, em regra, não é consi-
derado válido.

Algumas pessoas an-
tes de morrer comentam 
com uma série de pessoas 
que vão deixar algum bem 
para um determinado indi-
víduo. Várias testemunhas 
reconhecem o desejo e po-
dem confirmá-lo, mesmo 
sem qualquer documen-
to. Nesse caso, Napoleão 
Guerra ressalta que legal-
mente não há nada que 
comprove e somente as tes-
temunhas podem falar que 

Questões pessoais e morais formalizadas
a decisão existiu e garan-
tir o bem à pessoa escolhi-
da. Porém, isso depende da 
honestidade dessas pessoas 
para fazer essa declaração.

Sem testemunhas ou 
testamento comprovan-
do a decisão, passa a valer 
questões referentes a heran-
ça tratadas em inventário. 
Com isso, é feito o levanta-
mento e comprovação da 
propriedade dos bens para 
a partilha.

Velório no Sertão
Recentemente, no Ser-

tão da Paraíba, um homem 
de 70 anos foi enterrado em 
uma rede, debaixo de um 
pé de juá e vestido de can-
gaceiro. Isso ocorreu em 
março deste ano. Confor-
me divulgado em diver-
sos portais de notícias, o 
fato ocorreu na zona rural 
de São João do Rio do Pei-
xe, e o sepultamento serviu 
para atender ao “testamen-
to” deixado por Laudemi-
ro Fernandes de Almeida, 
conhecido como “Lampião 
do Sertão”.

Ele se vestia de canga-

ceiro há mais de 20 anos, 
em homenagem a Virgulino 
Ferreira da Silva, o Lampião, 
o “Rei do Cangaço”. A en-
teada de Laudemiro, Jailça 
Estrela, e o amigo Damião 
Cardoso afirmaram que ele 
havia deixado um testamen-
to explicando como queria 
ser enterrado: na rede em 
que ele dormia, e não em um 
caixão, e ser enterrado de-
baixo de um pé de juá, loca-
lizado no Sítio Olho D’água, 
onde vivia. O documento 
com a vontade do “Lam-
pião do Sertão” estava es-
crito desde 2012.

Sobre isso, Napoleão 
Guerra explica que detalhes 
que não possuem relação 
com a distribuição dos bens 
geralmente não constam em 
testamento e, portanto, os 
casos em que a pessoa de-
seja algum tipo de velório 
fora do tradicional, esco-
lha de local e vestimentas, 
podem não estar previstos.  
“Porém, se antes de morrer 
a pessoa pediu alguma par-
ticularidade para seu veló-
rio, é importante que a famí-
lia atenda”, comenta.
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Pesquisadores apontam que apenas uma dose não é suficiente para garantir proteção em países onde a doença é endêmica

UFPB e Fiocruz realizam pesquisa
vacina contra a febre amarela

A Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) desen-
volve, em cooperação com 
a Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), desde 2015, uma 
pesquisa para identificar a 
duração da imunidade da 
vacina contra a febre amare-
la após uma dose, tanto em 
crianças como em adultos. A 
pesquisa é pioneira no mun-
do e se destaca por ser reali-
zada em um país no qual a 
febre amarela ainda é uma 
doença endêmica.

Na manhã de ontem, re-
presentantes da Fiocruz e do 
Centro de Ciências Médicas 
da UFPB se reuniram com o 
Reitor da Universidade, Prof. 
Valdiney Gouveia, para apre-
sentar ao gestor os resultados 
preliminares da pesquisa. 

Continuidade do projeto   
“A cooperação da UFPB 

com instituições como a Fio-
cruz muito nos honra, sobre-
tudo dada a importância que 
tem essa instituição na pro-
moção da saúde pública. Os 
projetos que são apontados 
pela Fiocruz são de interesse 
da UFPB e, de fato, nós já es-
tamos realizando esses proje-
tos. Seria, unicamente, a con-
tinuidade. Portanto, contam 
com nosso apoio para que te-
nhamos resultados mais evi-
dentes, sobretudo, em relação 
à febre amarela, avaliando se 
de fato uma única dose é sufi-
ciente ou se é necessário que 
a população nativa que lida 
com o contexto da doença ne-
cessita de outras doses”, ex-
plicou o reitor. 

A pesquisa é proposta 
pelo Centro de Ciências Mé-
dicas (CCM), sendo o profes-
sor Eduardo Sérgio, vice-di-
retor do CCM, o pesquisador 
principal do projeto, que é 
a primeira pesquisa clínica 
de grande porte elaborada 
em parceria com o Centro. 
Também há parceria com o 
Hospital Universitário Lau-
ro Wanderley (HULW).

“O papel do CCM da 
UFPB é exatamente apoiar. 
Nós fizemos a proposta e ela 
foi aceita enquanto pesquisa, 
a Fiocruz e o Ministério da 
Saúde apoiam administrati-
vamente e financeiramente, e 
nós, na UFPB, damos a asses-
soria para que essa pesquisa 
saia conforme todos os crité-
rios de uma pesquisa séria”, 
explicou professor Eduardo 
Sérgio.

Na Paraíba, a pesquisa 
está sendo realizada desde 
2016 no município de Alhan-
dra e desde 2017 em Caaporã 
e Conde, com a participação 
de 4.761 moradores voluntá-
rios. Os resultados da pes-
quisa podem modificar o en-
tendimento da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
que, desde 2013, compreen-
de que apenas uma dose da 
vacina ao longo da vida é su-
ficiente para garantia contra 
infecções. Antes desse en-
tendimento, a vacina contra 
a febre amarela exigia a apli-
cação da dose de reforço no 
intervalo de 10 anos.

Para o pesquisador Luiz 
Antônio Bastos Camacho, 
da Escola Nacional de Saú-
de Pública (ENSP/Fiocruz) e 
Líder Científico do projeto, a 
orientação da OMS não con-
siderou que em países endê-

micos, como o Brasil, onde o 
vírus circula, uma dose da 
vacina para vida toda pode-
ria não ser o suficiente, “prin-
cipalmente se essa dose é fei-
ta em lactente, uma criança 
pequena, quando a resposta 
ainda é um é um pouco me-
nor do que em adultos”, com-
plementou.

Intervalo ideal
Ele acredita que apesar 

de desafiador e pioneiro, os 
resultados do trabalho serão 
definitivos para todo o mun-
do, considerando a metodo-
logia meticulosa e trabalhosa 
da pesquisa. Além de checar 
a hipótese de que a dose úni-
ca da vacina contra a febre 
amarela não é suficiente, o es-
tudo visa apontar o interva-
lo ideal para a dose de refor-
ço de forma bem esclarecida.

A Paraíba foi escolhida 
para a realização da pesquisa 
por se tratar de uma área não 
endêmica da doença, permi-
tindo avaliar de forma mais 
segura a efetividade do imu-
nizante sem interferência da 
imunização causada pela in-
fecção por agentes naturais, 
conforme explica Maria de 
Lurdes de Souza Maia, coor-
denadora da Assessoria Clí-
nica de Bio-Manguinhos/
Fiocruz.

“Por pesquisas que a gen-
te tem feito avaliando a imu-
nidade humoral e a imunida-
de celular, nós temos indícios 
fortes de que uma única dose 
não é suficiente pra vida toda 
num país que é endêmico 
para febre amarela”, explicou 
Maria de Lurdes.

De acordo com a coorde-
nadora, na pesquisa os par-
ticipantes voluntários, após 
assinarem o termo de Con-
sentimento Livre e Escla-
recido (TCLE), passam por 
exames médicos e coleta de 
sangue para avaliar se já pos-
suem imunidade contra a fe-
bre amarela. Na sequência, a 
vacina contra a doença é apli-
cada e inicia-se a etapa de co-
letas para a avaliação da imu-
nização propiciada pela dose 
única, sendo realizadas no-
vas coletas dentro de 45 dias 
e após 01, 04, 07 e 10 anos da 
aplicação da vacina.

A IV Conferência Muni-
cipal de Saúde Mental foi en-
cerrada em João Pessoa, na 
tarde de ontem, com a elabo-
ração de 24 propostas, bem 
como a eleição dos 16 dele-
gados que irão participar 
da Conferência Estadual. O 
evento ocorreu no Espaço 
Cultural José Lins do Rêgo 
e teve como objetivo discutir 
as políticas de atenção psi-
cossocial do Sistema Único 
de Saúde (SUS) na capital, 
bem como os avanços e as 
melhorias para essa rede de 
serviços.

 Através de quatro eixos 
temáticos, discutidos por 
usuários, trabalhadores da 
saúde e gestores do SUS em 
João Pessoa, foram elabora-
das 24 propostas, sendo 12 
de âmbito estadual e 12 no 
nacional, que serão levadas 
à V Conferência Estadual de 
Saúde Mental, que acontece-
rá nos dias 19, 20 e 21 de julho 
deste ano. Dos 16 delegados 
eleitos para a etapa estadual, 
oito foram escolhidos entre 
os usuários, quatro entre os 
gestores e quatro represen-
tam os trabalhadores. 

“A IV Conferência Mu-
nicipal foi um espaço mui-
to importante para pensar a 
saúde mental no nosso muni-

Conferência Municipal é encerrada com 24 
propostas aprovadas e eleição de delegados

saúde mental

cípio, estado e país. Esses re-
sultados, podemos dizer que 
é a mobilização de fato e o re-
conhecimento de que essa 
rede de serviços substituti-
vos que temos em João Pes-
soa vem funcionando bem e 
tem muito a crescer e ser for-
talecida”, afirmou Vinícius 
Soares, coordenador de Saú-
de Mental da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.

 No encontro deste ano, 
os eixos temáticos debatidos 
foram: cuidado em liberda-
de como garantia de direito 
à cidadania; gestão, financia-
mento, formação e partici-
pação social na garantia de 

serviços de saúde mental; 
política de Saúde Mental e 
os princípios do SUS: uni-
versalidade, integralidade e 
equidade; impactos na Saúde 
Mental da população e os de-
safios para o cuidado psicos-
social durante e pós-pande-
mia.  Este ano, o evento teve 
como tema ‘A política de Saú-
de Mental como direito: pela 
defesa do cuidado em liber-
dade, rumo a avanços e ga-
rantia dos serviços da aten-
ção psicossocial no SUS’. O 
encontro foi realizado pela 
Secretaria Municipal de Saú-
de (SMS), em parceria com o 
Conselho Municipal de Saú-

de (CMS). “O evento contou 
também com espaços em pa-
ralelo, como a Tenda Pau-
lo Freire, a Feira Viva de Ge-
ração de Renda e Economia 
Solidária, exposição e apre-
sentações culturais”, disse o 
coordenador. 

Maria José, moradora 
do bairro de Mangabeira, 
é usuária do serviço e ava-
liou este momento da Con-
ferência Municipal como 
‘algo muito bom’. “É bom es-
tar aqui, vendo esse artesa-
nato, essas pinturas lindas e 
tendo também uma sensação 
de liberdade, pois isso me faz 
sentir muito bem”, pontuou.

Evento teve como objetivo discutir as políticas de atenção psicossocial do SUS na capital

Foto: Ivomar Gomes/Secom-JP

EDIÇÃO: Marcos Pereira
EDITORAÇÃO: Ednando Phillipy

“O papel do CCM da 
UFPB é exatamente 
apoiar. Nós fizemos 
a proposta e ela foi 
aceita enquanto 
pesquisa, a Fiocruz 
e o Ministério da 
Saúde apoiam 
administrativamente 
e financeiramente, e 
nós, na UFPB, damos 
a assessoria para 
que essa pesquisa 
saia conforme todos 
os critérios de uma 
pesquisa séria

Eduardo Sérgio



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de piso intertravado 
em concreto (cor natural e colorido) e pó de pedra, conforme descrição, destinados a secretaria de 
obras e serviços urbanos deste Município de Arara PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas 
do dia 11 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 11 de Maio de 2022. Refe-
rência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Arara - PB, 27 de Abril de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial 
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022

OBJETO: Implantação de Pavimentação Asfáltica da Rua Benedito Fialho e Trecho da Rua Antônio 
Carneiro, na cidade de Araruna /PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total 
da contratação: CLPT CONSTRUTORA EIRELI - Valor: R$ 489.061,22. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 25 de março de 2022
CARLOS ANTÔNIO DE MACEDO FILHO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2022, que objetiva: Serviços médicos com 
especialidade em cardiologia; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - R$ 46.440,00.

Araruna - PB, 27 de abril de 2022
AMÉRICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA

Secretária de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-
mento da Tomada de Preços n° 00013/2022, para aquisição de pneus e câmara de ar e ADJUDICO 
o seu objeto à empresa JOSÉ CLAUDIO BATISTA BEZERRA ME, CNPJ n° 07.468.837/0001-09, 
considerada vencedora de vários itens com o valor de R$ 311.831,00 (trezentos e onze mil, oito-
centos e trinta e um reais), a empresa FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA FILHO – ME, CNPJ n° 
03.517.351/0001-62, considerada vencedora de vários itens com o valor de R$ 53.800,00 (cinquenta 
e três mil e oitocentos reais) e a empresa J A L SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS 
EIRELI EPP, CNPJ n° 34.277.779/0001-09, considerada vencedora de vários itens com o valor de 
R$ 289.406,00 (duzentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e seis reais).

Aguiar - PB, 28 de Abril de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 13:30 horas do dia 12 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de aparelhos de ar 
condicionado de 24.000 btus, para atender as necessidades das Secretarias do Município de Ara-
çagi – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
00003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 28 de Abril de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 15:00 horas do dia 12 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa ou 
pessoa física, para execução dos serviços de transporte escolar, destinado a rede de ensino 
municipal, junto a Secretaria de Educação deste município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 28 de Abril de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 16:00 horas do dia 12 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do 
ramo pertinente para aquisições parceladas de Pães, Bolos, Bolachas e outros, destinados ao 
atendimento de diversos setores da Administração. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 28 de Abril de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA 

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

A PREFEITURA MUNICPAL DE ARAÇAGI – CNPJ N.°08.778.029/0001–00 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
n.° 2584/2021 em João Pessoa, 28 de dezembro de 2021 – Prazo: 28.12.2023. Para a atividade 
de: Implantação de Creche, com área construí de 638,57 m², dotação de sistema de esgotamento 
sanitário, composto de fossa séptica e sumidouro. Local da Atividade Licenciada:  Riacho de 
Cajazeiras, s/n – Zona Rural – Município: ARAÇAGI – UF: PB – CEP: 58.270-000. Processo: 
2021-007742/TEC/LI-8097.

Araçagi - PB, 29 de dezembro de 2021
JOSILDA MACENA BENICIO LEITE

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaíra - PB, às 14:30 horas do dia 16 de Maio de 
2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: REFORMA E AMPLIAÇÃO 
DE UBS NO MUNICÍPIO DE ALGODÃO DE JANDAÍRA. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 994051912. E-mail: adjco-
missao2017@gmail.com. Edital: algodaodejandaira.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Algodão de Jandaíra - PB, 28 de Abril de 2022
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Maio de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa ou pessoa 
fisíca para o eventual fornecimento de refeições in–loco ou em quentinhas para atender a demanda 
das secretarias deste Municipio. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 005/15; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.
pb.gov.br. Edital: www.assuncao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Assunção - PB, 26 de Abril de 2022
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Maio 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de óleo lubrificante, filtros e derivados 
para atender a frota de veiculos do Municipio de Assunção e contratados. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 005/15; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34661143. 
E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Edital: www.assuncao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. .

Assunção - PB, 27 de Abril de 2022
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 

AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00 hs do dia 02 de Maio 
de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Eletrônico nº 00011/2022, 
que objetiva: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estruturação das Unidades 
Básicas de Saúde PSF I e II, através de recurso de emenda parlamentar conrforme proposta Nº 
11383.748000/1210–01 do Ministério da Saúde. Justificativa: Razões de interesse público. Infor-
mações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Tereza 
Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB. Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@
assuncao.pb.gov.br. 

Assunção - PB, 28 de Abril de 2022
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00012/2022

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 DV00012/2022, que 
objetiva: Aquisição de equipamentos de uso Clínicos e Odontológicos; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JONATAS BEZERRA CAVALCANTE MEI - R$ 13.217,00.

Assunção - PB, 27 de Abril de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA 

Nº DV00013/2022
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 DV00013/2022, 
que objetiva: Contratação de dois shows artísticos, conforme abaixo indicado, em via publica, no 
dia 30/04/2022, dentro da programação alusiva ao XXVIII aniversário de emancipação do município 
de Assunção; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FERREIRA 
PRODUÇÕES, E LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - R$ 14.000,00.

Assunção - PB, 27 de Abril de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA 

Nº DV00014/2022
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 DV00014/2022, 
que objetiva: Contratação de empresa do ramo para prestar o serviço na locação de equipamentos 
de estrutura: Palco, Som e Iluminação a serem instaladas em via publica, no dia 30/04/2022, dentro 
da programação alusiva ao XXVIII aniversário de emancipação do município de Assunção; RATI-
FICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FLAUBER MAX DE OLIVEIRA 
SANTOS 09605531429 - R$ 11.000,00.

Assunção - PB, 27 de Abril de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA 

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DA TP Nº 00005/2022
A prefeita constitucional da Prefeitura Municipal de Barra de Santana-PB, torna pública a reti-

ficação do Extrato de Contrato nº 07301/2021, Objeto: Contratação de empresa para a execução 
para reforma e ampliação da escola EMEB Josué Barbosa de Andrade Lira Barra de Santana-PB, 
conforme Convênio firmado entre a Secretaria de Estado da Educação da Paraíba e a Prefeitura 
Municipal de Barra de Santana – pb. Fundamento Legal: Tomada de Preços nº 00005/2021, publi-
cado no dia 30/12/2021 no Diário Oficial do Estado da Paraíba, pág. 45; no Jornal A União do dia 
30/12/2021, pág. 25. Onde se lê: “RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA-
NA: 02.040 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 12 361 1002 1004 CONSTRUÇÃO E/OU 
AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
– 44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES.”; Leia-se: “RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO DA 
PARAÍBA CONFORME CONVENIO 0379/2021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA - PB E 
RECURSOS PRÓPRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA – PB: 02.040 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 12 361 1002 1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO 
E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – 44.90.51 
– OBRAS E INSTALAÇÕES”. 

Barra de Santana - PB, 27 de abril de 2022
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

 Prefeita

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 00008/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DE FORMA PARCELADA, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. Abertura da sessão publica: 08h30min 
horas do dia 12 de Abril de 2022. Início da fase de lances: 08h31min horas do dia 12 de Abril de 2022. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10.024/19; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 002/20; e legisla-
ção pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3346–1066. E-mail: 
bsantana.licitacaocpl@gmail.com. Edital: www.barradesantana.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Barra de Santana - PB, 27 de Abril de 2022
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial.

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, às 11h00min HORAS DO DIA 12 DE MAIO DE 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNI-
COS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Federal nº 10.024/19; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Municipal nº 011/12; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3346–1066. E-mail: bsantana.licitacaocpl@gmail.com. Edital: www.
barradesantana.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Barra de Santana - PB, 27 de Abril de 2022
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial.

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, às 09h00min HORAS DO DIA 12 DE MAIO 
DE 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E DE MAQUINAS PARA A MANUTENÇÃO 
DA FROTA DESTA MUNICIPALIDADE DE FORMA PARCELADA. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Federal nº 10.024/19; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto 
Municipal nº 011/12; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3346–1066. E-mail: bsantana.licitacaocpl@gmail.com. Edital: www.barradesantana.
gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Barra de Santana - PB, 27 de Abril de 2022
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial.

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2022, que objetiva: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – 
GLP, (BOTIJÃO DE 13KG) PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANDRE FELIPE 
DE SOUZA SANTOS – EPP - R$ 96.000,00.

Barra de Santana - PB, 31 de Março de 2022
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita
 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS 

LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP, (BOTIJÃO DE 13KG) PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA 
DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00004/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Barra de Santana: 02.020 Secretaria 
Municipal de Administração 04 122 2001 2005 Manutenção das Atividades da Secretaria de Admi-
nistração 02.030 Secretaria Municipal de Finanças 04 123 2001 2006 Manutenção das Atividades 
da Secretaria de Finanças 02.040 Secretaria Municipal de Educação 12 361 1002 2013 Manutenção 
da Secretaria de Educação 02.050 Secretaria Municipal de Saúde 10 301 1001 2031 Manutenção 
das Atividades da Secretaria de Saúde 02.060 Fundo Municipal de Saúde 10 121 1001 1015 Bloco 
de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Gestão SUS 10 301 1001 2037 Bloco 
de Manutenção da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Primária – Recursos Próprios 
10 302 1001 2038 Bloco de Manutenção dos Serviços Publicos de Saúde da Atenção Especializa-
da– Recursos 02.070 Secretaria de Infraestrutura 15 122 1004 2039 Manutenção das Atividades 
da Secretaria de Infraestrutura 02.100 Fundo Municipal de Assistência Social 08 244 1003 2051 
Bloco da Proteção Social Básica 02.120 Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude 13 
122 1004 2070 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juven-
tude 3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até 31/03/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 01501/2022 - 31.03.22 - ANDRE FELIPE DE 
SOUZA SANTOS - EPP - R$ 96.000,00.

 
HOMOLOGAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2022, que objetiva: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA TABELA 
ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
EIRELI - R$ 413.820,00.

Barra de Santana - PB, 31 de Março de 2022
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita
 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE ME-

DICAMENTOS DA TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA–PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00005/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Barra de Santana: 
02.050 Secretaria Municipal de Saúde 10 301 1001 2031 Manutenção das Atividades da Secretaria de 
Saúde 10 301 1001 2033 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção 
Primária 10 302 1001 2034 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção 
Especializada 10 301 1001 2037 Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públcos de Saúde da 
Atenção Primária – Recursos Próprios 10 301 1001 2037 Bloco de Manutenção da Rede de Serviços 
Públcos de Saúde da Atenção Especializada – Recursos Próprios 02.060 Fundo Municipal de Saúde 
3390.30 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até 31/03/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 01601/2022 - 31.03.22 - BRENDAPHARMA COMERCIO 
VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - R$ 413.820,00.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00005/2022 
Aos 31 dias do mês de Março de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, localizada na Avenida Liberdade 
- Centro - Barra de Santana - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 
2013; Decreto Municipal nº 011, de 02 de Maio de 2012; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apre-
sentada no Pregão Presencial nº 00005/2022 que objetiva o registro de preços para: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA TABELA 
ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA–PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos: Órgão 
e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BARRA DE SANTANA - CNPJ nº 01.612.535/0001-86, e a Empresa: BRENDAPHARMA COMERCIO 
VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI, CNPJ: 24.272.207/0001-83, Item(s): 1 - 
2 - 3 – 4, Valor: R$ 413.820,00. A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) 
meses e será publicada na integra no Jornal Oficial do Município. 

Barra de Santana - PB, 31 de Março de 2022
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00004/2022
 Aos 31 dias do mês de Março de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, localizada na Avenida Liberdade 
- Centro - Barra de Santana - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 
2013; Decreto Municipal nº 011, de 02 de Maio de 2012; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta 
apresentada no Pregão Presencial nº 00004/2022 que objetiva o registro de preços para: SIS-
TEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE 
PETRÓLEO – GLP, (BOTIJÃO DE 13KG) PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS; resolve registrar o preço nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade 
integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAN-
TANA - CNPJ nº 01.612.535/0001-86 e a Empresa: ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS – EPP, 
CNPJ: 40.979.684/0001-30.Item(s): 1, Valor: R$ 96.000,00. A referida Ata de Registro de Preços 
terá a vigência de 12 (doze) meses e será publicada na integra no Jornal Oficial do Município. 

Barra de Santana - PB, 31 de Março de 2022
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 

 Prefeita

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO 
PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2022

O Município de Barra de Santana-PB, por meio do Pregoeiro Oficial, torna público para co-
nhecimento dos interessados, que torna sem efeito a Publicação do Aviso de Licitação do Pregão 
Presencial006/2022, cujo objeto é: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE PÃES, MASSAS, EMBUTIDOS, REFRIGERANTES E LATICINIOS DE FORMA 
PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. Motivo: Publicado 
erroneamente. Data da Publicação: Diário Oficial do Estado da Paraíba datado em 09/03/2022 e 
Jornal A União datado em 09/03/2022. 

Barra de Santana - PB, 11 de março de 2022
 ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, às 14h00min HORAS DO DIA 12 DE MAIO 
DE 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS, DE 
FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10.024/19; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal 
nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 011/12; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3346–1066. E-mail: bsantana.licitacaocpl@gmail.com. Edital: 
www.barradesantana.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Barra de Santana - PB, 27 de Abril de 2022
 ERINALDO ARAUJO SOUSA 

 Pregoeiro Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
SAAE – SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Dom Pedro Ii, SN - Centro - Baia da Traição - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de forma parcelada 
de materiais de construções diversos, destinados ao SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E 
ESGOTO – Baia da Traição/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 06/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 99385–3266. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Baia da Traição - PB, 28 de Abril de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE GRANDE PORTE TIPO CAMINHÃO BASCU-

LANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO 
MUNICIPIO DE BELÉM–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2022. DOTAÇÃO: 
07.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 
15.451.0323.1014 ADQUIRIR VEICULO E IMPLEMENTOS 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS 
DE IMPOSTOS 216.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: 
CT Nº 00120/2022 - 28.04.22 - MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - R$ 484.500,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO, TIPO PICK–UP, CABINE 

SIMPLES, 4X4 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BELÉM. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00005/2022. DOTAÇÃO: 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE 10.301.0428.1027 ADQUIRIR VEÍCULOS PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DE 
SAÚDE 500 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 378.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE 601 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO 
SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 379.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00119/2022 - 28.04.22 - G10 TRANSFORMADORA, 
COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 314.000,00.

CÂMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA
AVISO DE REVOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

A Câmara Municipal de Borborema - PB, através da Vereadora Presidente, no uso das prerro-
gativas que lhe são conferidas e, ainda, em cumprimento às disposições contidas no Art. 49 da Lei 
Federal nº 8.666/93, considerando razões de interesse público, decide REVOGAR a TOMADA DE 
PREÇOS n.º 001/2022, cujo Objeto é Locação de um veículo tipo passeio, para atendimentos das 
atividades administrativas da Mesa Diretora e Parlamentares do Poder Legislativo Municipal, COM 
FUNDAMENTO na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, tendo em vista razões 
de interesse público decorrente de fato superveniente, necessário que seja a licitação revogada 
para que se proceda a uma nova licitação. CONSIDERANDO que a revogação de licitação antes 
de sua adjudicação e homologação não enseja o contraditório previsto pelo art. 49, §3º, da Lei nº 
8.666/93, posto que inexistente qualquer direito adquirido a ser resguardado.

Borborema, 18 de abril de 2022.
MAGDA NATALIA GOMES XAVIER

Vereadora Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2022

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 
de Compra objetivando: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 
E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO 
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE NO MUNICÍPIO DE CUBATÍ/PB. 
Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura 
até as 08:00 horas do dia 20 de Maio de 2022, na sala da referida comissão, sediada na Rua José 
Araujo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a 
sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 33851110. E-mail: licitacaocubati@gmail.com. 

Cubatí.. - PB, 28 de Abril de 2022
IZONALDO CORDEIRO FERINO JUNIOR

Presidente da Comissão
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ

EXTRATO DE ADITIVO
4.° EXTRATO DE PRAZO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.° 0005/2020

Origem:Tomada de Preço nº 001/2020
Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIOS DOMI-

CILIARES (MSD), PROJETO SANITÁRIO DOMICILIAR/CONVÊNIO FUNASA/MUNICIPIO (CV 
0499/2017).

A prorrogação passará a vigorar a partir de 29/04/2022 ficando prorrogado até 26/10/2022, 
conforme, Art. 57 da lei 8.666/93 e alterações.

Contratante: Prefeitura Municipal de Cubatí
Contratada: BERCON ENGENHARIA EIRELI.

Cubatí - PB, 28 de Abril de 2022
JOSÉ RIBEIRO DE OLIVEIRA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO DE SAÚDE 

MUNICIPAL ATRAVES DE BANCA DE CONTADORES COM COMPROVADA ORGANIZAÇÃO, 
APARELHAMENTO, EQUIPE TÉCNICA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDA-
DE PÚBLICA, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 
NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DO 
MUNICIPIO E DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA IN-
TERNA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2022. DOTAÇÃO: 02.004 SECRETARIA DE FINANÇAS – 04 123 0002 2008 ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE FINANÇAS – 0047.3390.39.00.1.500.0000 – OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS – PESSOA JURÍDICA – RECURSOS ORDINARIOS.. VIGÊNCIA: até 30/04/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cubati e: CT Nº 00041/2022 - 01.04.22 - TORRES & 
NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA - R$ 126.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00001/2022, que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL E 
FUNDO DE SAÚDE MUNICIPAL ATRAVES DE BANCA DE CONTADORES COM COMPROVADA 
ORGANIZAÇÃO, APARELHAMENTO, EQUIPE TÉCNICA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM 
CONTABILIDADE PÚBLICA, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E 
CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PA-
TRIMONIAL DO MUNICIPIO E DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA INTERNA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL 
S/C LTDA - R$ 126.000,00.

Cubatí.. - PB, 04 de Abril de 2022
JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00008/2022

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 DV00008/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PLACA 
EM ACM SOB MEDIDA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
DENIS FERREIRA DE CALDAS 10627805400 - R$ 10.500,00.

Caraúbas - PB, 06 de Abril de 2022
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Municipal de Caraúbas

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PLA-

CA EM ACM SOB MEDIDA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00008/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO 
12.361.0026.1017 ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDU-
CAÇÃO 500 . Recursos não Vinculados de Impostos 4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMAN ENTE 540 . Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos 131 
4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE. VIGÊNCIA: até 08/05/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caraubas e: CT Nº 50801/2022 - 08.04.22 - DENIS 
FERREIRA DE CALDAS 10627805400 - R$ 10.500,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 

nº 00009/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 05.00 – SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO 12.361.0043.2025 – MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE 
MUNICIPAL 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 540 – Transferências do Fundeb – Impostos e Transferências 
de Impostos 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 553 – 
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte 
Escolar (PNATE) 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
571 – Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à 
Educação 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Ca-
raubas e: CT Nº 60901/2022 - 27.04.22 - JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO 83965769472 - R$ 
91.328,60; CT Nº 60902/2022 - 27.04.22 - IVAN FERREIRA DE LIMA 71798242400 - R$ 58.839,00; 
CT Nº 60903/2022 - 27.04.22 - JOSE BEZERRA DE SOUZA 05298912478 - R$ 54.887,80; CT Nº 
60904/2022 - 27.04.22 - JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 - R$ 69.069,00; 
CT Nº 60905/2022 - 27.04.22 - JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 - R$ 31.141,00.

26  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 29 de abril de 2022 Publicidades



ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS 
E ACESSÓRIOS E CALIBRAÇÃO DAS CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DOS IMUNOBIOLOGICOS 
(VACINAS) INSTALADAS NAS SALAS DE VACINAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE CONDE–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: SR PRODUTOS MEDICOS LTDA - R$ 67.200,00.Conde - PB, 20 de Abril de 2022. VANESSA 
MEIRA CINTRA - Secretária de Saúde.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTEN-

ÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓ-
RIOS E CALIBRAÇÃO DAS CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DOS IMUNOBIOLOGICOS (VACINAS) 
INSTALADAS NAS SALAS DE VACINAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE CONDE–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2022. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE CONDE/PB – 4.0100.10.122.0042.2058/ 4.0100.10.122.0042.2059/ 4.0100.10.301.0034.2061/ 
4.0100.10.305.0043.2069/ – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 20/04/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00040/2022 - 20.04.22 - SR PRODUTOS MEDICOS 
LTDA - R$ 67.200,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2022, que objetiva: SISTEMA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA / MOTOLÂNCIA 
E AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO – TIPO B, A FIM DE ATENDER A BASE DOS SERVIÇOS 
DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA–SAMU DO MUNICÍPIO DE CONDE–PB; ADJUDICO E 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: A G SERVICOS MEDICOS LTDA 
- R$ 306.000,00.Conde - PB, 28 de Abril de 2022. VANESSA MEIRA CINTRA - Secretária de Saúde.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO E ARP
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00005/2022. OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PRE-

ÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA / MOTOLÂNCIA E AMBULÂNCIA DE 
SUPORTE BÁSICO – TIPO B, A FIM DE ATENDER A BASE DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO 
MÓVEL DE URGÊNCIA–SAMU DO MUNICÍPIO DE CONDE–PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos 
a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta 
publicação, comparecer junto a Comissão Setorial de Licitação objetivando a assinatura do res-
pectivo Contrato e ARP, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: A G ServiçosMédicos Ltda - CNPJ 12.532.358/0001-44. 
INFORMAÇÕES: na sede da CSL, Rodovia dos Tabajaras, Pb 018 Km 2,7 Conde, S/N - Centro 
- Conde - PB, no horário das 12:00 Às 18:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 999375789.

Conde - PB, 28 de Abril de 2022.
 RILDO BRASIL MACIEL
Presidente da Comissão.

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS 
AO AMBULATÓRIO DE PEQUENAS CIRURGIAS NO MUNICÍPIO DE CONDE/PB; ADJUDICO E 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CIRURGICA SAO FELIPE 
PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - R$ 12.369,00; EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE 
LTDA. - R$ 12.001,00; MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTO-
PEDICOS LTDA - R$ 16.605,00; VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - R$ 14.180,00. 

Conde - PB, 27 de Abril de 2022.
 VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO E ARP
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00001/2022. OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE 

PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS AO 
AMBULATÓRIO DE PEQUENAS CIRURGIAS NO MUNICÍPIO DE CONDE/PB. NOTIFICAÇÃO: 
Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da 
data desta publicação, comparecer junto a Comissão Setorial de Licitação objetivando a assinatura do 
respectivo contrato e ARP, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde Eireli - CNPJ 
07.626.776/0001-60. Equipasaude Produtos para Saúde Ltda. - CNPJ 34.836.183/0001-00. Moderna 
Hospitalar Comercio de Materiais Médicos e Ortopédicos Ltda - CNPJ 38.827.087/0001-48. Viva 
Distribuidora de Produtos Eireli - CNPJ 20.008.831/0001-17. INFORMAÇÕES: na sede da CSL, 
Rodovia dos Tabajaras, PB 018 Km 2,7 Conde, S/N - Centro - Conde - PB, no horário das 12:00 Às 
18:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 999375789. 

Conde - PB, 27 de Abril de 2022. 
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022

OBJETO: Reforma dos Cemitérios Municipais Nossa Senhora da Conceição e Descanso Eterno, 
neste Município. LICITANTES HABILITADOS: CONSTRUMAR - CONSTRUCOES E SERVICOS EI-
RELI; CONSTRUTORA APODI EIRELI; CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI; FM CONSTRUCOES 
E ADMINISTRACOES EIRELI; JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA; PRISMA ENGE-
NHARIA LTDA; QUALITY CONSTRUCOES LTDA; RETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES 
LTDA; SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE 
ENGENHARIA LTDA. LICITANTES INABILITADOS: não houve licitante inabilitado. Comunica-se que 
a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 11/05/2022, 
às 15:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, no horário das 
12:00 as 18:00 horas - de Segunda a Quinta - e das 08:00 as 14:00 horas - Sexta dos dias úteis. 
E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. 

Conde - PB, 27 de Abril de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00026/2022

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 DV00026/2022, 
que objetiva: Aquisições parceladas de Frutas e Hortaliças e Polpas de Frutas destinados ao 
atendimento das necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ERINALDO SEVERINO BATISTA - R$ 33.000,40. Cuité 
de Mamanguape - PB, 28 de Abril de 2022

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito 

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00026/2022. OBJETO: Aquisições parceladas de 
Frutas e Hortaliças e Polpas de Frutas destinados ao atendimento das necessidades do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21. 
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 28/04/2022.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00026/2022

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 DV00026/2022, 
que objetiva: Aquisições parceladas de Frutas e Hortaliças e Polpas de Frutas destinados ao 
atendimento das necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ERINALDO SEVERINO BATISTA - R$ 33.000,40. Cuité 
de Mamanguape - PB, 28 de Abril de 2022

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor 

 
 ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00026/2022. OBJETO: Aquisições parceladas de 
Frutas e Hortaliças e Polpas de Frutas destinados ao atendimento das necessidades do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21. 
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 28/04/2022.

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE

HOMOLOGAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2022, que objetiva: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ-
DE DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE/PB, EXERCÍCIO DE 2022; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ANDERSON DE LIMA AMORIM - R$ 19.600,00; EDUARDO 
COSTA DE MACEDO - R$ 16.830,00; ERINARTE BARBOSA BONIFACIO - R$ 31.200,00; EVAN 
DE ARAUJO SILVA 25249184839 - R$ 87.500,00; MARIA SENA SILVA - R$ 15.300,00. Casse-
rengue - PB, 12 de Abril de 2022 RANIERE MARTINS DA SILVA - Secretário Municipal de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE

EXTRATO DE CONTRATOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE/PB, EXERCÍCIO 
DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 
2022 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE/FEDERAIS (RECURSOS 
ORDINARIOS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS) – 30.010 – FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE – 10.301.0005.2044/10.301.0005.2051 – ELEMENTO DE DESPESA: 339039 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 339036 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI-
ROS – PESSOA FÍSICA; 30.020 – SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.0005.2054 – ELEMENTO 
DE DESPESA: 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 339036 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Casserengue e: CT Nº 
00043/2022 - 13.04.22 - ANDERSON DE LIMA AMORIM - R$ 19.600,00; CT Nº 00044/2022 - 13.04.22 
- EDUARDO COSTA DE MACEDO - R$ 16.830,00; CT Nº 00045/2022 - 13.04.22 - ERINARTE 
BARBOSA BONIFACIO - R$ 31.200,00; CT Nº 00046/2022 - 13.04.22 - EVAN DE ARAUJO SILVA 
25249184839 - R$ 87.500,00; CT Nº 00047/2022 - 13.04.22 - MARIA SENA SILVA - R$ 15.300,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00040/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada 
na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita 
à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa 
para aquisição de ferramentas e equipamentos para mecânica, visando atender as necessidades 
de serviços corretivos e preventivos dos veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de Cabedelo. 
Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 11 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 09:15 
horas do dia 18 de Maio de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no or-
çamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 

8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: 
licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.
tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 28 de Abril de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO 25003/2022
OBJETO: CONTRATO a AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDA-

DES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 25003/2022. DOTAÇÃO: Função Programática: 
08 243 1018 2125; 08 244 1018 2126 –; 08 244 1018 2128; 08 243 1019 2131 – ; 08 243 1019 
2135 – Ações dos CRAS; 08 122 2001 2441. Elemento De Despesa: 3390.30. Fonte De Recursos: 
16600000/15001000. VIGÊNCIA: 20/04/2022 a 31/12/2022. PARTES CONTRATANTES: FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE e as Empresas ROSEMBLITH 
DE ARAÚJO SILVA-ME CNPJ Nº 00.821.449/0001-10, valor R$ 61.346,00 (sessenta e um mil reais 
trezentos e quarenta e seis reais), contrato nº 2.05.065/2022; EDNALDO ARAÚJO – DERIVADOS 
DE FRUTAS CNPJ Nº 09.600.517/0001-96, valor R$ 109.840,00 (cento e nove mil oitocentos e 
quarenta reais) data (28/04/2022 a 31/12/2022); contrato nº 2.05.066/2022; MARIA CAROLINO 
CALADO PINHO CNPJ Nº 35.173.009/0001-89, valor R$ 17.837,00 (dezessete mil oitocentos e 
trinta e sete reais), contrato nº 2.05.067/2022; e UNIQUE COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS 
LTDA CNPJ Nº 44.519.282/0001-03, valor R$ 1.141,00 (mil cento e quarenta e um reais).Campina 
Grande 20.04.2022.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 2.14.022/2022. PARTES: SECRETARIA DE SERVIÇOS 
URBANOS E MEIO AMBIENTE E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP. OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE PEDRAS BRITADAS, PEDRA RACHÃO E PÓ DE PEDRA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DE CAMPINA 
GRANDE, EM 2022. VALOR: R$ 501.150,00 (QUINHENTOS E UM MIL, CENTO E CINQUENTA 
REAIS).VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2022. LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022.
FUNDAMENTAÇÃO:LEI Nº 8.666/93, DA LEI Nº 10.520/2002 E NALEI Nº 8.078/1990 – CÓDIGO 
DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DECRETO MUNICIPAL Nº 4.422 DE 16 DE SETEMBRO DE2019, 
DECRETO MUNICIPAL Nº 4.444 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019, E PELA LEI COMPLEMENTAR 
Nº 123/2006,RESOLUÇÃO Nº 1.219/2007 E Nº 1.412/2009 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15 
451 1020 2090 / 3390.30 / 15001000. SIGNATÁRIOS: GERALDO NOBRE CAVALCANTIE RILDO 
CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR.DATA DE ASSINATURA: 28 DE ABRIL DE 2022.

GERALDO NOBRE CAVALCANTI
SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA – COMUNIDADE ASSENTA-
MENTO BOA VISTA 1. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contra-
tação: HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - Valor: R$ 151.171,85. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, no horário das 08:00 as 11:00 horas e 
das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. 

Coxixola - PB, 27 de Abril de 2022
VANDSO NEY DE AMORIM BRITO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de show musical com “NATHAN VINICIUS”, para apresentação nos 

festejos alusivos a Emancipação Política da cidade de Damião, que se realizará no dia 29.04.2022 
em praça pública desta cidade Contratação de show musical com “NATHAN VINICIUS”, para 
apresentação nos festejos alusivos a Emancipação Política da cidade de Damião, que se reali-
zará no dia 29.04.2022 em praça pública desta cidade. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade 
de Licitação nº IN00006/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Damião:05.00 
– SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 13.392.2007.2030–. ELEMENTO DE DESPE-
SA:3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 
27/05/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00078/2022 
- 27.04.22 - FERREIRA PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI - R$ 10.000,00.  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00006/2022, que objetiva: Contratação de show musical com “NATHAN VINICIUS”, para 
apresentação nos festejos alusivos a Emancipação Política da cidade de Damião, que se realizará 
no dia 29.04.2022 em praça pública desta cidade Contratação de show musical com “NATHAN 
VINICIUS”, para apresentação nos festejos alusivos a Emancipação Política da cidade de Damião, 
que se realizará no dia 29.04.2022 em praça pública desta cidade; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FERREIRA PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS 
EIRELI - R$ 10.000,00.

Damião - PB, 27 de Abril de 2022
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

CONVOCAÇÃO DO QUARTO COLOCADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220203PE00006

Tipo: Menor preço por Item 
Objeto: Aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios não perecíveis para a Merenda para 

atender Creches, Ensino Integral, Infantil, Fundamental, Eja, Ensino Especial e Mais Educação do 
Município de Esperança-PB.

A Prefeitura Municipal de Esperança, através do Pregoeiro, torna público que em face do não 
comparecimento para assinatura do contrato, conforme publicação do dia 06/04/2022 no Diário 
Oficial do Estado da Paraíba – DOE e Jornal A União, pág. 217,  da primeira colocada no Pregão 
em epígrafe, e em conformidade com o item 17.1.4 do instrumento convocatório, CONVOCO o 
licitante remanescente na ordem de classificação, classificado em quarto lugar nos itens 1; 3; 4; 
7; 11; 12; 13; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 25; 26; 29; 30; 31; 33; 35 para no prazo de 03 (três) dias úteis 
para manifestar interesse nos itens remanescentes. A contratação se dará nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado, conforme art. 64, §2º, da Lei de Contratos e Licitações. Desde 
já, solicitamos a mesma documentação de habilitação constante no Edital do referido processo no 
prazo de 02 (dois) dias úteis. Caso não aceite, será convocado o quinto classificado, até que seja 
efetivada a contratação, ou seja, decidida pela revogação da licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para reforma de seis ginásios esportivos 
em Guarabira/PB conforme termo de referência.. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00014/2021. RECURSOS PRÓPRIOS - Dotação consignada no orçamento vigente 2021 - 
4.4.90.51.01 - Obras e Instalações. PRAZO EXECUÇÃO: 12 (doze) meses conforme o cronograma. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB e CONSTRUTORA 
IMPERIAL EIRELI, CNPJ sob o nº 18.024.639/0001-72 - CT Nº 00105/2022 – 07/03//2022 – R$ 
275,.986,24 (Duzentos e setenta e cinco Mil reais novecentos e oitenta e seis reais e vinte e 
quatro centavos).

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de  recuperação e 
pintura das creches municipais Abgail Vieira da Silva ( São José ) , Lia Beltrão (Cachoeira dos 
Guedes ) , Maria da Costa Guedes (Contendas ), Tia Léa ( Faixa da Pista ) Lavinia Maria Moura 
Ribeiro Barbosa ( Clovis Bezerra), Geane Cristina do Nascimento Gomes ( Maciel ), Luzia Paulino 
(Cordeiro).Recursos Próprios / Outros. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00013/2021. 
RECURSOS PRÓPRIOS - Dotação consignada no orçamento vigente 2022 - 4.4.90.51.01 - Obras 
e Instalações. PRAZO EXECUÇÃO: 06 (seis) meses conforme o cronograma. PARTES CON-
TRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB e CONSTRUTORA PARAIBANA  
EIRELI-ME, CNPJ sob o nº 42.179.361/0001-97 - CT Nº 00230/2022-19/04//2022 – R$ 77.291,21 
(Setenta e sete Mil duzentos e noventa e hum reais e vinte e hum centavos).

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ADJUDICAÇÃO

O PREFEITO DO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA - ESTADO DA PARAÍBA, usando 
de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo Licitatório 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, de nº 00013.2021, fundamentado no 
Relatório e Parecer Final da CPL e Parecer da Assessoria Jurídica, ambos datados de 15/12/2021 e 
03/03/2022, respectivamente, no valor total de R$ 77.291,21 (Setenta e sete Mil duzentos e noventa 
e hum reais e vinte e hum centavos)em favor da empresa CONSTRUTORA PARAIBANA – inscrita 
no CNPJ sob o nº 42.179.361/0001-97, que tem como objetivo, Contratação de empresa no ramo 
pertinente para os serviços de  recuperação e pintura das creches municipais Abigail Vieira da 
Silva ( São José ) , Lia Beltrão (Cachoeira dos Guedes ) , Maria da Costa Guedes (Contendas ), 
Tia Léa ( Faixa da Pista ) Lavinia Maria Moura Ribeiro Barbosa ( Clovis Bezerra), Geane Cristina 
do Nascimento Gomes ( Maciel ), Luzia Paulino (Cordeiro) Fica a empresa vencedora do certame 
convocada para a assinatura do instrumento de contrato nos termos do instrumento convocatório 
da referida Licitação. 

PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.
Guarabira/PB, 07 de Março de 2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.
REF: INXEXIGIBILIDADE00007.2022.
OBJETO: O valor do presente Contrato será acrescido em 25% do montante principal, em razão 

da alteração qualificativa do objeto, nos termos do art. 65 § 1º da Lei Federal nº 8666/93. Com o 
devido acréscimo, o valor do contrato será a partir da assinatura e publicação deste Termo Aditivo 
de R$ 5.625,00 (cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais)

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – HARLANNE HERCULANO MARINHO. 
CONTRATADA: ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA – CPF:131.981.224-49

JUSTIFICATIVA: Conforme Justificativa em anexo
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 01/04/2022
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO:31/12/2022 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00064/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antônio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 08h00min, do dia 12 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de 
livros didáticos de “História da Paraíba” destinados aos alunos da rede básica de educação desse 
municio .Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações e retirada do Edital: no horário das 08h00min as 
12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: 
(083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 28 de Abril  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antônio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 10h00min, do dia 12 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de livros 
didáticos para educação básica .Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações e retirada do Edital: no horário 
das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 28 de Abril  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 13h00min, do dia 12 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa no 
ramo pertinente para os serviços de mão de obra em reposição de pavimento em paralelepípedos 
em diversas áreas do município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações e retirada do Edital: no horário 
das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 28  de Abril  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00067/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 08h00min, do dia 13 de Maio de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:. Contratação / Locação 
de veículos diversos conforme termo de referência para atender a demandas remanescentes de 
diversas secretarias. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações e retirada do Edital: no horário das 
08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 28  de Abril  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de um Terreno localizado no Jardim Santo Antonio, Bairro Novo, destinado a 
alocação dos Bancos de Feiras, referente ao período de Abril a Dezembro de 2022. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00030/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: 
Dotação consignada no orçamento vigente 2022 - 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Física. Prazo: Até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e JOSIVAL BEZERRA PONTES - R$ 22.050,00 – Vinte 
e Dois Mil e Cinquenta Reais. - CT Nº 10268/2022 – 25/04/2022.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00030/2022.
OBJETO: Locação de um Terreno localizado no Jardim Santo Antonio, Bairro Novo, destinado a 

alocação dos Bancos de Feiras, referente ao período de Abril a Dezembro de 2022.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 25/04/2022.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00030/2022
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00030/2022, 
que objetiva:Locação de um Terreno localizado no Jardim Santo Antonio, Bairro Novo, destinado 
a alocação dos Bancos de Feiras, referente ao período de Abril a Dezembro de 2022.; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSIVAL BEZERRA PONTES–R$ 
22.050,00 - Vinte e Dois Mil e Cinquenta Reais.

Guarabira - PB, 25 de Abril de 2022.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de um Imóvel localizado na Rua Osório de Aquino, nº 78, Bairro Centro, 
para o funcionamento da Casa dos Conselhos, referente ao período de Abril a Dezembro de 
2022. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00031/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2022 - 3.3.90.36.01 - Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Física. Prazo: Até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e JOSE DE ASSIS OLIVEIRA - R$ 
17.100,00 – Dezessete Mil e Cem Reais. - CT Nº 00269/2022 – 25/04/2022.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00031/2022.
OBJETO: Locação de um Imóvel localizado na Rua Osório de Aquino, nº 78, Bairro Centro, 

para o funcionamento da Casa dos Conselhos, referente ao período de Abril a Dezembro de 2022.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SEC. DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 25/04/2022.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00031/2022
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00031/2022, 
que objetiva:Locação de um Imóvel localizado na Rua Osório de Aquino, nº 78, Bairro Centro, para o 
funcionamento da Casa dos Conselhos, referente ao período de Abril a Dezembro de 2022.; RATI-
FICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSE DE ASSIS OLIVEIRA–R$ 
17.100,00 - Dezessete Mil e Cem Reais.

Guarabira - PB, 25 de Abril de 2022.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00013/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Gado Bravo: 02.006 SEC. DE EDUCAÇÃO – 12 361 1005 2012 MANTER AS ATIVIDADES DO 
TRANSPORTE ESCOLAR – 3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – 3390.36 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 26/06/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 03801/2022 - 26.04.22 - ELIOBERTO FELIPE DE ANDRADE - R$ 
4.415,84; CT Nº 03802/2022 - 26.04.22 - ROBERTO SEVERINO DA ROCHA - R$ 3.374,80; CT Nº 
03803/2022 - 26.04.22 - ADILSON MOURA DA ROCHA - R$ 2.574,00; CT Nº 03804/2022 - 26.04.22 - 
EDVANDRO MARINHO RIBEIRO - R$ 12.108,80; CT Nº 03805/2022 - 26.04.22 - ONILDO PEREIRA 
DE SOUZA - R$ 3.168,00; CT Nº 03806/2022 - 26.04.22 - JOSÉ SEVERINO ARAÚJO VICENTE - R$ 
3.713,60; CT Nº 03807/2022 - 26.04.22 - JOSÉ EDVAN BARBOSA DE FRANCA - R$ 4.403,52; CT 
Nº 03808/2022 - 26.04.22 - DIMAS MARTINS DE SANTANA - R$ 4.403,52; CT Nº 03809/2022 - 
26.04.22 - ANDRÉ FRANCISCO DE SOUZA - R$ 5.148,00; CT Nº 03810/2022 - 26.04.22 - JOSE 
FRANCINALDO VITORINO BARRETO - R$ 4.039,20; CT Nº 03811/2022 - 26.04.22 - DENES 
MANUEL FERREIRA DE LIMA - R$ 4.004,00; CT Nº 03812/2022 - 26.04.22 - ANTÔNIO JOSÉ DA 
SILVA - R$ 4.604,60; CT Nº 03813/2022 - 26.04.22 - CICERO CLAUDIO DE LIMA - R$ 4.004,00; 
CT Nº 03814/2022 - 26.04.22 - SEVERINO MANOEL DA SILVA - R$ 3.168,00; CT Nº 03815/2022 - 
26.04.22 - JOSE CICERO DE LIMA AMORIM - R$ 4.004,00; CT Nº 03816/2022 - 26.04.22 - JOSÉ 
GILVANDO ARRUDA DE MELO JÚNIOR - R$ 5.060,00; CT Nº 03817/2022 - 26.04.22 - EDIVAN 
GOMES CUSTODIO - R$ 4.007,52; CT Nº 03818/2022 - 26.04.22 - FABIO BARBOSA DE SOUZA 
- R$ 4.404,40; CT Nº 03819/2022 - 26.04.22 - FRANCINALDO DA SILVA QUEIROZ - R$ 3.801,60; 
CT Nº 03820/2022 - 26.04.22 - JOVELINO JOSE DOS SANTOS - R$ 4.400,00; CT Nº 03821/2022 
- 26.04.22 - ALECSANDRO BARBOSA DE FRANCA - R$ 2.459,60; CT Nº 03822/2022 - 26.04.22 - 
EDGLES FELIPE DA SILVA - R$ 4.404,40; CT Nº 03823/2022 - 26.04.22 - LUIS CARLOS FELIX DA 
SILVA - R$ 4.936,80; CT Nº 03824/2022 - 26.04.22 - JOELSON FREIRE DA SILVA - R$ 6.006,00; 
CT Nº 03825/2022 - 26.04.22 - ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES - R$ 6.001,60; CT Nº 
03826/2022 - 26.04.22 - JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - R$ 3.003,00; CT Nº 03827/2022 - 26.04.22 
- VALDECI AVELINO DA SILVA - R$ 3.907,20; CT Nº 03828/2022 - 26.04.22 - NÉLIO JOSÉ DE 
SOUZA - R$ 3.872,00; CT Nº 03829/2022 - 26.04.22 - LUIZ GONZAGA DE SOUZA - R$ 6.006,00; 
CT Nº 03830/2022 - 26.04.22 - ERISLAN CAMELO GOMES - R$ 4.004,00; CT Nº 03831/2022 - 
26.04.22 - LUCINALDO ALVES DE LUNA - R$ 2.948,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00013/2022

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 DP00013/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICÍPIO; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ADILSON MOURA DA ROCHA - R$ 
2.574,00; ALECSANDRO BARBOSA DE FRANCA - R$ 2.459,60; ALISON SALVINO FERREIRA 
GONÇALVES - R$ 6.001,60; ANDRÉ FRANCISCO DE SOUZA - R$ 5.148,00; ANTÔNIO JOSÉ DA 
SILVA - R$ 4.604,60; CICERO CLAUDIO DE LIMA - R$ 4.004,00; DENES MANUEL FERREIRA DE 
LIMA - R$ 4.004,00; DIMAS MARTINS DE SANTANA - R$ 4.403,52; EDGLES FELIPE DA SILVA - 
R$ 4.404,40; EDIVAN GOMES CUSTODIO - R$ 4.007,52; EDVANDRO MARINHO RIBEIRO - R$ 
12.108,80; ELIOBERTO FELIPE DE ANDRADE - R$ 4.415,84; ERISLAN CAMELO GOMES - R$ 
4.004,00; FABIO BARBOSA DE SOUZA - R$ 4.404,40; FRANCINALDO DA SILVA QUEIROZ - R$ 
3.801,60; JOELSON FREIRE DA SILVA - R$ 6.006,00; JOSE CICERO DE LIMA AMORIM - R$ 
4.004,00; JOSÉ EDVAN BARBOSA DE FRANCA - R$ 4.403,52; JOSE FRANCINALDO VITORINO 
BARRETO - R$ 4.039,20; JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - R$ 3.003,00; JOSÉ GILVANDO ARRUDA 
DE MELO JÚNIOR - R$ 5.060,00; JOSÉ SEVERINO ARAÚJO VICENTE - R$ 3.713,60; JOVELINO 
JOSE DOS SANTOS - R$ 4.400,00; LUCINALDO ALVES DE LUNA - R$ 2.948,00; LUIS CARLOS 
FELIX DA SILVA - R$ 4.936,80; LUIZ GONZAGA DE SOUZA - R$ 6.006,00; NÉLIO JOSÉ DE 
SOUZA - R$ 3.872,00; ONILDO PEREIRA DE SOUZA - R$ 3.168,00; ROBERTO SEVERINO DA 
ROCHA - R$ 3.374,80; SEVERINO MANOEL DA SILVA - R$ 3.168,00; VALDECI AVELINO DA 
SILVA - R$ 3.907,20.

Gado Bravo - PB, 25 de Abril de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de projetos pedagógicos destinados ao atendimento das necessidades da 
rede de ensino deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gurinhém: 02.040–SECRETARIA DE EDU-
CAÇÃO 02040.12.361.0005.2008 – MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE 
02040.12.361.0005.2039 – MANUTENÇÃO E COORD. DO ENSINO BASICO – FUNDEB 
40% 02040.12.361.0005.2041 – MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE 
02040.12.365.0013.2010 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 
3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00036/2022 - 27.04.22 - PAE EDITORA E DISTRIBUI-
DORA DE LIVROS LTDA - R$ 203.900,00.
  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2022, que objetiva: Aquisição de kits 
de materiais didáticos destinados aos alunos da rede de ensino do município de Gurinhém – PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EUREKA INOVACOES EDU-
CACIONAIS LTDA - R$ 437.161,20.

Gurinhém - PB, 27 de Abril de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de kits de materiais didáticos destinados aos alunos da rede de ensino 

do município de Gurinhém – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gurinhém: 02.040–SECRETARIA DE EDU-
CAÇÃO 02040.12.361.0005.2008 – MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE 
02040.12.361.0005.2039 – MANUTENÇÃO E COORD. DO ENSINO BASICO – FUNDEB 
40% 02040.12.361.0005.2041 – MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE 
02040.12.365.0013.2010 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 
3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00035/2022 - 27.04.22 - EUREKA INOVACOES 
EDUCACIONAIS LTDA - R$ 437.161,20.

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 29 de abril de 2022     27Publicidades



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2022, que objetiva: Aquisição de projetos 
pedagógicos destinados ao atendimento das necessidades da rede de ensino deste município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PAE EDITORA E DISTRI-
BUIDORA DE LIVROS LTDA - R$ 203.900,00.

Gurinhém - PB, 27 de Abril de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Frei Damião de Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 08h30min do dia 12 de maio de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada na realização de exames de alta e média complexidade tipos Ressonâncias, Cintilo-
grafias e Ultrassonografias do corpo humano, destinados a pacientes das Unidades de saúde deste 
município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 00028/2015. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. 

Itapororoca - PB, 28 de abril de 2022
TARCISIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Frei Damião de Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 08h30min do dia 13 de maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de prestadores 
de serviços e empresas no ramo de bens móveis, destinados a atender as demandas operacionais 
das diversas secretarias deste município, conforme termo de referência. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00028/2015. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Itapororoca - PB, 28 de abril de 2022
TARCISIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ 

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022

OBJETO: Contratação de empresa para execução de Obra de Ampliação e Restauração da 
Creche Amélia Rosado Xavier de Sá – Tipo C, conforme Projeto Básico. LICITANTES HABILITA-
DOS: CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; F A CONSTRUCOES E COMERCIO 
LTDA – EPP. . LICITANTES INABILITADOS: A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; AF 
AMARO ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI; ANGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EI-
RELI; CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI; CONSTRUTORA BETAGAMA 
EIRELI; COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; DINIZ ENGENHARIA LTDA; F.COSTA 
CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI; GS CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE 
LTDA; MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA; NTC CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI; OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA LTDA; 
R & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA; R2 EMPREENDIMENTOS E 
NEGOCIOS EIRELI; SABUGI CONSTRUCOES EIRELI; SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS 
EIRELI; SOMOS CONSTRUCOES EIRELI; TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES PRÉ–MOL-
DADOS E SERVIÇOS LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos 
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não 
havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de 
Preços será realizada no dia 06/05/2022, às 08:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Praça Frei 
Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. 

Jericó - PB, 28 de Abril de 2022
GENEBALDO DE OLIVEIRA FORMIGA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 08:30 horas do dia 16 de Maio de 
2022, anteriormente programada para o dia, 02 de maio, licitação modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço, para: Locação de infraestrutura de eventos. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3464–1069. E-mail: licitajuncodoserido1@
gmail.com. Edital: www.juncodoserido.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Junco do Seridó - PB, 11 de Abril de 2022
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

]ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2022, que objetiva: Aquisição de material 
e equipamentos odontológicos destinados ao atendimento das necessidades do Fundo Municipal 
de Saúde; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: BIO LÓGICA 
DISTRIBUIDORA EIRELI - R$ 4.010,60; DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES - R$ 
53.749,20; DISTRIBUIDORA SUICA PAPELARIA LTDA - R$ 218.123,48; FATO IMPORTADORA 
E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - R$ 800,00; ODONTOMED COMERCIO 
DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME - R$ 8.542,00; PHARMAPLUS LTDA - R$ 
23.834,00; PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 408,60.

Lagoa de Dentro - PB, 28 de Abril de 2022
JOSE PEDRO DA SILVA

Prefeito 
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de material e equipamentos odontológicos destinados ao atendimento 

das necessidades do Fundo Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00009/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Lagoa de Dentro: 02.100 FUNDO 
MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO 10 302 0210 1031 Aquisição de Veiculos, Equip e 
Mat Perm p/ Saude 10 301 0083 2029 Coord das Ativ do Prog Saude na Familia 10 301 0083 2031 
Coord do Programa Agentes Comunitários de Saude 10 301 0083 2032 Manut do Fundo Munic de 
Saude 10 301 0083 2033 Mant das Ativ de Saude – SUS/PAB 10 303 2015 2036 Manut da Farmacia 
Básica 10 304 0246 2037 Coord do Prog de Vigilancia Sanitária 10 301 0210 2068 Manutenção do 
Programa PREVINE BRASIL 10 301 0210 2069 NASF – Núcleos de Apoio a Saúde da Famil ia 10 
302 0210 2070 Teto Mun da Média e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar 10 301 0210 2071 
Manut do Programa Brasil Sorridente 10 301 0210 2072 SAMÚ – Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgencia 10 301 0210 2073 Outros Prog Financ Fundo a Fundo–FNS 10 301 0246 2078 Piso Fixo 
de Vigilancia em Saude 10 305 0246 2185 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 – FMS 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO / 4490.52 99 Equipamentos 
e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro e: CT Nº 00057/2022 - 28.04.22 - DISTRIBUI-
DORA SUICA PAPELARIA LTDA - R$ 218.123,48; CT Nº 00058/2022 - 28.04.22 - PHARMAPLUS 
LTDA - R$ 23.834,00; CT Nº 00059/2022 - 28.04.22 - BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - R$ 
4.010,60; CT Nº 00060/2022 - 28.04.22 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 
HOSPITALARES LTDA - ME - R$ 8.542,00; CT Nº 00061/2022 - 28.04.22 - FATO IMPORTADORA 
E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - R$ 800,00; CT Nº 00062/2022 - 28.04.22 
- DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES - R$ 53.749,20; CT Nº 00063/2022 - 28.04.22 - 
PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 408,60.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Alfredo Chaves, S/N - Centro - Lagoa de Dentro - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
pneus destinados a utilização em veículos e equipamentos rodoviários oficiais e/ou à serviço da 
municipalidade via locação. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 12 de Maio de 2022. 
Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Bra-
sília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3263–1046. E-mail: licitacaolagoadedentro@gmail.com. Edital: https://lagoadedentro.pb.gov.br/; 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Lagoa de Dentro - PB, 28 de Abril de 2022
FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Alfredo Chaves, S/N - Centro - Lagoa de Dentro - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
gêneros alimentícios (cestas básicas) destinadas ao atendimento das necessidades dos munícipes 
carentes de Lagoa de Dentro – PB. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 12 de maio de 
2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de 
Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3263–1046. E-mail: licitacaolagoadedentro@gmail.com. Edital: https://lagoadedentro.pb.gov.br/; 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Lagoa de Dentro - PB, 28 de Abril de 2022
FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Alfredo Chaves, S/N - Centro - Lagoa de Dentro - PB, às 09:30 horas do dia 12 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Pessoa(s) 
Jurídica(s) ou Física(s) para locação de veículos com motorista, em atendimento às necessidades 
do Transporte Escolar deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3263–1046. E-mail: licitacaolagoadedentro@gmail.com. Edital: https://
lagoadedentro.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa de Dentro - PB, 28 de Abril de 2022
FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO

Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

RESULTADO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00003/2022
OBJETO: SELEÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEI-

ÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA 
DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA – PB. PROPONENTES DECLARADOS VENCEDORES e 
respectivos valores totais das contratações: ADRIANA CLARINDO DA CRUZ - Valor: R$ 36.000,00; 
FERNANDO ALCIDES DA SILVA 20524641404 - Valor: R$ 36.000,00; MARIA DO SOCORRO SILVA 
33295891400 - Valor: R$ 72.000,00; ROUSIKLECIA DE SOUSA RIBEIRO - Valor: R$ 72.000,00. Fica 
aberto prazo para apresentação de recurso conforme determina a Lei Federal nº 8.666/93.  Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Cícero Faustino 
da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, no horário das 08h Às 12h dos dias úteis. Telefone: (83) 
33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. 

Lagoa Seca - PB, 20 de Abril de 2022. 
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Presidente da Comissão.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO 
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022

A presidente da Comissão Permanente de Licitação convoca os participantes FELIPE DA SILVA 
PEREIRA e GEORGE PORTO SILVA para apresentar a Certidão Conjunta de Regularidade da 
Fazenda Federal e a participante MARIA IRACEMA LOURENÇO ALVES para apresentar a Certi-
dão Conjunta de Regularidade da Fazenda Federal e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT). Toda a documentação com situação regular e data atualizada, num prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas a contar desta publicação, em conformidade com o expresso no item VI do edital da 
licitação supra, sob pena de serem declarados INABILITADOS no certame. Os demais participantes 
apresentaram a documentação em conformidade com o exigido no edital desta chamada pública. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, no horário 
das 08h Às 12h dos dias úteis, sediada na Rua Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa 
Seca - PB. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com 

Lagoa Seca - PB, 28 de Abril de 2022. 
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00021/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
CADEIRAS ODONTOLÓGICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI-
PAL DE SAUDE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MIAMIMED 
PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 58.838,00.

Lagoa Seca - PB, 26 de Abril de 2022
MARIA DALVA LUCENA DE LIMA 

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS PARA ATENDER AS NECESSIDA-

DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00021/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Lagoa Seca e: CT Nº 00111/2022 - 28.04.22 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS 
LTDA - R$ 58.838,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2022, que objetiva: 
Contratação de empresa especializada para Recuperação e manutenção do Centro de Saúde no 
Município de Manaíra/PB, conforme Memorial Descritivo e Orçamento; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: - CJ CONSTRUTORA E SERVIÇOS 
LTDA, CNPJ Nº 40.331.846/0001-29

Valor Total: R$ 118.143,68
Manaíra - PB, 26 de Abril de 2022.

MANOEL VIRGULINO SIMÃO 
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB, às 10:00 horas do dia 12 de Maio 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa especializada visan-
do aquisição e o fornecimento parcelado de medicamentos listados na revista do ABC FARMA 
(CMED – Tabela Anvisa), última edição e atualizada, com pronta entrega para o exercício de 
2022, destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Marizópolis. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 009/15; Decreto Municipal nº 058/04; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.E-mail: licitacaomz@gmail.com. 
Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Marizópolis - PB, 28 de Abril de 2022
RENATO GOMES BATISTA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 05.0001/2021, em 27.10.2021
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa SAN MARINO ONIBUS LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de um veículo de transporte escolar diário de estudantes, 

denominado de Ônibus Rural Escolar (ORE1) 4x4.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 27 de Abril de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                                       

Prefeitura municipal de Piancó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00025/2022, de acor-
do com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, 
CNPJ sob o nº 05.102.456/0001-86,com o VALOR GLOBAL de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 
reais)e tendo como objeto aContratação da Banda BIZAY para animar as Festividades do Padroeiro 
Santo Antônio, com apresentação a ser realizada no dia 10 de Junho e com duração de 01h30min 
(uma hora e meia) em Praça Pública no Município de Piancó-PB.

Piancó- PB, 26 de abril de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira 

Prefeito Constitucional

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO

Inexigibilidaden° 00025/2022.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB.
CONTRATADA:LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, CNPJ sob o nº 05.102.456/0001-86.
OBJETIVO:Contratação da Banda BIZAY para animar as Festividades do Padroeiro Santo 

Antônio, com apresentação a ser realizada no dia 10 de Junho e com duração de 01h30min (uma 
hora e meia) em Praça Pública no Município de Piancó-PB.

VALOR GLOBAL: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Piancó- PB, 26 de abril de 2022.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito Constitucional

Prefeitura Municipal de Piancó
Extrato do Contrato

Pregão Eletrônico nº 00014/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA:GB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ Nº 28.695.805/0001-16
Objeto:aquisição de peças para veículos de porte pequenos e pesados e a contratação dos 

serviços de oficina para conserto e manutenção da frota de veículos próprios do Municipal de 
Piancó-PB, durante o exercício de 2022.

Valor global:R$ 1.789.438,70 (um milhão, setecentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta 
e oito reais e setenta centavos).

Piancó-PB, 28 de Abrilde 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura Municipal de Piancó
Aviso de licitação

CONCORRENCIA PÚBLICA nº 001/2022
A Prefeitura Municipal de Piancó-PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 

público a realização da licitação Concorrência Pública n º 0001/2022, com reunião para o dia 30 de 
maio de 2022, as 08:30 horas, com o objeto: contratação de empresa especializada para prestar 
serviços de publicidade institucional voltados ao conjunto atividades realizadas integradamente 
pela prefeitura municipal de Piancó-PB. O tipo de licitação será técnica e preços. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço eletrônico E-mail: licitacaopianco@
gmail.com. Edital: www.pianco.pb.gv.br e www.tce.pb.gov.br.

Piancó-PB, 28 de Abril de 2022
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

CNPJ: 08.916.785/0001-59
CONVOCAÇÃO

REUNIÃO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 002/2022

OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COM ENTREGA 
DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE 
MUNICÍPIO.

A Prefeitura Municipal de Pitimbu-PB, através da Pregoeira, convoca as Empresas: PRO-LABO-
RATÓRIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI CNPJ: 19.036.846/0001-
00, NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI CNPJ: 18.588.224/0001-21,CIRURGICA 
MONTEBELLO LTDA CNPJ: 08.674.752/0001-40, NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 15.218.561/0001-39, EXPRESS DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 26.156.923/0001-20 , MODERNA HOSPITALAR COMÉRCIO 
DE MATERIAIS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA CNPJ 38.827.087/0001-48, HOSPEDENTE 
COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS  CNPJ  39.695.653/0001-78. Para reunião de 
Julgamento da habilitação referente ao Pregão Presencial-SRP- Nº 002/2022, que ocorrerá no dia 
no dia 02/05/2022, às 10:00 horas, Local: na sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, na CPL 
localizado na Rua Pe. José João, 31 – Centro – 58.324-000 – Pitimbu/PB

Pitimbu-PB, 28 de Abril  de 2022.
IASMIM INGRID DE LIMA OLIVEIRA

PREGOEIRA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 004/2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS torna público que fará realizar através da 
pregoeira oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão eletrônico do tipo menor preço por item, tendo como objetivo: aquisição parcelada de móveis 
para escritório, eletrodomésticos e equipamentos destinados as unidades básicas de saúde de 
Pedro Régis, conforme descrito e especificado no edital e seus anexos. Endereço eletrônico onde 
será realizado o pregão: www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das propostas e sessão 
pública: 13/05/2022 às 09h01mim. O edital e seus anexos poderão ser obtidos nos seguintes 
endereços: www.portaldecompraspublicas.com.br ou https://transparencia.elmartecnologia.com.br/
Licitacao?e=201140&menu=off ou na CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, 
no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis-PB, 28 de abril de 2022.
Polyana Farias Torres

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS torna público que fará realizar através do pre-
goeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, 
subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas nos Benefícios 
da LC n.º 123/2006 e alterações, no dia 12 de Maio de 2022 as 09:00 horas, tendo como objetivo: 
AQUISIÇÃO EVENTUAL E PARCELADA DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES (NOVOS) 
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, 
na Av. Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro Régis – Pb. O edital será disponível através do 
link https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201140&menu=off ou na CPL no prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis-PB, 28 de Abril de 2022.
Polyana Farias Torres

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS torna público que fará realizar através do 
pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas nos 
Benefícios da LC n.º 123/2006 e alterações, no dia 12 de Maio de 2022 as 11:00 horas, tendo como 
objetivo: AQUISIÇÃO EVENTUAL E PARCELADA DE MATERIAIS DE UTILIDADES DOMÉS-
TICAS, ORNAMENTAÇÃO E BRINQUEDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEDRO RÉGIS. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro 
Régis – Pb. O edital será disponível através do link https://transparencia.elmartecnologia.com.br/
Licitacao?e=201140&menu=off# ou na CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, 
no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis-PB, 28 de Abril de 2022.
Polyana Farias Torres

Pregoeira Oficial

Prefeitura municipal de Pedra Branca  
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO

Pregão nº 00015/2022
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, tornar público o resultado de 

julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 0015/2022, com objeto 
aquisição de material médico. Tem como vencedoras as empresas: Foi declarada habilitada a 
empresa ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, e declarada des-
classificada as empresas PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA – DENTAL CAJAZEIRAS 
e PRO LABORATORIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI Abre-se 
prazo para recurso. 

Pedra Branca-PB, 28 de abril de 2022
Severino Luiz de Caldas 

Pregoeiro 

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

Tomada de Preços nº 0005/2022
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB através de sua comissão permanente de licitação, 

tornar público o resultado de julgamento de habilitação e de propostas de preções da Tomada de 
Preços n° 0005/2022, para Contratação de Contratação de serviços na área de Biomedicina para 
atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Pedra Branca -PB. Tem como 
vencedora a empresa: LABMAIS LTDA – ME - CNPJ - 45.601.022/0001-45. com valor global de 
R$ 28.800,00 (vinte e oito mil reais).

Pedra Branca-PB, 28 de abril de 2022
Severino Luiz de Caldas

 Presidente da CPL 

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial nº 00019/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de exames laboratoriais 

ao Município de Pedra Branca-PB.
Vencedoras: - TIAGO GOMES ARAUJO, -ME, vencedora dos lotes 4 com desconto de 69% 

(sessenta e nove por cento) e 5 com desconto de 68% (sessenta e oito por cento), MARCIO 
JOSE MOREIRA PEREIRA –ME, vencedora dos lotes 2 com desconto de 67% (sessenta e sete 
por cento) e 3 com desconto de 68% (sessenta e seis por cento), e a empresa LABORATORIO 
DE ANALISES CLINICAS BIOEXAMES - LTDA, vencedora dos lotes 1 com desconto de 62% 
(sessenta e dois por cento),

RESOLVE: Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei nº 8.666/93 e 
lei 10.520/02, resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR.

Pedra Branca-PB, 28 de abril de 2022.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

Prefeito 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 09:45 horas do dia 11 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de peças 
para máquinas pesadas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 004/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 34783001. E-mail: administracao@passagem.pb.gov.br. Edital: www.passagem.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 28 de Abril de 2022
ARMANDO GOMES FERREIRA

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00023/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site www.por-
taldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LEITES, FÓRMULAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, 
DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MEDIANTE 
REQUISIÇÃO. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 11 de maio de 2022. Início da fase de 
lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto 
Municipal nº 125/14; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Picuí - PB, 19 de Abril de 2022
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00024/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA 
DE REGISTRO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FOR-
NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME 
DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 12 
de maio de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 125/14; e legislação pertinente, consideradas as alte-
rações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.
picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Picuí - PB, 20 de Abril de 2022
Olivânio Dantas Remígio 
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 0038/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 15:00 horas do dia 11 de Maio 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Serviço de Locação mensal de veículos 
destinado as diversas secretaria do município de Paulista/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 009/09; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: paulistalicitacao@gmail.
com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 27 de Abril de 2022
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeira Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS 
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 10005/2022

O Fundo Municipal de Saúde de Pocinhos-PB através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados a retificação no Aviso de Licitação do Pregão Presencial 
10005/2022, publicado no D.O.E. e no Jornal A União do dia 12/04/2022, da seguinte forma: onde se 
lê: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MU-
NICIPAL DE POCINHOS, leia-se: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Desta forma, fica a presente licitação 
republicada com abertura para o dia 12/05/2022 às 11h30min (Horário Local). Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33841247. E-mail: 
licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 27 de Abril de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE CESTAS BÁSICAS. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 13 de maio de 2022. Início 
da fase de lances: 09:30 horas do dia 13 de maio de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: 
licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/; 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Queimadas - PB, 28 de abril de 2022
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MOBILIÁRIO PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. Abertura da sessão pública: 11:00 horas do dia 
13 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 11:30 horas do dia 13 de Maio de 2022. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.
br ou /https://tce.pb.gov.br/; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Queimadas - PB, 28 de Abril de 2022
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00015/2022, que objetiva: FORNECIMENTO DE 
MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REFEREN-
TES AO FUNCIONAMENTO DAS UBSF’S E CEO DO MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: APOGEU CENTER LTDA - R$ 1.352,00; DENTAL COSTA 
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - R$ 122.064,75; DENTAL OESTE EIRELI – EPP - R$ 
43.409,40; EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 4.822,10; IN–DENTAL PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTD - R$ 24.778,60; MEDIC MANUTENCAO E 
REPARACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 8.925,00; ODONTOMED COM. DE PRODUTOS 
MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 1.850,90; ORTOSHOP COMERCIO LTDA - R$ 48.520,00; 
PHOSPODONT LTDA - R$ 2.198,60.

Remígio - PB, 22 de Abril de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito 
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00015/2022, que objetiva: FORNECIMEN-
TO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
REFERENTES AO FUNCIONAMENTO DAS UBSF’S E CEO DO MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu 
objeto a: APOGEU CENTER LTDA - R$ 1.352,00; DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 
LTDA - R$ 122.064,75; DENTAL OESTE EIRELI – EPP - R$ 43.409,40; EMIGE MATERIAIS ODON-
TOLOGICOS LTDA - R$ 4.822,10; IN–DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E 
HOSPITALARES LTD - R$ 24.778,60; MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS 
EIRELI - R$ 8.925,00; ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 
1.850,90; ORTOSHOP COMERCIO LTDA - R$ 48.520,00; PHOSPODONT LTDA - R$ 2.198,60.

Remígio - PB, 20 de Abril de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 
nº 00012/2022, para o dia 17 de Maio de 2022 às 09:30 horas; e do início da fase de lances para 
ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Valdecir Mineiro da Costa, S/N - Centro - Riacho de Santo 
Antônio - PB. Telefone: (083) 3641–1019. E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. Site: www.portalde-
compraspublicas.com.br.

Riacho de Santo Antônio - PB, 28 de Abril de 2022
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 01/2022
OBJETO:Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vanta-

josa será a de menor preço global, para Conclusão da Ampliação do Esgotamento Sanitário de Sousa, 
“CANAL VIVO”, no Município de Sousa/PB,discriminados e quantificados nos anexos do edital.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 31 DE MAIO DE 2022 AS 10H00MIN HORAS 
LOCAL DE ABERTURA: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Sousa, Rua Cel. José 

Gomes de Sá, nº 27, 1° andar, Centro, Sousa-PB.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital na 

sala da CPL, no horário de expediente das 08h00min ás 12h00min horas, em todos os dias úteis no 
endereço supracitado, através do e-mail cplsousa2017@yahoo.com, ou pelos sites: sousa.pb.gov.
brportaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views

tce.pb.gov.br https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf
SOUSA, 28 de Abrilde 2022.

JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CPL

ALEX FERNANDES LIMA
Membro CPL

FELLIPE RUAN LIMA MENDES
Membro CPL  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA  MUNICIPAL DE SOLÂNEA

CONVOCAÇÃO CONTINUIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2022 

OBJETO CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE-
TARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, convoca os licitantes: ANA CRISTINA DO NASCIMENTO 
TARGINO 12829699432; ERYKA M R AGOSTINHO; JOSE WILSON SANTOS; LUIZ CARLOS 
BARBOSA MATIAS 10265505488; THALITA MARIA E SILVA FELIX 12577433417, para a sessão 
pública de continuidade do certame, que ocorrerá às 14:00 horas do dia 03/052022, na sala da 
CPL. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3363-1285.Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 28 de Abril de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00025/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2022, que objetiva: Aquisição de materiais 
Elétricos Diversos destinados à iluminação pública e manutenção de prédios públicos deste Muni-
cípio; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: C2I2 COMERCIO DE 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - R$ 64.876,50; CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - R$ 
26.020,50; ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 14.629,50; 
GUSTAVO XAVIER GARCEZ - R$ 18.620,00; LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 
40.411,00; LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA LTDA 
- R$ 9.862,70; WIKE MATERIAL ELETRICO E DECORACAO LTDA - R$ 10.532,00.

Solânea - PB, 22 de Abril de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00025/2022. OBJETO: Aquisição de materiais Elétricos 

Diversos destinados à iluminação pública e manutenção de prédios públicos deste Município. NO-
TIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 
81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: C2i2 Comercio de Materiais Eletricos 
Ltda. - CNPJ 45.699.799/0001-94. Center Luz Materiais Elétricos Ltda - CNPJ 13.603.534/0001-54. 
Eletrica Luz Comercial de Materiais Eletricos Eireli - CNPJ 00.226.324/0001-42. Gustavo Xavier 
Garcez - CNPJ 26.303.607/0001-34. Lumiart Comercio e Servicos Ltda - CNPJ 40.351.078/0001-75. 
Luminoza Comercio de Material Eletrico Hidraulico e Telefonia Ltda - CNPJ 70.047.329/0001-93. 
Wike Material Eletrico e Decoracao Ltda - CNPJ 39.673.581/0001-68. INFORMAÇÕES: na sede 
da CPL, Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (083) 3363-1285.

Solânea - PB, 27 de Abril de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00026/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
VEÍCULO TIPO VERANEIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PEDRO DA SILVA FERNAN-
DES 95353100468 - R$ 41.000,00.

Solânea - PB, 19 de Abril de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VERANEIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-

ÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00026/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea:05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
– 12,361,2006,2025/12.361.2006.2026/12.361.2006.2027/12.361.2006.2028/12.361.2006.2036 – 
ELEMENTO DE DESPESA – 3.3.90.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA– 15401030 – TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 30%– 1575000 – TRANSFERÊNCIA DE 
CONVENIOS E INSTRUMENTOS DE CONGENERES VINCULADAS A EDUCAÇÃO – 15001001 
– RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – MDE – 15690000 – TRANSFERÊNCIA DE 
RECURSOS DO FNDE – 15690000 – TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea 
e: CT Nº 00106/2022 - 20.04.22 - PEDRO DA SILVA FERNANDES 95353100468 - R$ 41.000,00.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 035/2022
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMA-

ÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SIGEDUC – SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO 
DA EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. 

 O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 024/2022, de 11/02/2022, e obser-
vadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de 
setembro de 2019.

 R E S O L V E:
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº035/2022, que obje-

tiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SIGEDUC – SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA 
EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB,com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, a:

- SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.406.686/0001-67 
Valor R$: 792.200,00

Santa Rita - PB, 28 de abril de 2022.
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N° 00078/2022

INEXIGIBILIDADE 
Nº 00005/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA, consultor fiscal e tributário com inscrição na OAB/

RN 2946, CPF N° 012.303.604-68 e RG Nº 89727 2ª via SSP/RN, residente na Avenida Senador 
Salgado Filho, 2190, Sala 236 - Lagoa Nova – Natal/RN, CEP: 59.075-000.

OBJETO: Contratação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria fiscal, 
tributária e correlatos, visando o atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, para a 
Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB

VALOR MENSAL: R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais)
VALOR GLOBAL: R$ 31.500,00 (Trinta e uns mil e quinhentos reais), para 09 (nove) meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.020 - Secretaria Municipal de Gestão 
04.122.2015.2015 - Manutenção das Atividades Administrativas da SMG
3390.35 - 1.500.0000 - Serviços de Consultoria
FUNDAMENTO: Art. 25, inciso II da Lei 8.666/93.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 20/01/2023
DATA DO CONTRATO: 20 de abril de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 00005/2022
PROCESSO Nº 00032/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA, CPF N° 012.303.604-68, Avenida Senador 

Salgado Filho, 2190, Sala 236 -  Lagoa Nova – Natal/RN, CEP: 59.075-000.
OBJETO: Contratação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria fiscal, 

tributária e correlatos, visando o atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, para a 
Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB

VALOR MENSAL: R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais)
VALOR GLOBAL: R$ 31.500,00 (Trinta e um mil e quinhentos reais) para um período de 09 

(nove) meses.
Santa Luzia-PB, 19 de abril de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00002/2022
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Santa Luzia/PB, torna público para 

conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Concorrência Nº 00002/2022, 
que tem como objeto: Contratação de empresa especializada para construção de Creche Proinfância 
– Tipo 1 – Padrão FNDE, no Município de Santa Luzia/PB, através do Termo de Compromisso PAR 
Nº. 202103960–1/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Considerações da Comissão, 
licitantes inabilitados por não cumprir todas as exigências do edital: DIAS ENGENHARIA E LOCACO-
ES EIRELI - CNPJ: 17.421.938/0001-88, não atendeu aos itens 6.1.14.1 (1. Estrutura Metálica para 
Coberta) e 6.1.15 do edital, não atendeu ao item 6.1.20. apresentou garantia (caução) de participação 
pertencente a outra licitação. SANTA FE CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 28.561.917/0001-84, 
não atendeu ao item 6.1.20. do edital, apresentou garantia emitida pelo Garant Bank, porém sem 
certificação da SUSEP ou do Banco Central do Brasil (BACEN), apresentou Prova de regularidade 
com a Fazenda Nacional, relativos aos Tributos federal, inclusive contribuições previdenciárias 
vencida, mas declarou a condição de enquadramento de Empresa de Pequeno Porte. QUALITY 
CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 26.183.729/0001-34, não atendeu aos itens 6.1.14.1, referente ao 
Acervo Técnico e 6.1.15 do edital. Não apresentou garantia (caução) de participação na presente 
licitação, item 6.1.20 do edital e não apresentou declaração em atendimento a Lei Municipal nº 
833/2017, item 6.1.21, letra i, do edital. JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 
28.697.127/0001-20. Não apresentou garantia (caução) de participação na presente licitação, item 
6.1.20 do edital, e não apresentou declaração que em sua contratação irá promover e cumprir 
a Gestão dos Resíduos Sólidos, item 6.1.21, letra j, do edital e não apresentou declaração em 
atendimento a Lei Municipal nº 833/2017, item 6.1.21, letra i, do edital. Licitantes habilitados por 
cumprir todas as exigências do edital: EJAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 09.603.358/0001-83, A. P 
ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 01.664.506/0001-68 e SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
- CNPJ: 14.031.903/0001-44. Informa ainda que a documentação está à disposição de qualquer 
interessado e que a partir da publicação da análise deste julgamento está aberto o prazo recursal 
mediante o que o preceitua o artigo 109, Inciso I, da Lei 8.666/93. Maiores Informações, na sala 
da Comissão de Licitação, situada na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro Antônio Bento de Morais, na 
cidade de Santa Luzia/PB - CEP 58.600-000, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 27 de abril de 2022.
Jonas Pereira de Andrade 
Presidente da CPL/PMSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
A Presidente da Comissão de licitação do município de São Jose de Espinharas-PB, torna público 

que houve impugnação ao Edital da referida licitação através da empresa JRD  CONSTRUTORA 
LTDA, CNPJ 44.135.727/0001-51, que tem como objeto: Contratação de prestação de serviço de 
limpeza urbana, pequenas construções, manutenção e reparo em geral em prédios, vias e praças 
públicas, conforme Termo de Referência e edital. E que após análise da Impugnação a mesma foi 
julgada IMPROCEDENTE nos termos do Julgamento. Assim a sessão pública continua agendada 
para: 10:30 horas do dia 06/05/2022. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede 
da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na  Praça Bossuet 
Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB.

São José de Espinharas – PB, 28 de Abril de 2022.
ROGÉRIA JORDÂNIA DA SILVA ASSIS 

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022

 OBJETO: AQUSIÇÃO DE GÁS GPL E ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB. 

 A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 0020/2022, de 31/01/2022, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

 R E S O L V E:
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº002/2022, que objetiva: 

AQUSIÇÃO DE GÁS GPL E ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVER-
SAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB,com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, a:

 - H M MONTEIRO DE MELO
CNPJ: 11.776.834/0001-00
Valor R$: 1.276.800,00
- TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.911.924/0001-00
Valor R$: 48.000,00

Santa Rita - PB, 28 de abril de 2022.
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: REGISTRO 
DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNE-
CIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DESTA CASA LEGISLTATIVA, SENDO: MATERIAS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA, ESCRITORIO, 
ALMOXARIFADO, DESCARTÁVIES E UTENSÍLIOS DIVERSOS; MATERIAS DE GÊNERO ALI-
MENTÍCIOS E DE LIMPEZA, CONFORME ANEXO D0 TERMO DE REFERÊNCIA; ADJUDICO o 
seu objeto a: COPILAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 264.277,24.

Santa Rita - PB, 27 de Abril de 2022
NAPOLEÃO GUERRA NÓBREGA JUNIOR 

MATRÍCULA Nº 1.540 – 
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO 
PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA 
LEGISLTATIVA, SENDO: MATERIAS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA, ESCRITORIO, ALMOXARI-
FADO, DESCARTÁVIES E UTENSÍLIOS DIVERSOS; MATERIAS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E 
DE LIMPEZA, CONFORME ANEXO D0 TERMO DE REFERÊNCIA; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: COPILAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 264.277,24.

Santa Rita - PB, 28 de Abril de 2022
FRANCISCO DE MEDEIROS SILVA – 
Presidente da Câmara de Santa Rita

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA
 GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NE-
CESSIDADES DESTA CASA LEGISLTATIVA, SENDO: MATERIAS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA, 
ESCRITORIO, ALMOXARIFADO, DESCARTÁVIES E UTENSÍLIOS DIVERSOS; MATERIAS DE 
GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA, CONFORME ANEXO D0 TERMO DE REFERÊNCIA; 
DESIGNO os servidores Dimas de Sousa Galvão - Matrícula Nº 1444, Diretor da Secretaria Geral, 
como Gestor; e Paulo Roberto da Silva - Matrícula Nº 1451, Diretor de Administração/patrimônio, 
para Fiscal, do contrato decorrente da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00001/2022, 
especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Santa Rita - PB, 28 de Abril de 2022
FRANCISCO DE MEDEIROS SILVA – 
Presidente da Câmara de Santa Rita

 
ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLTATIVA, SENDO: MATERIAS DE EXPEDIENTE, PAPELA-
RIA, ESCRITORIO, ALMOXARIFADO, DESCARTÁVIES E UTENSÍLIOS DIVERSOS; MATERIAS 
DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA, CONFORME ANEXO D0 TERMO DE REFERÊNCIA. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2022. DOTAÇÃO: 01.010 – RECURSOS 
PRÓPRIOS DA CÂMARA MINICIPAL DE SANTA RITA–PB 01 031 1001 2001 – MANUTENÇÃO 
DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO 339030 – MATERIAL DE CONSUMO. ASSINATURA 
: 28/04/2022 - VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Câmara Municipal de Santa Rita e: CT Nº 00006/2022 - 28.04.22 - COPILAR COMERCIO E SER-
VICOS EIRELI - R$ 264.277,24.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00001/2022
 Aos 28 dias do mês de Abril de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Câmara 

Municipal de Santa Rita, Estado da Paraíba, localizada na Praça João Pessoa - Centro - Santa 
Rita - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; 
Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Portaria nº 001/2022-GP, de 03 de Janeiro 
de 2022; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00001/2022 que 
objetiva o registro de preços para: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSU-
MO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLTATIVA, SENDO: MATERIAS DE 
EXPEDIENTE, PAPELARIA, ESCRITORIO, ALMOXARIFADO, DESCARTÁVIES E UTENSÍLIOS 
DIVERSOS; MATERIAS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA, CONFORME ANEXO D0 
TERMO DE REFERÊNCIA; resolve registrar o preço nos seguintes termos: 

- COPILAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI.
CNPJ: 24.544.987/0001-73.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 

- 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 
- 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 
- 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 
- 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 
108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 
- 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136.

Valor: R$ 264.277,24.
 Santa Rita - PB, 28 de Abril de 2022

FRANCISCO DE MEDEIROS SILVA – 
Presidente da Câmara de Santa Rita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE DECISÃO DE RECURSO E ABERTURA DE PROPOSTAS 

CONCORRÊNCIA Nº 00001/2022
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Santa Luzia/PB, torna público para 

conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Concorrência Nº 00001/2022, 
que tem como objeto: contratação de empresa especializada para dar continuidade a construção 
de escola na Zona Urbana - Escola 12 salas - Padrão FNDE, no Município de Santa Luzia/PB, 
através do Termo de Compromisso PAR Nº. 202002870-1/Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação, que o recurso impetrado pela empresa SANTA FÉ CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ N° 
28.561.917/0001-84, foi NEGADO PROVIMENTO, decidindo pela permanência da INABILITAÇÃO 
da mesma. Informa ainda que a abertura dos Envelopes de Proposta de Preços ocorrerá no dia 
04/05/2022, às 11:30hs. Maiores Informações, na sala da comissão de licitação situada na Rua 
Caboclo Abel, s/n° - Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP 58.600-
000, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 28 de abril de 2022.
Jonas Pereira de Andrade
Presidente da CPL/PMSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N° 00121/2021

TOMADA DE PREÇOS N° 00002/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ N° 

13.777.403/0001-93.
OBJETO: Fica prorrogado por mais 240 (duzentos e quarenta) dias o Contrato Original, com 

vigência a partir de 07 de abril de 2022 a 03 de dezembro de 2022, baseando-se na Cláusula Se-
gunda - Do Prazo e no § 1º, inciso II, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Convênio FUNASA N° 00457/2017 - Fundação Nacional de 
Saúde. 02.030 - Secretaria Municipal de Saúde, 10.303.1051.1007 - Construção do Abasteci-
mento D’água. Elementos de Despesa: 4490.51 - 1.500.1002 - Obras e Instalações. 4490.51 
- 1.631.0000 - Obras e Instalações.

FUNDAMENTO: art. 57, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 240 (duzentos e quarenta) dias, (07/04/2022 a 03/12/2022).
DATA DO TERMO ADITIVO: 07 de abril de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
Pregão Presencial nº 026/2022 

Objetivo:Contratação de empresa especializada para execução de confecção e instalação de 
placas de comunicação visual e impressão digital para atender as necessidades das secretarias 
municipais de Serra Grande - PB, conforme especificações no edital.

Data da sessão: 13 de maio de 2022, às 08h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do 
município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio 
da Prefeitura Municipal. Informações no site www.tce.pb.gov.br, https://serragrande.pb.gov.br/licita-
caolista.php e e-mail: cplserragrande@gmail.com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 28 de abril de 2022.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA

COMISSÃO DE PREGÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nª.2022.103/2022

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022
O município de VISTA SERRANA através de seu Pregoeira torna público, que está aberta 

licitação para Aquisição de forma de parcelada de material de limpeza, higiene e saneantes 
destinado as atividades das secretarias do município de Vista Serrana/PB conforme termo de 
referência em anexo.

A reunião será as 08hs:30min do dia 12 de maio de 2022
Informações:na Sala de reuniões da comissão permanente de Licitação da prefeitura Municipal 

de VISTA SERRANA, localizada a Rua Joao Francisco Filho, nº,236 – Centro, Vista Serrana - 
Estado Da Paraíba. de 07hs:00min as 12hs:00min, E-mail vistaserranacpl@gmail.com - site 
www.tce.gov.pb.br.

Vista Serrana, PB, 28 de abril de 2022
TAMIRES PINHEIRO XAVIER
PREGOEIRA OFICIAL/PMVS

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA

COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nª.2022.105/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022

O município de VISTA SERRANA através de sua pregoeira torna público, que está aberta 
licitação para Aquisição parcelada de material elétrico destinados aas atividades de todas as 
secretarias do município de vista serrana, conforme termo de referência anexo I do edital. 

A reunião será às 08hs:30min do dia 19 de maio de 2022 na sala da CPL, Informação no Sala 
de reuniões da comissão permanente de Licitação da prefeitura Municipal de VISTA SERRANA, 
localizada a Rua João Francisco Filho Nº. 236, Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba, 
de segunda a sexta de 07hs:00 as 12hs;00min. vistaserranacpl@gmail.com - www.tce.gov.pb

Vista Serrana, PB, 28 de abril de 2022.
Tamires Pinheiro Xavier
Pregoeira Oficial/PMVS

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA

COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nª.2022.104/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022

OBJETIVO: Aquisição parcelada de peças para veículos leves e pesados, destinados a frota 
de veículos e agregados do município de Vista Serrana/PB, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

A reunião as 10hs:30min do dia 12 de maio de 2022, na sala da CPL, Informação na sala da 
Comissão Permanente de Licitação no Endereço Rua João Francisco Filho Nº. 236, Centro - E-mail: 
vistaserranacpl@gmail.com, www.tce.gov.pb, de segunda a sexta de 07hs:00min as 12hs;00min.

Vista Serrana-PB, 28 de abril de 2022.
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

Pregoeira Oficial /MVS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, por meio do site http://bnc.org.br/sistema/, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO DE PNEUS, 
CÂMARAS E PROTETORES DE AR PARA A FROTA DE VEÍCULOS. Abertura da sessão pública: 
09:30 horas do dia 23 de Maio de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma 
sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alte-
rações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3378–1029. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. 
Edital: https://www.pmtacima.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; http://bnc.org.br/sistema/; podendo 
ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Tacima - PB, 28 de Abril de 2022
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, por meio do site http://bnc.org.br/
sistema/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULO TIPO HATCH, 0KM. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 24 de Maio de 
2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de 
Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 
10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3378–1029. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. Edital: https://www.pmtacima.pb.gov.br/; 
www.tce.pb.gov.br; http://bnc.org.br/sistema/; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Tacima - PB, 28 de Abril de 2022
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, às 09:00 horas do dia 19 de Maio de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÕES PARCE-
LADAS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS 
PESADAS DESTE MUNICIPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Decreto Municipal nº 113/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3378–1029. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. Edital: https://
www.pmtacima.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Tacima - PB, 28 de Abril de 2022
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, por meio do site http://bnc.org.br/sistema/, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 
DE TRANSPORTE SANITÁRIO TIPO VAN ORIGINAL DE FÁBRICA COM CAPACIDADE PARA 
21 LUGARES (INCLUINDO MOTORISTA), COM ACESSIBILIDADE PARA 1 CADEIRANTE 
DO TIPO DISPOSITIVO DE POLTRONA MÓVEL – NOVO E 0KM. Abertura da sessão pública: 
09:30 horas do dia 18 de Maio de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma 
sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alte-
rações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3378–1029. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. 
Edital: https://www.pmtacima.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; http://bnc.org.br/sistema/; podendo 
ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Tacima - PB, 27 de Abril de 2022
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, às 09:00 horas do dia 19 de Maio de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÕES PARCE-
LADAS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS 
PESADAS DESTE MUNICIPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Decreto Municipal nº 113/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3378–1029. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. Edital: https://
www.pmtacima.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Tacima - PB, 28 de Abril de 2022
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Maio 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: FORNECIMENTO DE 
MATERIAL ELÉTRICO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto 
Municipal nº 113/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supraci-
tado. Telefone: (083) 3378–1029. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. Edital: https://www.
pmtacima.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Tacima - PB, 28 de Abril de 2022
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA

 Avisode Suspensão
PREGAO PRESENCIAL 17/2022

Torna-se público que,
Sessão pública suspensa. Será efetuada análise dos elementos apresentados – classificação 

e convocação para a fase de lances verbais.
A Pregoeira informou aos presentes que uma nova reunião para continuidade dos trabalhos 

será marcada mediante publicação na imprensa oficial. 
Os envelopes contendo a Documentação dos licitantes qualificados nesta reunião permanecem 

em poder da Pregoeira. .
Telefone: no site
Email: no site

TACIMA- PB, 27 -04-2022.
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

PREGOEIRO(A)



30  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 29 de abril de 2022 Publicidades

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2022
PROCESSO Nº 19.000.011858.2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS OPERACIONAIS, TIPO RABECÃO, destinado à SECRETARIA DE 
ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO/ENCARGOS GERAIS DO ESTADO, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 12/05/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
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, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic06@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00753-7
    João Pessoa, 28 de abril de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/2022
PROCESSO Nº 19.000.011859.2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BUSCA E SAL-
VAMENTO, destinado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA - CBMPB, conforme 
edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 12/05/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
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, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic05@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00761-0                                                               
João Pessoa, 28 de abril de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 
PARTICULAR DE COMPRA E VENDA, CELEBRADO 
ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA 

PARAÍBA – CINEP E A EMPRESA MÉTRICA 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS 

LTDA – CNPJ Nº 14.750.722/0001-78.

Aos 04 dias do mês de março do ano de 2022, nesta Cidade de João Pessoa, capital do 
Estado da Paraíba, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP, sociedade 
de economia mista, com sede nesta capital, na Rua Feliciano Cirne, nº 50, Jaguaribe, inscrita no 
CNPJ sob o n° 09.123.027/0001-46, neste ato representada, por seus Diretores Presidente e de 
Operações, respectivamente, RÔMULO SOARES POLARI FILHO brasileiro, viúvo, engenheiro 
civil, inscrito no CPF nº 024.623.844-56, portador da cédula de identidade nº 2124925 (SSP/PB), 
residente e domiciliado na Cidade de João Pessoa - PB, e RICCELLY FARIAS DE LACERDA, 
brasileiro, casado, Engenheiro Civil, inscrito no CPF nº 027.445.074-74, portador da cédula de 
identidade nº 2.197.172 (SSP/PB), residente e domiciliado na Cidade de João Pessoa – PB, 
com base na legislação pátria vigente, resolvem por bem RESCINDIR UNILATERALMENTE o 
Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda nº 041/2012com a empresa MÉTRICA 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS LTDA - CNPJ N°14.750.722/0001-78,que tem por 
objeto, formalmente, uma área total medindo 17.918,87, correspondente ao Lote 01, da quadra 
04, localizado no Via Local 06, Distrito Industrial deCaaporã– PB,, operando-se tal rescisão pelos 
fundamentos seguintes e gerando os efeitos a seguir fixados: CONSIDERANDO que a empresa 
em tela VIOLOU DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS, especialmente a previsão contida nasCláusula 
Segunda, Terceira, Sétima, alíneas “a”, “b” e “c”,Parágrafos 1º e 2º todas do Contratode Promessa 
de Compra e Venda nº 041/2012,anexado no Processo Administrativo n. 0398/2020, principalmente 
as que estabelecem como cláusulas resolutivas a destinação diversa do imóvel, não implantação/
funcionamento dentro do prazo acordado; CONSIDERANDO, ainda, o pleno direito de RESCINDIR 
UNILATERALMENTE O INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 
FIRMADO COM A EMPRESAMÉTRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS LTDA - CNPJ 
N°14.750.722/0001-78, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP o faz por 
decisão de seus Diretores respectivamente, Presidente e deOperações, infra-assinados, conforme 
Resolução de Diretoria n° 030/2022, datada de 04 de março de 2022,razão pela qual cessam todos 
os direitos e obrigações das partes, a partir desta data, excetuando-se as responsabilidades pelos 
atos já decorridos e oriundos do referido instrumento legal; CONSIDERANDO, por fim, todos os 
fundamentos descritos acima, FICA RESCINDIDO DE PLENO DIREITO O CONTRATO DE PRO-
MESSA DE COMPRA E VENDA nº 041/2012, firmado em 03 de outubro de 2012, celebrado entre 
a MÉTRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS LTDA - CNPJ N° 14.750.722/0001-78e 
a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP.

João Pessoa, 05 de abril de 2022.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP

RÔMULO SOARES POLARI FILHO            RICCELLY FARIAS DE LACERDA
Diretor Presidente                                    Diretor de Operações

HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ - Nº 09.112.236/0001-94
EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO -001/2022.
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação de referência 

á tomada de preço nº 001-2022, que objetiva: Reforma de Unidade de saúde no Hospital Napoleão 
Laureano, sendo a empresa com o preço, para a execução da obra, onde saiu vencedora foi a 
empresa B3M CONSTRUTORA EIRELI (CNPJ: 27.343.319/0001-76) com o valor global de R$ 
1.053.039,68 (Hum milhão cinqüenta e três mil trinta e nove reais e sessenta e oito centavos). O 
qual tornamos público a Homologação e Adjudicação do referido processo licitatório. 

João Pessoa, 27/04/2022
Ricardo Vieira Coelho

Presidente da Comissão de Licitação

EDITAL - Ivana Borborema Cunha Lima, Oficiala Substituta do Cartório do 1º Ofício da Comarca 
de Campina Grande/PB, de acordo o que prevê a Lei nº 10.931/2014, torna público, para conheci-
mento de quem interessar possa, que se processa neste Cartório do Registro de Imóveis, pela SN 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 08.819.112/0001-80, empresa com sede a Rua 
Rodrigues Alves, 796, SL 10.5, Edifício Prata Nobre, Prata, Campina Grande/PB. A AVERBAÇÃO DE 
RETIFICAÇÃO DE ÁREA referente ao imóvel de sua propriedade, constituído de: UM CONJUNTO 
DE ARMAZEM PARA DEPÓSITO, construído em alvenaria de tijolos, laje premoldada, estrutura 
de concreto armado e cimento, estrutura metálica e de madeira, coberto de telhas de cimento 
amianto, contendo instalações elétricas e hidráulicas e bem assim constante de entrada principal 
de autos, entrada principal de pessoal, balanço rodoviária, guaritas e escritórios, setor de produção, 
depósitos, 01 WCB masculino, com 05 divisões, setor de fabricar cordas, conjunto esse murado em 
alvenaria, com área construída de 3.750,00m², que somada aos 400m² já acrescentados, constitui 
4.150,00m², uma área de terreno de 8.000,00m² tendo recebido o Nº 1.365 DA AVENIDA E Nº 1.439 
DA ALUDIDA AVENIDA BRASILIA, hoje AVENIDA SEVERINO BEZERRA CABRAL, limita-se: ao 
oeste, frente com o leito da BR 230, onde localizava-se a Avenida Severino Bezerra Cabral; ao leste, 
fundos com o leito da rua projetada Seis, do loteamento Bairro do Mirante; ao norte, lado direito com 
terreno vazio de propriedade Sibral Imóveis Ltda, devidamente registrado sob matrícula nº 9.424 
sob número AV-1, ficando desde já o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARIA AUGUSTA DE BRITO, 
CNPJ nº 03.069.647/0001-68, Avenida Engenheiro José Celino Filho, 35, Mirante, Campina Grande/
PB, intimado para dentro do prezo de 15 (quinze) dias, contado da publicação deste EDITAL para 
contestar a presente retificação, a qual não havendo reclamação ou impugnação, será a mesma 
procedida. Campina Grande, 05 de abril de 2022. Ivana Borborema Cunha Lima - Oficiala Substituta. 

EDITAL - Ivana Borborema Cunha Lima, Oficiala Substituta do Cartório do 1º Ofício da Comarca 
de Campina Grande/PB, de acordo o que prevê a Lei nº 10.931/2014, torna público, para conheci-
mento de quem interessar possa, que se processa neste Cartório do Registro de Imóveis, pela SN 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 08.819.112/0001-80, empresa com sede a Rua 
Rodrigues Alves, 796, SL 10.5, Edifício Prata Nobre, Prata, Campina Grande/PB. A AVERBAÇÃO DE 
RETIFICAÇÃO DE ÁREA referente ao imóvel de sua propriedade, constituído de: UM CONJUNTO 
DE ARMAZEM PARA DEPÓSITO, construído em alvenaria de tijolos, laje premoldada, estrutura 
de concreto armado e cimento, estrutura metálica e de madeira, coberto de telhas de cimento 
amianto, contendo instalações elétricas e hidráulicas e bem assim constante de entrada principal 
de autos, entrada principal de pessoal, balanço rodoviária, guaritas e escritórios, setor de produção, 
depósito, 01 WCB masculino, com 05 divisões, setor de fabricar cordas, conjunto esse murado em 
alvenaria, com área construída de 3.750,00m², que somada aos 400m² já acrescentados, constitui 
4.150,00m², uma área de terreno de 8.000,00m² tendo recebido o Nº 1.365 DA AVENIDA E Nº 1.439 
DA ALUDIDA AVENIDA BRASILIA, hoje AVENIDA SEVERINO BEZERRA CABRAL, limita-se: ao 
oeste, frente com o leito da BR 230, onde localizava-se a Avenida Severino Bezerra Cabral; ao leste 
fundos com o leito da rua projetada Seis, do loteamento Bairro do Mirante; ao norte, lado direito 
com terreno vazio de propriedade Sibral Imóveis LTDA, devidamente registrado sob matrícula nº 
9.424 sob número AV-1, ficando desde já a PUMA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ nº 
12.919.833/0001-30, Avenida Prefeito Severino Bezerra Cabral, 1.419, Mirante, Campina Grande/
PB, intimado para dentro do prezo de 15 (quinze) dias, contado da publicação deste EDITAL para 
contestar a presente retificação, a qual não havendo reclamação ou impugnação, será a mesma 
procedida. Campina Grande, 05 de abril de 2022. Ivana Borborema Cunha Lima - Oficiala Substituta. 

 EDITAL
O Presidente do SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE CAMPINAGRANDE – (SIN-

DILOJAS), com fulcro no Art. 26, II do Estatuto vigente, vem, muito respeitosamente, comunicar 
sobre o falecimento, e consequente afastamento definitivo, do membro GERALDO DAVID DA 
SILVA, eleito para a diretoria do quadriênio 2022-2026, para o cargo de Conselho Fiscal Efetivo, 
assumindo o cargo de Conselho Fiscal Efetivo o suplente, Sr. Eduardo Ferreira de Sousa, por ser 
o primeiro do Conselho Fiscal apto para ocupar a vaga. Igualmente, aproveita a oportunidade para 
CONVOCAR REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, que acontecerá no dia 10/05/2022, às 19h00 em 
primeira convocação e às 19h30 com os membros presentes, na sede deste sindicato, localizado 
à R. Maciel Pinheiro, 373 - 1º Andar - Centro, Campina Grande - PB, 58400-100, cuja pauta será a 
ocupação do cargo vacante pelo suplente, nos termos do estatuto.Este sindicato externa as mais 
profundas condolências a todos os amigos e familiares do Sr. Geraldo David, além de reconhecer 
verdadeiramente os serviços prestados a toda a sociedade, inclusive a esta entidade de classe. 
Francisco de Assis Oliveira, Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Campina Grande.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2022
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA HÍBRIDA

(IN/DREI Nº 81/20 e Art. 43-A DA LEI 5.764/71)
O Presidente da COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA – COOPANEST-PB, 

no uso de suas atribuições estatutárias, CONVOCA os Delegados de suas Federadas, em número de 
189 (cento e oitenta e nove), a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária Híbrida (presencial 
e digital), que se realizará, simultaneamente, na sede da cooperativa, localizada na Av. Almirante 
Barroso, 905, Torre, João Pessoa, Paraíba, e por meio do aplicativo Google Meet no próximo dia 
09 de maio de 2022(segunda-feira), às 17h30, em primeira convocação, com a presença de dois 
terços (2/3) das Federadas, em condições de votar; às 18h30,  em segunda convocação, metade 
e mais uma das Federadas; ou às 19h30, em terceira e última convocação, com qualquer número 
de federadas, para deliberarem sobre a seguinte: 

ORDEM DO DIA
1) Deliberação sobre a entrada de novos cooperados aprovados pelo Conselho Ético-Técnico;
2) Discussão e Deliberação do Recurso Administrativo sobre a decisão proferida pelo Conselho 

de Administração sobre o Processo Ético-Técnico 001/2021;
João Pessoa, 28 de abril de 2022.

RÉGIS COSTA BOMFIM
Presidente

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA no uso desuas 
atribuições legais, notifica pelo presente, os abaixo relacionados, dispostos por nome e registro 
noCRCPB e categoria de registro (Profissional, Sociedade Contábil/Empresário Contábil),em ordem 
alfabética, para que compareçam, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da presente, noendereço 
constante deste, ou contate pelo telefone (83) 3044-1304, para tratar de assunto relevante ede seu 
interesse, uma vez que se encontra em lugar incerto e não sabido:Profissional Contador/Técnico 
em Contabilidade:PB-009814/O--ABRAÃO ARRUDA TRAVASSOS; PB-010929/O--ADALGISA 
LORDÃO BARBOZA DE ALMEIDA; PB-002289/O--ADERALDO LOURENCO DA SILVA; PB-
011905/O--ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA GOMES PORDEUS; PB-007290/O--ADRIANO DA 
SILVA; PB-001251/O--AFONSO LIGORIO MADRUGA; PB-010011/O--AGNES LIMA CAVALCANTI; 
PB-005564/O--ALBALUCIA DE SOUZA CARDOSO; PB-004471/O--ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO; 
PB-005300/O--ALBERTO GONÇALVES DA SILVA; PB-005110/O--ALDA LUCIA DA SILVA; PB-
007315/O--ALDO DOS SANTOS GALDINO; PB-007884/O--ALECSANDRO DA SILVA  PONTES; 
PB-011670/O--ALEXANDRA MARTINS ANDRADE CARDOSO; PB-011676/O--ALEXANDRE DA 
SILVA LUNA; PB-007828/O--ALEXANDRE RAMOS PAIVA DE SOUTO; PB-003944/O--ALEXANDRO 
GOMES DE MENEZES; PB-006212/O--ALEXSANDRA GERMANO DE BARROS; 
PB-010895/O--ALIANA DE QUEIROZ HENRIQUES COUTINHO; PB-011903/O--ALINE CANDIDO 
COSTA; PB-011540/O--ALINE EMANUELE COSTA FIGUEIROA; PB-008840/O--ALLAN KLEBER 
AZEVEDO DE FARIAS; PB-004609/O--ALVARO JOSE DE OLIVEIRA; PB-003416/O--AMAURY 
BARROS FILHO; PB-009639/O--ANA CAROLINA GUEDES DORNELAS PB-007870/O--ANA 
CLAUDIA FREITAS DA SILVA; PB-005957/O--ANA CLAUDIA SAMPAIO ACIOLY FELICIANO; PB-
010517/O--ANA CRISTINA DO NASCIMENTO COSTA; PB-008968/O--ANA LEITE DE SOUSA 
MARIANO; PB-003889/O--ANA LUCIA DA SILVA SANTOS PEREIRA; PB-008734/O--ANA MARIA 
DA SILVA CARNEIRO; PB-004182/O--ANA MARIA DE QUEIROZ; PB-005684/O--ANA MARIA DIAS 
PAZ; PB-003484/O--ANA NIEDIA MENDES NUNES; PB-012070/O--ANA NYKAELLE DE FARIAS 
GOMES; PB-009343/O--ANA PAULA AZEVEDO FRANCELINO; PB-007160/O--ANA PAULA CA-
VALCANTI RAMALHO; PB-010348/O--ANDERSON MONTEIRO SILVA; PB-007761/O--ANDRE 
BEZERRA MEIRELES; PB-011185/O--ANDRÉ DE ALBUQUERQUE QUEIROGA; 
PB-007983/O--ANDREA DO NASCIMENTO FERREIRA; PB-012436/O--ANDREA KATIA CAMPOS 
CATAO; PB-009280/O--ANDREY MIKAEL ALVES DE MEDEIROS; PB-009364/O--ANDREZZA 
MONIA SARAIVA GUIMARAES; PB-009094/O--ANGELA MARIA DA SILVEIRA CASIMIRO; PB-
-012059/O--ANGELICA GONÇALVES SIMÕES BERNARDO; PB-008980/O--ANTHONY DE LIMA 
ARAGÃO; PB-004727/O--ANTONIO ARAUJO DE BARROS; PB-011443/O--ANTONIO CARLOS 
GONÇALVES; PB-005081O--ANTONIO CRUZ FILHO; PB-002397/O--ANTONIO DE PADUA PE-
REIRA; PB-006537/O--ANTONIO FERNANDO LIMA DA SILVA; PB-004014/O--ANTONIO GENIL-
SON PEREIRA DE LUCENA; PB-007343/O--ANTONIO JUSTINO NETO; PB-010215/O--ANTONIO 
MACIEL DOS SANTOS FILHO; PB-004739/O--ANTONIO MARTINS DE MEDEIROS; PB-012493/O--
-ANTONIO SANTOS FERNANDES; PB-003924/O--ARGEMIRO VIEIRA DE FREITAS SOBRINHO; 
PB-004214/O--ARIOSVALDO DE ARRUDA FERREIRA; PB-003842/O--ARISTIDES LUIZ HARD-
MAN; PB-009357/O--ARTUR AMORIM FIRMO DA SILVA; PB-010487/O--ATILLA LIMA MENEZES 
DE SOUSA; PB-011006/O--AUDÁLIO DA SILVA MONTEIRO; PB-011044/O--AYRON ALLYSON 
ALVES MARINHO; PB-006524/O--BETANIA CARLA SILVA VIEIRA; PB-003402/O--BOANERGES 
ALBUQUERQUE DOS SANTOS; PB-012235/O--BRUNA EMANUELLY SANTIAGO COSTA; PB-
010159/O--BRUNO GIACOMELLI LACERDA DE ALUSTAU PAIVA; PB-009208/O--BRUNO RAFA-
EL ARAÚJO DA COSTA SOUSA; PB-009469/O--BRUNO RODRIGUES CABRAL; 
PB-009929/O--CAMILA DANTAS DA SILVA; PB-011814/O--CAMILA GOMES HENRIQUES; PB-
-011371/O--CAMILA MAIA DOS SANTOS; PB-006460/O--CANDICE ANE HYPACIO PESSOA DE 
ARAUJO; PB-012176/O--CARLEANE OLIVEIRA DAS CHAGAS GOMES; PB-011301/O--CARLITO 
FERREIRA DA SILVA FILHO; PB-008884/O--CARLOS AUGUSTO RAULINO DA SILVA MORAES; 
DF-003689/O--CARLOS DIAS LEITE; PB-007980/O--CARLOS JOSE DA SILVA ELOY; PB-
010105/O--CASSIA LEMOS DA SILVA; PB-004815/O--CATARINA IZABEL APOLINÁRIO CHAVES; 
PB-005525/O--CAYO MARIO TEIXEIRA; PB-003376/O--CELIA MARIA DA SILVA PEREIRA; PB-
-010618/O--CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA; PB-005910/O--CICERA DA SILVA MACIEL 
FREIRE; PB-008793/O--CICERO DA COSTA CIRNE; PB-010349/O--CIRO FONSECA DE MEDEI-
ROS; PB-007374/O--CLEBIANA DA SILVA PEREIRA; PB-001729/O--CLOTILDE DE MENESES 
DANTAS; PB-011944/O--CRISTIANE MACIEL CORREIA FELIX; PB-009613/O--CRISTOVAO ALVES 
LEITE; PB-004954/O--DALVA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA; PB-012431/O--DANIEL DE AL-
BUQUERQUE BARACHO JUNIOR; PB-012197/O--DANIEL GOMES LEITE; PB-006217/O--DANIEL 
NUNES DOS SANTOS; PB-011665/O--DANILO RANIÉRY LINO DA SILVA; PB-012484/O--DEBORA 
HELLEN LIMA DE OLIVEIRA; PB-007699/O--DEBORA HENRIQUE ONTES; PB-007903/O--DEISY 
CRISTINE LUCENA BISPO; PB-009433/O--DELOSMAR CONSTANTINO DE FRANÇA OLIVEIRA; 
PB-012088/O--DÊNNIS THADEU FREITAS; PB-009315/O--DEUSIENE DE PAIVA E SANTOS; 
PB-003068/O--DEUSLENE FREIRE DE SOUZA; PB-007126/O--DIEGO ALEXANDRE ABREU 
OLIVEIRA; PB-008951/O--DILMAR DE MORAES SANTOS; PB-007302/O--DILSON LUCENA DE 
FRANÇA JUNIOR; PB-009735/O--DIOGENES LEITE GONÇALVES; PB-005891/O--DJAIR ALBER-
TO DA SILVA SANTOS; PB-005130/O--EBENEZER DOS SANTOS SILVA; PB-011361/O--EDENISON 
GOMES DE OLIVEIRA; PB-006058/O--EDILENE DA SILVA GONÇALVES; PB-011617/O--EDMILSON 
LOPES DE MORAIS; PB-002334/O--EDNA MARIA SOUZA OLIVEIRA; PB-007116/O--EDNELSON 
MARCOLINO MENDONCA; PB-006296/O--EDSON LOPES DE MORAIS; PB-005672/O--EDUARDO 
GUILHERME DE MOURA LEITE; PB-006991/O--EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES; PB-
-007865/O--EDVALDO BEZERRA MACIEL; PB-005699/O--EDVALDO CAETANO DA SILVA; PB-
007858/O--ELANE CHRISTINE BELMONT BERNARDO; PB-008407/O--ELIANA FERNANDES DA 
SILVA; PB-003498/O--ELIANE CAVALCANTI FAGUNDES; PB-008744/O--ELIANE EREIRA DA 
SILVA LUCENA; PB-011788/O--ELIDA BERNARDINO DA SILVA; PB-009342/O--ELIEL OLIVEIRA 
MOTA; PB-011061/O--ELIO PIMENTA; PB-009585/O--ELIONE ABREU DE SOUZA; 
PB-002736/O--ELISABETE BRAGA ROLIM VIEIRA; PB-003720/O--ELIVALDO BRANDAO DA 
SILVA; PB-005405/O--ELVIO ALVES SILVA; PB-012344/O--EMILSON QUARESMA PEROTTI; 
PB-003627/O--ERICO DE ALMEIDA MATTOS JUNIOR; PB-007354/O--ERIVALDO FELIPE; PB-
-011757/O--ERIVALDO MEDEIROS VIEIRA; PB-004562/O--EUGENIO PACCELLI TRIGUEIRO 
PEREIRA; PB-010303/O--EUSTÁQUIO PEDROSA MIRANDA; PB-008385/O--EVANDRO MICENA 
DA SILVA; PB-012291/O--EWERTON CARLOS CARNEIRO DA SILVA; PB-007502/O--FABIO DJAIR 
DE MOURA CHAVES; PB-006028/O--FABIO EMIDIO LAURENTINO LOPES; PB-008204/O--FELIPE 
CHIANCA FERREIRA DE FRANÇA; PB-011459/O--FERNANDA SERAFIM DA SILVA; PB-012289/O--
-FERNANDO PEDROSA GALDINO; PB-011575/O--FLAVIA FELIX DO NASCIMENTO; PB-
-004018/O--FRANCISCA MARIA MOURA DE SOUSA MONTENEGRO; PB-004800/O--FRANCISCO 
ALVES DE ALMEIDA; PB-001340/O--FRANCISCO ASSIS FIDELIS DE OLIVEIRA; 
PB-007100/O--FRANCISO DE ASSIS BARBOSA DE ANDRADE; PB-004549/O--FRANCISCO DE 
ASSIS  NUNES ARAUJO;  PB-004579 /O- -FRANCISCO DE ASSIS  OLIVEIRA; 
PB-002037/O--FRANCISCO DE FREITAS CHAVES; PB-004706/O--FRANCISCO ERICKE MAR-
TINS; PB-005751/O--FRANCISCO LIMA DOS SANTOS; PB-005478/O--FRANCISCO OLIVEIRA; 
PB-007711/O--FRANCISCO PETRONIO MARQUES ABRANTES; PB-004358/O--FRANCISCO 
RILDO DE OLIVEIRA MACIEL; PB-001820/O--FRANCISCO SALES DE AZEVEDO; 
PB-009239/O--FRANKLIN DE LIMA REGIS; PB-008688/O--GENIVALDO SOUSA DE QUEIROZ; 
PB-006425/O--GEORGIANA AZEVEDO DE ALMEIDA; PB-008092/O--GEOVANA DOS SANTOS; 
PB-005042/O--GERALDO LOURENÇO DE LIMA; PB-004508/O--GERALDO MARTINS DE SOUZA; 
MA-002551/O--GERALDO XAVIER DE OLIVEIRA; PB-003442/O--GERLANE MAIA RODRIGUES 
DANTAS; PB-008965/O--GIANINNI MARTINS PEREIRA CIRNE; PB-006861/O--GILBERTO DE 
OLIVEIRA FRAZAO; PB-010691/O--GILBERTO MAGALHÃES DA SILVA FILHO; 
PB-011725/O--GILVAN ALMEIDA CARVALHO JUNIOR; PB-011740/O--GILVANETE FERNANDES 
FIRMINO; PB-006273/O--GILVANIA DE SOUSA; PB-005264/O--GILVANIA PEREIRA DO NASCI-
METO; PB-012026/O--GIOVANNA RUFINO FERREIRA  DE ARAUJO; PB-006451/O--GIRLENE 
CASTRO RODRIGUES; PB-007775/O--GIVAILDO SOARES DANTAS; PB-010264/O--GIZELLY 
LARANJEIRAS DOS SANTOS; PB-005201/O--GLAUBER LUIS MEIRELES DOS SANTOS; PB-
005449/O--GLAUCIA REGINA LIMA GUIMARAES; PB-005032/O--GLAUCIO WALTER DA SILVA 
RODRIGUES; PB-012136/O--GUILHERME AUGUSTO BARROCA GOMES; PB-011282/O--GUSTAVO 
HENRIQUE ARAUJO DE ALBUQUERQUE; PB-008327/O--HELCIO TEIXEIRA ALVES; PB-
004904/O--HELIO JOSE DE ALMEIDA; PB-005025/O--HENRIQUE JOSE CAMPELO DE OLIVEI-
RA; PB-008972/O--HERIANO AZEVEDO DE LUCENA; PB-003979/O--HILDEBRANDO BARBOSA  
DE SA LEITE; PB-005149/O--HILDENILSON PINHEIRO CARNEIRO; PB-009554/O--HUGO ANDRÉ 
FIGUEIREDO GONDIM; PB-007590/O--HUMBERTO FREIRE DO VALE; PB-012444/O--IAMA 
DANTAS MAIA CHAVES; PB-007541/O--ICLENIO BARBOSA DE SOUZA; PB-011580/O--IDERLINE 
SILVA DOS SANTOS; PB-003044/O--IDIVAN GOMES DA SILVA; PB-008031/O--IGO ROBERTO 
GOMES DE QUEIROZ; PB-003939/O--ILZA MARIA DA COSTA SOUZA; PB-011548/O--IONARA 
VIRGINIA CORREIA QUEIRO; PB-004709/O-- IRACEMA MEDEIROS PEREIRA; 
PB-011343/O--ISABELLA CHRISTINA PAULINO SANTOS; PB-010900/O--ISIS LIMA BEZERRA; 
PB-009484/O--ÍTALO MARQUES COSTA; PB-003271/O--IVALDO FARIAS MONTENEGRO; PB-
-010673/O--IVANILDO LUCAS DE FARIAS; PB-003405/O--IVONETH APARECIDA DE CARVALHO; 
PB-006523/O--JACILEIDE DE SOUSA; PB-012003/O--JACINTA DE FATIMA EUGENIO DA SILVA 
CEZAR DE OLIVEIRA; PB-006841/O--JACKSON DE ALMADA COUTINHO; PB-011018/O--JACKSON 
FABIANO OLIVEIRA FLOR; PB-006005/O--JAIR HERCULANO DOS SANTOS; 
PB-012263/O--JANAINA BARBOSA RODRIGUES; PB-011758/O--JANAINA FERREIRA DA SILVA 
EVANGELISTA; PB-011637/O--JAQUELINE MEDEIROS BRAGA NEVES; PB-010944/O--JARDEL 
FELIPE DA SILVA; PB-012108/O--JAYANE DE PAULA ANDRADE SOBRAL; PB-004728/O--JEANDRO 
OLIVEIRA DANTAS; PB-004678/O--JEFFERSON LIMA DE SOUZA; PB-012140/O--JEFFERSON 
MARTINS DE MOURA; PB-003820/O--JIVANILDO LIMA DE AGUIAR; PB-005423/O--JOAIS MAR-
TINS DA SILVA; PB-007054/O--JOÃO ALBERTO TRAVASSOS JÚNIOR; PB-003344/O--JOAO 
BATISTA DOS SANTOS; PB-005940/O--JOAO BATISTA MAHADO ALVES JUNIOR; 
PB-005267/O--JOAO CARLOS LOURENCO DE ANDRADE; PB-009077/O--JOÃO DINIZ DE 
MORAIS; PB-011584/O--JOCARLA DA SILVA PEREIRA FIGUEIREDO; PB-011616/O--JOELMA 
ALVES; PB-010049/O--JOELMA BELARMINO DA SILVA; PB-009696/O--JOELSON CELESTINO 
GOMES; PB-009240/O--JONAS ESPINOLA DIAS DA COSTA SOARES; PB-009580/O--JONATHAS 
DA SILVA BISPO; PB-011198/O--JONIELLY MARTINS MARQUES DUARTE DE BRITO; PB-
005553/O--JORGE ALVES DE ARAUJO; PB-005307/O--JORGE ANTONIO SALES BEZERRA; 
PB-004598/O--JORGE BRAZ DA SILVA; PB-003386/O--JORGE PEREIRA DO NASCIMENTO; 
PB-006092/O--JORYA LAYANA DANTAS CAMILO DE SOUZA; RR-000169/O--JOSE ABADIER 
CORDEIRO DE ARAUJO; SP-169250/O--JOSE ADAUTO BARRETO DE MATOS; 
PB-009999/O--JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA; PB-005323/O--JOSE ANTONIO PEREIRA DE 
SOUZA; PB-004135/O--JOSE ANTONIO RODRIGUES DA SILVA; PB-004835/O--JOSE ARAGAO 
DA SILVA; PB-005461/O--JOSE ARAUJO DA SILVA; PB-012050/O--JOSE BERNARDO DA SILVA 
JUNIOR; RS-021412/O--JOSE CARLOS ADAMATTI; PB-004526/O--JOSE CARLOS MONTEIRO 
MELO; PB-004187/O--JOSE A GUIA NOBREGA JUNIOR; PB-003236/O--JOSE DE ANCHIETA 
BARBOSA LANDIM; DF-005520/O--JOSE FARIAS; PB-006586/O--JOSE FERNANDES DE LIMA; 
PB-005351/O--JOSE FRAGOSO NETO JUNIOR; PB-005486/O--JOSE HILTON DE SOUZA FILHO; 
PB-004218/O--JOSE JORGE CAETANO DE ARAUJO; PB-007562/O--JOSE LITO LIMA DE SOU-
ZA; SP-261802/O--JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO NETO; PB-002904/O--JOSE LUZINALDO 
FERNANDES DA SILVA; PB-003178/O--JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS; PB-003133/O--JOSE 
NIVALDO ELOY DE BRITO; PB-009089/O--JOSE PAULO DE LIRA BEZERRA; PB-004652/O--JOSE 
REGINALDO PEREIRA DA SILVA; AP-001719/O--JOSÉ RIBAMAR DA SILVA FAVACHO; PB-
002679/O--JOSE ROBERTO RIBEIRO; PB-009853/O--JOSE ROLIM DE FREITAS JUNIOR; PB-
007136/O--JOSE SALUSTINO DA SILVA FILHO; PB-007695/O--JOSE SANTIAGO JUNIOR; PB-
012023/O--JOSÉ SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA; PB-001759/O--JOSE SEVERINO SOARES; 
PB-004400/O--JOSE SOARES DA COSTA; PB-011056/O--JOSE WALTER NEVES JUNIOR; PB-
-012481/O--JOSEANE NASCIMENTO OLIVEIRA; PB-011221/O--JOSELIA MARIA INACIO DE 
ANDRADE; PB-004087/O--JOSENILTON ARAJO VENTURA; PB-006486/O--JOSICLEIDE NUNES 
SOARES; PB-006500/O--JOSILEIDE DA SILVA; PB-010079/O--JOSILENE SILVA DE PAULA 
CUNHA; PB-004994/O--JOSIMAR RODRIGUES FORMIGA; RJ-029096/O--JOSINALDO MARCU-
LINO DE SOUSA; PB-007382/O--JOZIVALDO GUEDES DE LUCENA ANDRADE; 
PB-011349/O--JULIANA BOSISIO; PB-012342/O--JULIANA DA PAZ DE SÁ; PB-011726/O--JULIO 
DA SILVA; PB-010785/O--JULIO MORAIS DA SILVA; PB-011486/O--JUVANI FERREIRA DE SOU-
SA; PB-008343/O--KALIANDRA GUIMARAES DE FARIAS; PB-012036/O--KALINA PEREIRA 
FALCAO; PB-007461/O--KARLA CHRISTINA SANTANA FERNANDES PEIXOTO; 
PB-009547/O--KARLA GALVÃO DE LIMA; PB-009976/O--KATHIANNY MEDEIROS VELOSO; PB-
005661/O--KATIA DE LOURDES JORGE DE FIGUEIREDO; PB-010628/O--KEYLLA JANAINA 
OLIVEIRA MACHADO; PB-010337/O--KLENIO DE ANDRADE VENCESLAU; PB-012061/O--KYLENE 
EDUARDA PEREIRA DA SILVA; PB-011257/O--LARA DE ASSIS LIMA; PB-007584/O--LAUDIENE 
DE LOURDES BARROS; PB-005248/O--LAUDJANE DA TRINDADE ARAUJO; PB-005975/O--LEA 
MARTINS DE OLIVEIRA; PB-010737/O--LEILA ALVES DA SILVA; PB-012415/O-LEONARDO VI-
NICIUS DUARTE DE ABREU; PB-003750/O--LEONIDAS FERREIRA MENDES; PB-010557/O--LÍGIA 
COELI DO NASCIMENTO GUILHERME; PB-005085/O--LILIAN DE OLIVEIRA VITAL; PB-007412/O--
-LINDEMBERGUE SOUZA SILVA; PB-005936/O--LINDERMAN DA SILVA ARAUJO; 
PB-007124/O--LINDOBERTO DE LIMA OLIVEIRA; PB-008730/O--LISÂNIO ALVES DOS SANTOS; 
PB-010311/O--LORENA LYRA DE LIMA; PB-011730/O--LUAN SILVA DE AGUIAR; 
PB-010541/O--LUANN LUIS SANTOS DE ANDRADE; PB-011567/O--LUCAS PESSOA DE ALBU-
QUERQUE; PB-010103/O--LUCÉLIA GOMES DE ASSIS; PB-003531/O--LUCIA DE FATIMA 
ABRANTES; PB-003896/O--LUCIA GONDIM DE OLIVEIRA; PB-006913/O--LUCIANA BATISTA 
SALES; PB-010287/O--LUCIANA CARLA FÉLIX MENDES; PB-007184/O--LUCIANA FERNANDES 
MADRUGA; PB-006473/O--LUCIANE PIRES DA NOBREGA; PB-004165/O--LUCIANO DE BRITO 
CAVALCANTI; PB-006214/O--LUCIANO TAVARES DA SILVA; PB-004529/O--LUCILA FREITAS DE 
SOUSA; PB-008604/O--LUCIULO ARAUJO COLAÇO; PB-010732/O--LUIS ANDRE CASTRO 
MEIRA; PB-010459/O--LUIS CUNHA DE ANDRADE; PB-008218/O--LUIZ HENRIQUE ANDRADE 
GONÇALVES; PB-009496/O--LUZIA CABRAL DE OLIVEIRA; PB-002374/O--LUZIMAR NUNES 
LEITE; PB-011195/O--MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS; PB-005056/O--MACREANE PINTO; 
PB-007727/O--MAGDA LETICIA DINIZ; PB-001866/O--MANOEL ALVES DE OLIVEIRA; SE-
-003107/O--MANOEL DOMINGOS SILVEIRA NETO; PB-012163/O--MANOEL FERREIRA DA 
SILVA SOBRINHO; PB-006488/O--MANOELITO GALDINO RAMOS; PB-007710/O--MANUEL DE 
ANDRADE SOUZA; PB-011267/O--MARA LUCIA DA SILVA SAMPAIO; PB-007499/O--MARCELA 
GONÇALVES DOS SANTOS; PB-007145/O--MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA BELEM; PB-
-008061/O--MARCELO SÁVIO CAVALCANTI MEIRA; PB-004315/O--MARCIA BORGES DE LIMA; 
PB-010325/O--MARCIA DE FATIMA CALIXTO DA SILVA; PB-006925/O--MARCIO ALEXANDRE 
DE MELO E SILVA; PB-009944/O--MARCOS ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA SEGUNDO; 
PB-010290/O--MARCOS ANTONIO ROSAS DE VASCONCELOS FILHO; PB-006068/O--MARCOS 
AURELIO DA SILVA MELO; PB-006489/O--MARCOS JOSE DOS SANTOS; PB-011455/O--MARCOS 
VINICIUS SILVA GOMES; PB-006139/O--MARIA APARECIDA DA SILVA VITORINO; 
PB-005673/O--MARIA APARECIDA GOMES DINIZ; PB-00208/O--MARIA DA CONCEIÇAO FELIPE 
DOS SANTOS; PB-001508/O--MARIA DA CONCEIÇAO PEREIRA DO NASCIMENTO; PB-
005428/O--MARIA DAS GRAÇAS CALADO; PB-004989/O--MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA 
SANTOS; PB-005709/O--MARIA DAS VITÓRIAS BARBOSA DA SILVA; SP-149701/O--MARIA DE 
FATIMA ARAUJO; PB-006377/O--MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA; PB-002961/O--MARIA 
DE FATIMA MENEZES; PB-005510/O--MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA; 
PB-006361/O--MARIA DE FATIMA VELOSO; PB-010596/O--MARIA DE LOURDES MARQUES 
VERAS; PB-011416/O--MARIA DO CARMO DE LIMA ARAUJO; PB-010182/O--MARIA DO ROSÁ-
RIO DE ALMEIDA PESSOA SILVA; PB-007217/O--MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE MOREIRA 
TEODORO; PB-006458/O--MARIA DO SOCORRO GOMES COLACO; PB-004557/O--MARIA DO 
SOCORRO MARQUES QUEIROGA; PB-004656/O--MARIA DO SOCORRO MENDES DE MENE-
ZES; PB-002204/O--MARIA DO SOCORRO PIMENTEL DANTAS; PB-007677/O--MARIA ELIZA-
BETE ALVES; PB-003803/O--MARIA ESTHER ARAUJO CHAVES; PB-008242/O--MARIA FLAVIA 
MENDES DE FIGUEIREDO; PB-008393/O--MARIA FRANCISCA DOS SANTOS; 

PB-011346/O--MARIA HELENA GALDIO JUNIOR; PB-008719/O--MARIA HELENA VERÍSSIMO 
CORREIA NETA; PB-004524/O--MARIA JOSE BABOSA DE OLIVEIRA; PB-002095/O--MARIA 
JOSE MARIANO DE LACERDA; PB-006476/O--MARIA REGINA ARAUJO BARBOSA DOS 
SANTOS; PB-003408/O--MARIA REJANE DE LIMA; PB-011495/O--MARIA RIVANEIDE DE 
FREITAS MACIEL; PB-006298/O--MARIA ROSEMARY DE LIMA; PB-005914/O--MARIA ROSI-
NEIDE PEREIRA DA COSTA  SILVA; PB-002197/O--MARIA SALETE CARNEIRO DE OLIVEIRA; 
PB-004334/O--MARIA SILVONE ALEXANDRE PEREIRA ALVES; PB-008502/O--MARIA SOLAN-
GE TORRES; PB-005473/O--MARIA ZILMA DE SOUSA OLIVEIRA; PB-003206/O--MARINALDO 
COELHO DE OLIVEIRA; PB-007673/O--MARIO GOMES DE ALBUQUERQUE JUNIOR; PB-
008207/O--MARIO LUCIO LIANZA DE LIMA JUNIOR; PB-011958/O--MARISTELA BARBOSA DE 
FIGUEIREDO; PB-011775/O--MARTA CRISTINA DE LACERDA; PB-011626/O--MARTA VERO-
NICA DOS SANTOS SOUSA; PB-005581/O--MARY DELANIA ARAUJO DE OLIVEIRA; PB-
-010602/O--MAURICIO SILVA DE LIMA JUNIOR; PB-010161/O--MELYNA GUIMARAES LIMA 
SALDANHA; PB-007851/O--MICHEL MARCIO DA SILVA; PB-006271/O--MICHELE DOS SATOS 
DE BARROS; PB-004277/O--MIGUELANGELO CARVALHO RIBEIRO; PB-009165/O--MIKAEL 
HALLYSSON RODRIGUES SILVA; PB-009414/O--MILTON JORGE DE MEDEIROS BORGES; 
PB-009057/O--MIRINALVA BERNARDO DA SILVA; PB-005166/O--MONICA COELHO NOBREGA 
LEITE; PB-009070/O--MONICA MOREIRA DE LIMA; PB-007773/O--MOZART FERRAZ DE LIMA 
COSTA; PB-011783/O--MYCHEL MÁRIO CABRAL DOS SANTOS; PB-007874/O--NADFLANIA 
DUARTE MEIRA; PB-011224/O--NATALÍ GOMES DE SOUZA; PB-004407/O--NEUMIRA FER-
REIRA LOPES; PB-006565/O--NILDA MARIA DOS SANTOS; PB-010636/O--NILSON JOSÉ 
MOREIRA DE SOUZA;  PB-011303/O--ONESILDA MARTINS DOS SANTOS; 
PB-002820/O--ORLANDO SILVA DE OLIVEIRA FILHO; RJ-101034/O--ORLEY BEZERRA DO 
NASCIMENTO; PB-007969/O--OTONIEL CORREIA DANTAS; PB-009198/O--PALOMA VICENTE 
VIANA LEITE DE SOUSA; PB-011317/O--PATRICIA MARIA DANTAS DE AGUIAR; PB-008693/O--
-PATRICIA RODRIGUES MACEDO VILAR; PB-008469/O--PATRICIA SOARES DE CARVALHO; 
PB-010864/O--PAULO LAUREANO DA CUNHA JUNIOR; PB-001265/O--PAULO MARCELO 
CAMPOS MEIRA; RS-047270/O--PAULO ROBERTO FOGAÇA; PB009370/O--PEDRO ABRAN-
TES SARMENTO; PB-010437/O--PETER ALADDIN MONTEIRO VARAS; PB-009503/O--POLLYANA 
FIGUEIREDO DE LIMA; PB-011734/O--PRISCILLA DE SOUZA MACHADO; PB-003881/O--RAFAEL 
ALVES DE ARAUJO; PB-010221/O--RAFAEL BALBINO RODRIGUES; PB-010976/O--RAFAEL 
FREIRE GOMES; PB-009056/O--RAFAELA BENJAMIN ALVES; PB-009649/O--RAFAELA NAS-
CIMENTO DE AZEVEDO; PB-008243/O--RAFAELITO FRANÇA DE OLIVEIRA; 
PB-006315/O--RAIMUNDO NONATO GOMES; PB-010576/O--RAMSES YURI NOBREGA 
FERREIRA; PB-010953/O--RAYANE DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE; PB-012279/O--REBECA 
ROMUALDO MOTA LIRA; PB-006233/O--REGILANIA DA SILVA PEREIRA; PB-004150/O--REGINA 
LUCIA MARQUES DA SILVA; PB-010617/O--REINALDO FERREIRA NOGUEIRA; 
PB-007976/O--REINALDO PEIXOTO DE MELO FILHO; PB-006625/O--RENATA KELLY ARAUJO 
FERNANDES; PB-012497/O--RENATA LUZIA MACHADO DA SILVA VASCONCELOS; PB-
-009288/O--RENATA PATRÍCIA OLIVEIRA COURA ROCHA; PB-010083/O--RENATA PEREIRA 
DE SOUSA; PB-008894/O--RENATO ARAUJO MOTA; PB-007474/O--RENATO MARCOLINO 
BRANDSTTETER; PB-002876/O--RICARDO DE CARVLHO ARAUJO; PB-009324/O--RICARDO 
EWERTON GUEDES DA SILVA; PB-011153/O--RICARDO JOSE SOARES DE OLIVEIRA; PB-
-007266/O--RINALDO ARAUJO DA SILVA; PB-005628/O--RIVALDO PEREIRA DA SILVA; PB-
-007626/O--ROBERTA CHRISTIANE OLIVEIRA DE LIMA; PB-011661/O--ROBERTA KESSIA 
RODRIGUES SILVA SANTOS; PB-006932/O--ROILTON JORGE MORAIS; PB-003867/O--ROMILDO 
DAMASIO DE OLIVEIRA FILHO; PB-010603/O--RONDINELLE MARQUES PEIXOTO; PB-
-008837/O--RONDINERE OLIVEIRA FERNANDES VIEIRA; PB-010832/O--RONIE CARDOSO 
DE ARAUJO; PB-010897/O--ROSANE CAMPELO PESSOA; PB-010142/O--ROSILEIDE FARIAS 
SARMENTO; PB-009367/O--ROSINALDO VALERIO DA SILVA; PB-010304/O--ROZICLEIDE DE 
CARVALHO NUNES;  PB-003632/O- -RUBENS FERNANDES SALES F ILHO; 
PB-004481/O--RUTENEYD LELLYS ALVES INACIO; PB-010447/O--RUTH SILVA DE SOUZA; 
PB-011619/O--SAMARA RACHEL LIMA BARRETO GALLOTE; PB-004591/O--SANDRA FELICIO 
DO NASCIMENTO RAMOS;  PB-007280 /O- -SANDRO GLAUCIO DE L IMA; 
PB-004674/O--SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA NETO; PB-008927/O--SERGIO ALEXANDRE 
DOS SANTOS OLIVEIRA; PB-005109/O--SERIO CAVALCANTI CARNEIRO DOS SANTOS; 
PB-003091/O--SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA; PB-005326/O--SEVERINO DO RAMO 
B A R B O S A C O U T I N H O ;  P B - 0 0 8 3 8 8 / O - - S E V E R I N O  L O P E S  D E  A L M E I D A ; 
PB-011564/O--SEVERINO MACIEL VITAL PEREIRA; PB-010123/O--SEVERINO RAMOS DE 
OLIVEIRA; PB-009043/O--SHIRLEYANNE BRASILEIRO ARAUJO; PB-012361/O--SIDNEY 
MANGUEIRA DA SILVA; PB-011397/O--SILENE RIBEIRO FERREIRA DE ANDRADE; PB-
-007753/O--SILVANETE LIRA DA SILVA; PB-007425/O--SILVELANDIO MARTINS DA SILVA; 
PB-008021/O--SÍLVIA DA SILVA OLIVEIRA; SP-118562/O--SOCRATIS MOURA SANTOS; PB-
-005066/O--SOLANGE DE HOLANDA PAREDES; PB-009074/O--SONIA MARIA MENDES 
BARBOSA; PB-011337/O--SUEL DE AMORIM PORTO; PB-005536/O--SUELY RODRIGUES 
GOMES; PB-012514/O--TARCISIO DI PACE FORMIGA; PB-009410/O--TATIANA TEJO E SILVA; 
PB-005468/O--TERESA JACIA DA ROCHA ALVES; PB-008979/O--TEREZA AMELIA DE LIMA 
OSIAS; PB-008228/O--TEREZA CRISTINA DE BRITO; PB-002592/O--TEREZINHA DE JESUS 
ARAUJO SILVA; PB-010599/O--TEREZINHA RUFINO DE LUCENA; PB-012145/O--THIAGO 
CARVALHO CARNEIRO; PB-00941/O--THIAGO MENDES DE OLIVEIRA; PB-010835/O--THYAGO 
MEDEIROS TRAVASSOS DE LIMA; PB-012492/O--TIAGO DO NASCIMENTO DE CARVALHO; 
PB-007994/O--UBIRATAN BRANDAO DA SILVA JUNIOR; PB-005663/O--VALDEMAR FERNAN-
DES FORMIGA NETO; PB-009176/O--VALDEMBERG FERREIRA DA SILVA; 
PB-003335/O--VALDERISA DE SOUSA ROLIM; PB-011982/O--VANESSA CONCEIÇÃO PAS-
TORELLI; PB-005026/O--VERA LUCIA BEZERRA; PB-009131/O--VICTOR HUGO DE ANDRADE 
B A R B O S A S I LVA ;  P B - 0 111 6 3 / O - - WA G N E R  M E N D E S  F R E I R E  D A S I LVA ; 
PB-012258/O--WALDYGLEISE PAULINO DA SILVA; PB-012191/O--WANESSA MOTA DE LU-
CENA; PB-010648/O--WASHINGTON LUIS DE LIMA VILAR; PB-009436/O--WELDSON GON-
ÇALVES DA SILVA; PB-005387/O--WENDEL DE SOUZA EVANGELISTA; PB-009384/O--WEYBER 
DA SILVA FEITOSA; PB-009076/O--WILSON BARBOSA DE SOUZA; PB-006306/O--YONA 
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EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A
CNPJ: 08.946.006/0001-68

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Aos quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 13 horas, em ambiente virtual 

em razão das medidas de combate à pandemia do coronavírus estabelecidas pelo Decreto 
Estadual nº 40.188/2020, realizou-se a Reunião do Conselho Fiscal da Empresa Paraibana 
de Turismo – PBTUR S/A, situada na Av. Alm. Tamandaré, 100 – Tambaú – na cidade de João 
Pessoa, para examinar, em cumprimento ao disposto no Art. 163 da Lei nº 6.404/76 – Lei das 
Sociedades Anônimas com alterações da Lei nº 11.638/2007, as demonstrações contábeis da 
empresa, compreendendo: Balanço patrimonial; Demonstração do Fluxo de Caixa; Demonstração 
do Resultado do Exercício e Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, relativas ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Examinados todos os documentos acima 
citados e em face das informações prestadas pela Assessoria da Diretoria da Empresa, decidiu 
o Conselho Fiscal exarar o seguinte parecer:

O Conselho Fiscal da Empresa Paraibana de Turismo – PBTUR S/A procedeu ao exame das 
Demonstrações Contábeis da Empresa relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezem-
bro de 2021 e é da opinião que as demonstrações contábeis, nas quais o Balanço Patrimonial 
apresenta tanto o ativo quanto o passivo a quantia de R$ 2.558.540,64 (dois milhões, quinhentos 
e cinquenta e oito mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos), representam 
adequadamente, a posição patrimonial e financeira da Empresa Paraibana de Turismo – PBTUR 
S/A em 31 de dezembro de 2021, e, por seus membros abaixo assinados, encaminha para mani-
festação do Conselho de Administração e opina favoravelmente à sua aprovação com ressalvas 
pela Assembleia Geral Ordinária da instituição, de conformidade com o inciso III do §1° do Art. 
10 do Estatuto da Empresa.

Os membros do Conselho Fiscal da Empresa Paraibana de Turismo – PBTUR S/A, entretanto, 
decidem por comunicar ao Conselho de Administração da empresa as seguintes ressalvas: a) A 
impossibilidade de se evidenciar a correção dos valores contabilizados nas contas do Balanço 
Patrimonial associadas ao Capital Social da empresa devido ao extravio do Livro de Registro de 
Ações e da não apresentação ao Conselho Fiscal de registros que embasem os valores conta-
bilizados. O Conselho Fiscal recomenda que a empresa adote as providências necessárias para 
levantamento dos registros fidedignos e reconstituição do Livro de Registro de Ações, avaliando 
a necessidade da realização de possíveis ajustes contábeis decorrentes; b) As demonstrações 
contábeis apresentadas a este Conselho Fiscal não atendem ao §1° do Art. 176 da Lei 6.404 de 
15 de dezembro de 1976 que estabelece a necessidade da indicação dos valores correspondentes 
das demonstrações do exercício anterior, sendo recomendável esta adequação para os próximos 
anos; c) O Conselho Fiscal registra aqui o não recebimentodo relatório anual da administração 
sobre “os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo” previsto no Art 
133, I da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976. Conforme Art 163, II da mesma Lei, compete ao 
Conselho Fiscal opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer 
as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da assembléia-geral.

SEVERINO GILSON PEIXOTO DE OLIVEIRA JÚNIOR
Membro do Conselho Fiscal

BRUNO FELIPE VENÂNCIO CAMPOS
Membro do Conselho Fiscal

PAULO MARCIO SOARES MADRUGA
Membro do Conselho Fiscal

PBTUR HOTÉIS S/A
CNPJ: 09.291.030/0001-79

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Aos quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 13 horas, em ambiente virtual 

em razão das medidas de combate à pandemia do coronavírus estabelecidas pelo Decreto 
Estadual nº 40.188/2020, realizou-se a Reunião do Conselho Fiscal da Empresa Paraibana de 
Turismo – PBTUR HotéisS/A, para examinar, em cumprimento ao disposto no Art. 163 da Lei nº 
6.404/76 – Lei das Sociedades Anônimas com alterações da Lei nº 11.638/2007, as demonstrações 
contábeis da empresa, compreendendo: Balanço Patrimonial; Demonstração do Fluxo de Caixa; 
Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados 
e Demonstração do Valor Adicionado, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2021. Examinados todos os documentos acima citados e em face das informações prestadas 
pela Assessoria da Diretoria da Empresa, decidiu o Conselho Fiscal exarar o seguinte parecer:

O Conselho Fiscal da Empresa Paraibana de Turismo – PBTUR Hotéis S/A procedeu ao 
exame das Demonstrações Contábeis da Empresa relativas ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2021 e é da opinião que as demonstrações contábeis, nas quais o Balanço 
Patrimonial apresenta tanto o ativo quanto o passivo a quantia de R$ 11.111.842,52 (onze milhões, 
cento e onze mil, oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), representam 
adequadamente, a posição patrimonial e financeira da Empresa Paraibana de Turismo – PBTUR 
Hotéis S/A em 31 de dezembro de 2021, e, por seus membros abaixo assinados, encaminha 
para manifestação do Conselho de Administração e opina favoravelmente à sua aprovação com 
ressalvas pela Assembleia Geral Ordinária da instituição, de conformidade com o inciso III do §1° 
do Art. 10 do Estatuto da Empresa.

Os membros do Conselho Fiscal da Empresa Paraibana de Turismo – PBTUR Hotéis S/A, 
entretanto, decidem por comunicar ao Conselho de Administração da empresa as seguintes 
ressalvas: a) A impossibilidade de se evidenciar a correção dos valores contabilizados nas contas 
do Balanço Patrimonial associadas ao Capital Social da empresa devido ao extravio do Livro 
de Registro de Ações e da não apresentação ao Conselho Fiscal de registros que embasem 
os valores contabilizados. O Conselho Fiscal recomenda que a empresa adote as providências 
necessárias para levantamento dos registros fidedignos e reconstituição do Livro de Registro de 
Ações, avaliando a necessidade da realização de possíveis ajustes contábeis decorrentes; b) 
As demonstrações contábeis apresentadas a este Conselho Fiscal não atendem ao §1° do Art. 
176 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 que estabelece a necessidade da indicação dos 
valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior, sendo recomendável esta 
adequação para os anos posteriores; c) O Conselho Fiscal registra aqui o não recebimento do 
relatório anual da administração sobre “os negócios sociais e os principais fatos administrativos 
do exercício findo” previsto no Art 133, I da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976. Conforme Art 
163, II da mesma Lei, compete ao Conselho Fiscal opinar sobre o relatório anual da adminis-
tração, fazendo constar do seu parecer as informações complementares que julgar necessárias 
ou úteis à deliberação da assembléia-geral;d) Não foram apresentados a este Conselho Fiscal 
registros de inventários físicos em bens patrimoniais móveis e almoxarifado realizados ao final 
do exercício social de 2021, com o destaque dos bens da PBTUR Hotéis daqueles pertencentes 
à PBTUR, conforme regras estaduais vigentes, com a comparação dos bens inventariados com 
os registros contábeis existentes de modo a preservar a fidedignidade dos dados contabilizados.

SEVERINO GILSON PEIXOTO DE OLIVEIRA JÚNIOR
Membro

BRUNO FELIPE VENÂNCIO CAMPOS
Membro

PAULO MARCIO SOARES MADRUGA
Membro
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EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁ-
BEIS CONSOLIDADAS

Ao Conselho de Administração, aos acionistas e aos Administradores da 
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A

João Pessoa - PB 
Opinião Adversa 

Fomos contratados para examinar as demonstrações contábeis da EMPRESA PARAIBANA 
DE TURISMO S/A, que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2021, e as 
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o 
resumo das principais políticas contábeis.  

Em nossa opinião, devido à importância dos assuntos discutido no parágrafo a seguir intitulado 
“Base para opinião adversa”, as demonstrações contábeis acima referidas não apresentam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da EMPRESA 
PARAIBANA DE TURISMO S/A, em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações 
e os seus fluxos de caixa  para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. 

Base para Opinião Adversa
a) Processos Judiciais
A EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A apresentou relatório emitido pelo setor jurídico 

constando os processos judiciais em disputa, bem como sua classificação e valor estimado, na 
importância de R$ 839.871,71 (oitocentos e trinta e nove mil e oitocentos e setenta e um reais e 
setenta e um centavos) foi classificada como contingência provável em desfavor da CIA. Entretanto 
a CIA não registrou na contabilidade a respectiva provisão ocasionando uma distorção relevante. 
Como consequência, em 31 de dezembro de 2021, o patrimônio líquido encontra-se apresentado a 
maior em R$ 839.871,71 (oitocentos e trinta e nove mil e oitocentos e setenta e um reais e setenta 
e um centavos). Essa situação indica a existência de incerteza relevante, que pode levantar dúvida 
significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia.

b) Imobilizado
Durante nossos exames de auditoria, identificamos que a entidade possui diversos bens total-

mente depreciados, mas que estão sendo utilizados pela entidade, na importância de R$ 932.030,34 
(novecentos e trinta e dois mil e trinta reais e trinta e quatro centavos). Em decorrência disso em 
31 de dezembro de 2021, o ativo e o patrimônio líquido encontram-se apresentados a menor na 
importância de R$ 932.030,34 (novecentos e trinta e dois mil e trinta reais e trinta e quatro centavos).

c) Teste de Recuperabilidade do Imobilizado
A companhia não procedeu ao estudo para avaliação da necessidade de efetuar os testes de 

recuperabilidade preconizado na Resolução no 1.292/10 do Conselho Federal de Contabilidade, 
que aprovou a NBC TG 01 (R4) – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, correspondente ao 
CPC 01 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Consequentemente, ficamos impossibilitados de 
opinar sobre a necessidade de eventuais ajustes para os reconhecimentos de perdas decorrentes 
da aplicação desse procedimento.  

d) Investimentos
A companhia realizou o registro do investimento pelo método de custo e não pelo método de 

equivalência patrimonial, como estabelecido pela NBC TG 18 (R2), proporcionando distorção 
relevante na importância de R$ 7.736.542,65 (sete milhões e setecentos e trinta e seis reais e 
quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos). 

e)Tributos Diferidos
Não foi registrado em impostos diferidos a importância de R$ 128.211,66 (cento e vinte e oito 

mil e duzentos e onze reais e sessenta e seis centavos) referente a reavaliações dos imóveis da 
empresa e não foram pagos até a presente data. Lembramos que os valores reconhecidos como 
tributo diferido da reavaliação de ativos devem ser transferidos para tributos correntes a medida 
que os bens reavaliados são realizados, ou seja, no caso do imobilizado pela depreciação ou pela 
alienação. No entanto, verifica-se que não foram reconhecidos como tributos correntes apesar do 
registro das depreciações em todos os exercícios. O que nos leva a acreditar que existe distorções 
relevantes nos tributos diferidos e consequentemente no passivo e no patrimônio líquido da com-
panhia. No entanto não foi possível opinar sobre as necessidades de eventuais ajustes, uma vez 
que tais distorções ocorreram em exercícios anteriores ao período auditado. 

f) Reserva de Reavaliação
A reserva de reavaliação apresenta saldo credor, a referida reserva não vem sendo realizada 

nos últimos anos, apesar de os bens reavaliados sofrerem depreciação. Ficando esta auditoria 
impossibilitada de evidenciar a mensuração de tais ajustes, considerando que os erros aconteceram 
em exercícios anteriores ao período auditado. 

g) IRPJ e CSLL
Não houve o registro na contabilidade e nem foi recolhido os impostos IRPJ e CSLL sobre 

as receitas de subvenções, proporcionando uma distorção relevante no valor de R$ 935.960,00 
(novecentos e trinta e cinco mil e novecentos e sessenta reais), em decorrência disto em 31 de 
dezembro de 2021 o patrimônio líquido da empresa estava registrado a maior no valor de R$ 
935.960,00 (novecentos e trinta e cinco mil e novecentos e sessenta reais).

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos 
independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente 
e apropriada para fundamentar nossa opinião adversa. 

Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional 
Chamamos a atenção para a Nota 13.2 às demonstrações contábeis, que indica que a Companhia 

incorreu no prejuízo de R$ de R$49.311,15 (quarenta e nove mil e trezentos e onze reais e quinze 
centavos) no exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Conforme apresentado na Nota citada, 
esses eventos ou condições indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida 
significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Nossa opinião não 
está ressalvada em relação a esse assunto. 

Outros Assuntos
a) Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior
As demonstrações contábeis do EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A referente ao 

exercício findo em 31 de dezembro de 2020 não foram auditadas. 
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis 

consolidadas 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 

contábeis consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações con-
tábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 

Na elaboração das demonstrações contábeis consolidadas, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. 

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis consoli-

dadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é 
um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
contábeis consolidadas. 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso:

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis consoli-
dadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi-
ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante 
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos pro-
cedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da companhia e suas controladas.

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capaci-
dade de continuidade operacional da companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, 
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar 
a Companhia e suas controladas a não mais se manter em continuidade operacional.

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis conso-
lidadas, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis consolidadas representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos. 

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as 
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos 
todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa 
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.  

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determi-
namos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações 
contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. 
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento 
tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, 
determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências 
adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios 
da comunicação para o interesse público.

João Pessoa/PB, 25 de abril de 2022.

 
BR Auditoria e Consultoria S/S EPP

CRC PB-000330/O 
Fábio José Lira dos Santos 

CRC PB-5989/O

PB TUR HÓTEIS S/A
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁ-

BEIS CONSOLIDADAS
Ao Conselho de Administração, aos acionistas e aos Administradores da 

PB TUR HÓTEIS S/A
João Pessoa - PB 
Opinião Adversa 

Fomos contratados para examinar as demonstrações contábeis da PB TUR HÓTEIS S/A, que 
compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas demonstra-
ções do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. 

Em nossa opinião, devido à importância dos assuntos discutido no parágrafo a seguir intitu-
lado “Base para opinião adversa”, as demonstrações contábeis acima referidas não apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da PB TUR 
HÓTEIS S/A, em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa  para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

Base para Opinião Adversa
a) Processos Judiciais
A PB TUR HÓTEIS S/A apresentou relatório emitido pelo setor jurídico constando os proces-

sos judiciais em disputa, bem como sua classificação e valor estimado, na importância de R$ 
29.510.232,88 (vinte e nove milhões e quinhentos e dez mil e duzentos e trinta e dois reais e 
oitenta e oito centavos) foi classificada como contingência provável em desfavor da CIA. Entretanto 
a CIA não registrou na contabilidade a respectiva provisão ocasionando uma distorção relevante. 
Como consequência, em 31 de dezembro de 2021, o patrimônio líquido encontra-se apresentado 
a maior em R$ 29.510.232,88 (vinte e nove milhões e quinhentos e dez mil e duzentos e trinta e 
dois reais e oitenta e oito centavos). Essa situação indica a existência de incerteza relevante, que 
pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia.

b) Realizável a Longo Prazo
No curso dos nossos exames verificamos que o grupo realizável a longo prazo está representado 

por despesas do exercício seguinte e inversões financeiras na importância de R$ 118.889,72 (cento 
e dezoito mil, oitocentos, oitocentos oitenta e nove reais e setenta e dois centavos). No entanto, 
após realizarmos procedimentos alternativos constatamos que os respectivos valores referem-se 
a despesas de exercícios anteriores e não de exercícios futuros, como outrora, classificados. Em 
decorrência disso, em 31 de dezembro de 2021, o patrimônio líquido encontra-se apresentado a 
maior em R$ 118.889,72 (cento e dezoito mil, oitocentos, oitocentos oitenta e nove reais e setenta 
e dois centavos).

c) Imobilizado
Durante nossos exames de auditoria, identificamos que a entidade possui diversos bens 

totalmente depreciados, mas que estão sendo utilizados pela entidade, na importância de R$ 
459.649,74 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e 
quatro centavos). Identificamos ainda que existe um terreno em Piancó (Pedra Dourada) no valor 
de R$ 1.117.094,93 (um milhão cento e dezessete mil, noventa e quatro reais e noventa e três 
centavos) que não está registrado na contabilidade. Em decorrência disso em 31 de dezembro de 
2021, o ativo e o patrimônio líquido encontram-se apresentados a menor na importância de R$ 
1.576.744,67 (um milhão e quinhentos e setenta e seis mil e setecentos e quarenta e quatro reais 
e sessenta e sete centavos). 

d) Teste de Recuperabilidade do Imobilizado
A companhia não procedeu ao estudo para avaliação da necessidade de efetuar os testes de 

recuperabilidade preconizado na Resolução no 1.292/10 do Conselho Federal de Contabilidade, que 
aprovou a NBC TG 01 (R4) – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, correspondente ao CPC 01 
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Consequentemente, ficamos impossibilitados de opinar 
sobre a necessidade de eventuais ajustes para os reconhecimentos de perdas decorrentes da apli-
cação desse procedimento.  

e) Tributos Diferidos
Existe um valor registrado em impostos diferidos no valor de R$ 1.032.836,99 (um milhão e trinta 

e dois mil e oitocentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos) referente a reavaliações dos 
imóveis da empresa que não foram pagos até a presente data. Lembramos que os valores reconhe-
cidos como tributo diferido da reavaliação de ativos devem ser transferidos para tributos correntes a 
medida que os bens reavaliados são realizados, ou seja, no caso do imobilizado pela depreciação ou 
pela alienação. No entanto, verifica-se que não foram reconhecidos como tributos correntes apesar 
do registro das depreciações em todos os exercícios. O que nos leva a acreditar que existe distorções 
relevantes nos tributos diferidos e consequentemente no passivo e no patrimônio líquido da companhia. 
No entanto não foi possível opinar sobre as necessidades de eventuais ajustes, uma vez que tais 
distorções ocorreram em exercícios anteriores ao período auditado. 

f) Reserva de Reavaliação
A reserva de reavaliação apresenta saldo devedor, apesar do laudo de avaliação demonstrar um 

acréscimo ao valor dos bens, portanto, seu saldo deveria ser de natureza credora. Outro ponto merece-
dor de atenção é que a referida reserva não vem sendo realizada nos últimos anos, apesar de os bens 
reavaliados sofrerem depreciação. Ficando esta auditoria impossibilitada de evidenciar a mensuração 
de tais ajustes, considerando que os erros aconteceram em exercícios anteriores ao período auditado.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos 
independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião adversa. 

Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional 
Chamamos a atenção para a Nota 14.2 às demonstrações contábeis, que indica que a Companhia 

incorreu no prejuízo de R$ de R$891.187,97 (oitocentos e noventa e um mil e cento e oitenta e sete 
reais e noventa e sete centavos) no exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Conforme apresentado 
na Nota citada, esses eventos ou condições indicam a existência de incerteza relevante que pode 
levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Nossa 
opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. 

Outros Assuntos 
a) Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior
As demonstrações contábeis do PB TUR HÓTEIS S/A referente ao exercício findo em 31 de 

dezembro de 2020 não foram auditadas. 
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis 

consolidadas 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 

contábeis consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 

Na elaboração das demonstrações contábeis consolidadas, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assun-
tos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis consolidadas, 

tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distor-
ções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente 
ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis consolidadas. 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis consolida-
das, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos pro-
cedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da companhia e suas controladas.

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela administração.

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações contábeis consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até 
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas 
controladas a não mais se manter em continuidade operacional.

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis consolida-
das, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis consolidadas representam as corres-
pondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as 
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos 
todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa 
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.  

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, deter-
minamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações 
contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de audito-
ria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento 
tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, 
determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências 
adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da 
comunicação para o interesse público. 

João Pessoa/PB, 25 de abril de 2022.

 BR Auditoria e Consultoria S/S EPP
CRC PB-000330/O 

Fábio José Lira dos Santos 
CRC PB-5989/O

O Diretor Do Centro De Ensino Educa Nexus, Inscrito No Cnpj/Mf Sob O Nº 33.176.748/0001– 07, 
Situado Na Av. Piauí, Nº 75, Bairro Dos Estados, Município De João Pessoa–Pb, No Uso De Suas 
Atribuições Legais, Com Base No Processo De Credenciamento Nº 0004136-5/2020, Parecer 031/2020, 
Resolução 321– 322/2021 (17/11/2021), Conselho Estadual De Educação, Curso De Qualificação 
Integrado Ao Ensino Médio Nas Modalidades De Educação De Jovens E Adultos – Eja E A Distância 
– Ead, Torna Público A Relação Parcial Complementar De Alunos Concluintes, Através Da Modalidade 
Acima E/Ou Através Do Processo De Classificação E Reclassificação Previsto Na Lei De Diretrizes 
E Bases Da Educação, N° 9.394/1996.

Ressalte-Se, Acerca Da Validade Dos Documentos Emitidos Pelo Centro De Ensino Educa Nexus, 
A Disposição Instituída Pelo Cee Do Estado Da Paraíba, Adiante Transcrito:

“Resolução 30/2016, Art. 9º, § 2º. A Certificação De Eja Do Ensino Fundamental E Do Ensino Médio 
Terá Validade Nacional. Em Âmbito Nacional, Cujo Órgão Regulamentador É O Conselho Nacional De 
Educação Tem-Se, Cne/Ceb - Resolução 01/2021 De 25 De Maio De 2021, Art. 29, Caput E Parágrafo 
Terceiro. Em Consonância Como Título Iv Da Lei Nº 9.394/1996, Que Estabelece A Forma De Organi-
zação Da Educação Nacional, A Certificação Decorrente Dos Exames Da Eja Deve Ser Competência 
Dos Sistemas De Ensino. § 3º Toda Certificação Decorrente Dessas Competências Possui Validade 
Nacional Garantindo Padrão De Qualidade.”.

Por Fim, E Ainda Para Assegurar O Compromisso Do Centro De Ensino Educa Nexus Com A 
Transparência E Lisura Dos Seus Processos Educacionais, Que Todos Os Certificados Emitidos São 
Publicados No Diário Oficial Do Estado Da Paraíba E No Jornal União, Permanecendo, Portanto, 
Disponíveis Para Consulta Pública, Permitindo Que Suas Autenticidades Possam Ser Conferidas, 
Também,  No Site Da Instituição, No Endereço Https://Www.Centroeducanexus.Com.Br/.

Advirta-Se Que A Recusa Abusiva E Injustificada No Recebimento Da Certificação Emitida De 
Acordo Com A Legislação Vigente É Ato Passível De Responsabilização Civil, Acaso Configurado 
Dano, Nos Termos Do Art. 927 E Ss. Do Código Civil Brasileiro E De Acordo Com O Entendimento 
Dos Tribunais Pátrios.

RELAÇÃO PARCIAL COMPLEMENTAR DE ALUNOS CONCLUINTES: 
Adailtom Joaquim Dos Santos, Adeilton Oliveira Da Silva, Adelmo Jose Cirino Chaves, Ademar 

Dos Reis, Ademilson De Melo Carvalho, Adenilton Sousa De Oliveira, Adercio Ferreira Da Silva, 
Adilson Cândido Damaceno D Sá, Adilson Ferreira Dos Santos, Adilson Pimentel, Adimilson Jose 
Salgado, Adir Batista Dos Santos, Adriana Aparecida Sabino Christoni, Adriana Celeste BenitezBeni-
tez, Adriana Dias Santos De Jesus, Adriana Faustina Silva Dos Santos, Adriano Ferreira Vieira, 
Adriano Mendes Fernandes, Agda Silva Da Costa Santos, Agenailson Lima Da Silva, Ageu Ribeiro 
Da Luz, Ailton Oliveira De Jesus, Alan Dos Santos, Alberto Alves Gomes, Alcelia Aparecida Miguel 
Gonçalves, Aldeni Fernandes Bastos, Alessandra De Freitas Dias, Alessandra Lopes De Rezende, 
Alessandro Arcos Ramos, Alessandro Pereira De Carvalho, Alexandre Magno Cruz Sampaio, Alex-
sandra Pereira Da Costa, Aline Carvalho De Melo, Alison Weslin Do Nascimento Da Trindade, Alyne 
Joice Roos, Alzineiia Terra De Albuquerque, Amanda Cristina Pereira De Freitas, Amanda Da Silva 
Marinho, Amauri Jorge, Ana Beatriz Oliveira Da Fonseca, Ana Beatriz Oliveira Humildes, Ana Carla 
Alves Pereira, Ana Carolina De Marco, Ana Claudia Jesus Da Cruz, Ana Cristina Jales Dantas, Ana 
Lúcia Inácio De Sousa, Ana Lucia Lino Dos Santos, Ana Marília Silva Miranda, Anderson Luis Lopes, 
Anderson Marcelo Da Silva Sena, Anderson Marques Da Silva, Andre Cunha Da Silva Bertacci, André 
Ricardo Ribeiro De Freitas, Andrea Fernandes De Carvalho, Andrea Gomes Monteiro Oliveira, Andréa 
Ribeiro Rodrigues Da Silva, Andreanderson Rosa Pereira De Jezus, Andrelina De Lima Cecilio, An-
dressa Gomes Cavalcante, AndrezzaOlimpio Da Costa, AndriaKissiane De Souza, Angela De Olivei-
ra Cunha, Angelita Da Silva Ferreira Hartmann, Angelo Da Silva Vitor, Antonia Adriana Ferreira Da-
masceno, Antonia Florentina Angela Vieira, Antonio Carlos Juliao, Antonio Carlos Ruoso Limberger, 
Antonio De Andrade Portilho, Antonio Laercio Carvalho Santiago, Aparecida Dos Santos Vieira, 
Ariana Coelho Pires, Ariane Cristina De Oliveira Correa, Aristoteles Carneiro De Freitas, Arthur Gabriel 
Solidade Santana, Beatriz Rafael Rodrigues, Beltssazar Ramos Galindo, Bruna Alves Gomes De 
Morais, Bruna Victoria Zanandreis Silva, Bruno Nogueira Leite, Bruno Souza Santos, Camila Da Rosa 
Bazanella, Camila Da Silva D’avila Dos Anjos, Camila Lopes Da Silva, Camilla Dos Santos De Quadros, 
Camily Calçada Da Rosa, Carla Luiza Barbosa De Jesus Messias, Carla Oliveira Coelho Do Nasci-
mento, Carla Raiane Gomes Lima, Carlos Alberto Menezes Da Silva, Carlos Alexandre Marinho Dos 
Santos, Carlos Eduardo Alves, Carlos Eduardo Corrêa Ribeiro, Carlos Eduardo Santos Michelin, 
Carlos Henrique Da Silva Correa, Carlos Juliano Sobrinho, Carolaine Fernanda Oliveira, Caroline Dos 
Anjos Lima, CaroliniAndreska Fernandes Das Neves, Catia Franco Paulini, Cauê AiuryCaridaSonsin, 
Celeste Silva Santana, Celia Regina Morais Marques, Celso Eduardo Ferreira, Chaiani Borges Alano 
Costa, Cicero De Souza, Claudia Gonzaga, Claudiana Alves Da Silva, Claudimir Mariane De Lima, 
Claudinei Pereira Ramos, Claudineia Cardosa Martins, Cláudio José De Araújo Júnior, Claudionor 
Leal Nery, Clebio De Jesus, Cleide Fernanda Floriano, Cosme Santos Silva, Cristiane Gonçalves 
Valeriano, Cristina Elizabeth Gonzalez, Daiana Leali Alves Nogueira, Dalva Gomes De Sales, Daniel 
Lucas De Oliveira, Daniel Vieira Rangel, Daniela Da Silva Santos, Danielson Rodrigues De Rodrigues, 
Danilo Gonzaga Sant’anna, Darata Luiza De Amorim, Davi Aureliano Gonçalves, Davi Ferreira De 
Melo, David Almeida Zorante, David Ferreira Lima, David Fiorini, David Paulino Da Silva, David Ra-
miro NiervaCusi, Dayane Cristina Presotto Batista, Dayany Do Carmo Medrado De Souza, Debora 
Dos Santos Martins, Debora Franco Santos Apolinario, Debora Lamounier Da Silva Xavier, Deise 
Aparecida Brunatti, Deise Santos Souza, Demiri Justino Pinto, Denize Aparecida De Paula Santos, 
Dheymison Oliveira Barros, Diego Alves Pina Braz, Diego Coelho Francisco, Diego Dias Macedo, 
Diego Rafael Carneiro Paiva, Dienifer Daiane Teixeira, Dinora Rodrigues Nogueira Da Luz, Divina 
Eterna Silva, Divino Eterno De Souza Santos, Djanete Batista Moreira Lima, Djavan Rodrigues Melo, 
Donizete Abadio De Aguiar, Douglas Fernandes Nogueira, Douglas Fortunato Amorim Do Nascimen-
to, Douglas Jeferson Adams, Driele Aparecida TiburcioBarbon, DyaneBerlanda Pinto, Echiley Maria 
De Assis Alves, Eder Vila De Oliveira, Ederson Sebastiao Pinto, Edilene De Sousa Silva, Edilson Maia, 
Edivan Santos Silva, Edjane Lemos De Melo Barbosa, Edmelzo Francisco Xavier, Ednilson Da Costa 
Benedet, Edu Araujo Da Silva, Eduardo Alexandre Gonçalves, Eduardo Barreto Da Silva, Eduardo 
Tavares Sena, Elcio Quirino Dos Santos, Elen Gonçalves Siqueira, Eliana Aparecida Estela Takei, 
Eliana Aparecida Ferreira De Campos, Eliane Alves De Lima Ferraz, Eliane Gonzaga De Melo, Eliene 
Maria Vieira, Eliezer Urbano Faria, ElioneyAntonio Pereira, Elisangela De Assis Silva, Elisangela 
Germana De Almeida, Eliseu Bastos Laranjeira Júnior, Elma Serafim Santos, Eloi Terezinha Da Cos-
ta Miguel, Elvia Aparecida De As, Elza Maria Da Silva, Emanuelle Cunha Noleto, Émerson Dos Santos, 
Emmanuelle D` Avila Torres, Emmilly Aparecida De Carvalho Silva, Equiane Gabriel Da Silva, Eric Da 
Silva Pimenta, Eric De Jesus França, Érick Silveira De Oliveira, Erisvaldo Ferreira Da Vera, Erivelton 
Rodrigues Mendes, EronildoCoêlho, Ester Cristian Neves Dos Santos, Esther Freitas Rodrigues, 
Euardo Miguel Vaneto Ferreira, Eudilene Da Silva Pereira, Evelini Da Silva Oliveira, Evelyn Maynara-
Czmola, Everaldo Silva Da Conceição, Fabiana De Abreu Rocha, Fabiana Pereira Da Silva, Fabiana 
Santos Amaral, Fabiane Rodrigues Borges, Fabio De Almeida Machado, Fábio Gomes Da Silva, Fa-
bricio Geovane De Jesus Araujo, Fabrício Lima De Souza Leite, Farley Ferreira Sousa, Felipe Rodri-
gues Silva, Fernanda Flores Mota, Fernanda Gomes De Lima, Fernanda Marinho Do Canto, Fernan-
da Meireles Martins, Fernando Henrique Da Silva Lopes, Fernando Pelegrino Juncioni, Fértile Tasca 
Neto, Filipe Carneiro Sousa, Fillipe De Campos Carvalho, Flavia De Azevedo Borges, Flavio De 
Paula Costa, Flávio Oliveira De Souza, Francie Laurentino Gonçalves, Franciele Chileide Rubin, 
Franciele Jane Ramos De Mello, Francilda Silva De Souza, Francisca Emanuelle De Souza Queiroz, 
Francisco Adriano Monteiro Leite, Francisco Dos Santos, Francisco Elton Da Silva Costa, Gabriel 
Barbosa Freitas, Gabriel Dos Santos Rodrigues, Gabriel Lucas Pimentel Santos, Gabriel Mendes 
Corrêa, Gabriela Geremias Tavares, Gabrielle Sales De Oliveira, Geferson Rodrigo Ramos, Geilson 
Teixeira Batista, Genicleide Ferreira Da Silva, Genival Pena Silva, Genivaldo Da Silva Batista, Geor-

landio Gualberto De Oliveira, Geraldo Macario, Gersom Machado Rocha Alves, Gervandio De Lu-
cena Martins, Gilcilene Dos Reis Silva, Gileno Francisco De Souza, Gilmar Braga Crepaldi, Gilmar 
Maria Merces, Giovana Monique Ribeiro Dos Santos, Giovanni Samuel Bueno Pereira Da Silva, 
Gisele De Fátima Da Silva, Gizelia Dos Reis Barros, Gleines Lemes Lopes, Graciana Dias Gusmão, 
Graciano Martins Dos Santos Neto, Graziela Aparecida Da Silva, Guilherme Augusto Da Silva 
Pontes, Guilherme Queiroz Moço, Guilherme Rodrigues De Souza, Guilhermy Santos Rodrigues, 
Gustavo Da Conceição Fernandes, Gustavo Henrique Cardoso, Helena Francisca Da Cruz, Héllen 
Cris Rocha Pereira, Herlon Da Silva, Hilda Malaquias De Carvalho Gonçalves, Hildo Douglas Dos 
Prazeres Vasconcelos, Hisvetislania Costa Souza, Hugo Cesar De Jesus Pereira, Hygor Jesus Dos 
Santos, Iasmin Peixoto De Freitas De Sousa Andrade, Igor Gomes Ribeiro, Igor Teixeira Neres, 
Isadora Leandra Pereira, Isaque Dos Santos Siqueira, Ismael Ribeiro De Mello Arosi, Ismaela De 
Jesus Lima, Ismar Leonardo Barcelos, Israel Antonio De Oliveira Joaquim, Israel Matos, Itamar 
Carlos Onorato De Paula, Ivan De Almeida Silva, Ivani De Jesus Santos Reis, Ivanor De Morais, 
Jackson Scariot Alves, Jacqueline Nunes Da Silva, Jailton França Lima, Jair Soares Dos Santos, 
Jairo Alves Passos, Jairzinho Braz Rebelo, Jamili Ramos Mansur, Jamille Pereira Souza, Janaina 
Donato, Janete Evangelista Gomes Carvalho, Janete Ramos De Santana, Jaqueline Alves De 
Farias, Jaqueline Aparecida Freitas De Lima, Jaqueline Aparecida Quintiliano, Jean Anderson 
Possible, Jean Duarte Ferreira, Jeferson Paulo Birce Rodrigues, Jefferson Monteiro De Carvalho, 
Jenifer Toledo Da Costa, Jerciane Aparecida De Assis, Jéssica Cavarsan Torres, Jessica Da Silva 
Medeiros, Jessica De Paula Rosario, Jessica Nunes Dos Santos, Jhonathan Silva Barreto, Jhony 
Gomes Porto, Joalef Da Conceição Oliveira, Joana D’ Arc Pires, Joao Augusto Adame Almeida, 
João Batista Velita, João Gonçalves, João Leandro Gonçalves Peixoto, Joao Lucas Maia Silva, João 
Paulo Da Silva, João Paulo De Oliveira Boaro, Joao Pereira Da Silva Neto, João Souza De Torres, 
João Victor Araújo Dos Santos, João Vitor Costa De Araújo, Joebson Lopes De Sousa, Joel Dos 
Santos Siqueira, John Rodrigues Laurentino, John Willian Da Silva, JoilsoBeserra Costa, Jonatha 
Borges Da Silva, Jorge Felipe Pereira Da Silva, Josana Mara Lacerda Da Costa, Jose Alexandre 
Severiano, José Carlos Ferreira Cruz, José Cristiano Ferreira, Jose Eduardo Silva Aparecida, Jose 
Emiliano Cruz Teofilo, José Gomes Rodrigues Junior, José Homero Dos Santos Filho, José Lucas 
Borges Pereira, José Moreira Arrais, Jose Nilton De Lima Nascimento, Jose Oracio De Freitas 
Junior, José Ricardo Mantovane, Jose Santiago Da Silva Filho, Josias Ferreira De Mello, Josue 
Barbosa Duarte, Joyce Morais Ferro De Machado, Juan Silva Furtado Machado, Juliana Carvalho 
De Souza, Juliana Germano Dos Santos, Juliana Ketlen Cavalcante Dos Santos, Juliana Pereira 
Martins, Juliana Rodrigues Lopes Antunes, Julio Cesar Cruz, Julio Cezar Nascimento Dos Santos, 
Junio Da Rocha Santana, Júnior Caique De Paula Castro, Juscelino Da Rocha Reis, Jussara Alves 
Marinho, Kamile Ferreira De Jesus Santos, Karina Angela Da Cunha, Kariny De Paula Silva Dos 
Santos, Karoline Cely Nascimento Da Silva, Karoline Pires Da Rosa, Kátia De Jesus Jaques, Katia 
Moreira Dos Santos, Kauan Santos Da Rocha, Kauan Silva Andrade, Keli Narciso Da Silva, Kelly 
Martins Soares, Kely Vanessa Cardoso De Souza, Ketlen Aparecida Da Silva Branco, Kevin Luiz 
Lopes Da Silva, Kevin Pereira Leite, Kezio Pereira Da Silva, Laila Siqueira Cruz De Mesquita, La-
rissa Tavares Lopes, Laudemir Luza, Laura Rabelo Teixeira, Laynara Da Silva, Lázaro Inácio Da 
Silva Neto, Leandro Barcelos Rodrigues, Leandro Junior De Lima, Leandro Leite Da Silva, Leandro 
Rodrigues De Souza, Leia Martes Arruda Gomes, Leidiany De Jesus Teofilo, Leila Aparecida De 
Avila Rodrigues, Leonardo Aparecido Moreira Cardoso, Leonardo De Alcantara De Oliveira, Leo-
nardo Sousa Baima Neto, Leonardo Tito Rodrigues Da Conceição Anacleto, Letícia Yone De Oli-
veira Santana, Liane Caroline Ramos Chéca, Liane Meireles Martins, Lindalva Do Nascimento 
Barroso, Livia Marques Bastos, Loren Lay Lima De Mendonça, Luan Breno Rodrigues Da Silva, 
Luana Lima Barbosa, Lucas Cordeiro Ferreira, Lucas De Freitas Soares, Lucas Ferreira Vieira, 
Lucas Lopes Da Cruz Silva, Lucas Meyrelles Da Silva, Lucas Miguel Melo Dos Santos, Lucas Nunes 
Silva, Lucas Silva Felix, Luciane Matos Vieira, Luciano Marcos Rodrigues, Luciano Pereira Da 
Silva, Lucilãndia Rodrigues, Lucimar Brito De Mattos, Lucinea Ribeiro Ferreira, Lucival Pereira Da 
Costa, Luís Miguel De Paula Duran, Luis Paulo Madeira Souza, Luis Victor Polato Costa, Luiz 
Carlos Brum Marins, Luiz Filipe Porto, Luiz Henrique Pereira, Magno Alves Afonso, Maiara Do 
Bonfim, Maicon Da Rosa, Maicon Henrique Pedroso, Marcellio Vinicius Silveira Caetano, Marcelo 
Emilio Da Silva, Marcelo Fernandes De Sousa, Marcelo Figueira Da Costa, Marcelo Pinto, Marce-
lo Santos Da Hora, Marcelo Tomas Dos Santos, Marcia De Oliveira Batista, Marcia Mendes Rodri-
gues, Marciana Dos Santos Lima, Marcio De Oliveira, Marcio Monteiro Peixoto, Marcio Taira, 
Marcos Aflizio Da Silva, Marcos Antonio Batista Da Silva, Marcos Lopes Rodrigues, Marcos Paulo 
Stecca, Marcos Pereira De Amorim, Marcos Renato Messias, Marcos Rodrigo Santana Barbedo, 
Marcos Samuel Fermino, Maria Angelica Rodrigues Felix, Maria Aparecida De Oliveira Gama, 
Maria Aparecida Soares Marculino, Maria Cecilia Ferreira, Maria Das Graças De Lima Silva, Maria 
De Fatima Xavier De Oliveira, Maria De Lourdes Saraiva Pinto, Maria De Sousa Medrado, Maria 
Do Socorro Da Silva, Maria Eduarda Soares, Maria Isabel Ferreira, Maria Márcia Bento Venâncio, 
Mariana Nogueira Diniz, Marilaine De Fatima Da Silva, Maristela Ribeiro Custódio Do Nascimento, 
Marisvania Alves Queiroz, Marlene Barbara De Oliveira, Marli Maria Pereira, Marta Cardoso De 
Queiroz, Mateus Duarte Moura, Mateus Kazuo Minei Dias, Matheus José Ribeiro Da Silva, Matheus 
Soares Guimarães, Mauricio Da Silva Clemente, Mauricio Marcelino Da Silva Florentino, Mauro 
Fernandes Correa, Maxwel Lourenço Da Silva, Mayara Almeida De Oliveira, Mayara Nogueira De 
Sousa, MayconLuis Da Conceição Vieira, Melque Roberto De Almeida, Mercia Aparecida Dos Reis 
Palacio, Michele Kubis Siqueira, Michele Lourenço Da Silva, Miguel De Araujo Tavares Da Silva, 
Miguel Tomaz De Oliveira, Mikael Dos Santos Lopes, Milena Santos Brito, Millena Cristina Fernan-
des De Oliveira, Mirele De Almeida Candido, Míriam Lorrainy Oliveira Nascimento, Mirian Alves 
Rodrigues, Miriane Barreto Da Silva, MoizesAraujoDepes, Monique De Oliveira, Nadir Barbosa 
Moreira, Nalanda De Souza Ramos, Natália Dutra De Freitas, Natalino Silva, Natan Ribeiro Pinto, 
NelcinaFockt Pinto, Neusa Regina Vaz Da Silva, Nícolas De Meneses Rocha, Nikoly Aretha Miguel 
De Vasconcelos, Nilza Nogueira Pinto, Normi Tereza Dos Santos Cardoso, Nubia Cabral Dotto, 
Odivan Falcão Borges, Onório Luiz Pereira, Pamela Paixão Vieira, Patricia Mina Dos Santos 
Nishiyama, Patrick Silva Gomes, Paulo Cesar De Freitas, Paulo Cesar Trindade, Paulo Francisco 
Teixeira, Paulo Goveia Pinheiro, Paulo Marcel Hideo Tabata, Paulo Rogério Batista, Paulo Sila Dos 
Santos, Pedro Henrique Duarte Teixeira, Perci Natalino Silva Farias, PhabloBiney Pereira Da Silva 
Melo, Poliana De Oliveira Costa Lima, Poliana Francelina De Jesus Nunes, Pollyanna Erika Soares 
Da Silva, Quézia Rocha Dias Dos Santos, RaemmeRanikelly Ribeiro Rodrigues, Rafael Machado 
Reis, Rafael Silva De Souza, Rafaella Jenie Ferreira Lopes, Raimundo Carlos Bandeira, Raimundo 
Nonato Dias Junior, Raissa Silva De Souza, Raquel Ferraz Viana, Raquel Gonçalves Silva, Raquel 
Nunes Araujo, Raquel Quaresma Menezes, Rayan Gonzaga Dos Santos, Rayanne Abreu Noguei-
ra, Raysa Viana Gomes, Rebeca Reis Torres, Régia De Castro Pontes, Regiane Silva De Brito, 
Reginaldo José Dos Santos, Reginaldo Logelso, Reginaldo Zeferino Nunes, Reinaldo Nepomuceno 
De Santana, Renan Costa Rangel, Renata Dos Santos Rodrigues Silva, Renata Ferreira De Souza 
Raffa, Renata Teixeira Pinheiro, Renato Alvares Vieira, Rennan Rodrigues Ledoux, Rita Da Silva 
Santos Genitori, Roberto Elias Da Silva, Roberto Ismael Franco Júnior, Robeson Rodrigues Lucia-
no, Robson Pereira De Souza, Rodrigo Accarini Lucca, Rodrigo Bispo Rodrigues, Rodrigo Carnei-
ro Alves, Rodrigo De Rezende Jorge, Rodrigo Lelis Freire, Rodrigo Lobo Rocha Pinto, Rodrigo 
Paulo Rutten Lopes, Rodrigo Ramos Da Silva, Rogério Adriano Rodrigues, Rogério Dos Santos 
Gomes, Romario Carlos De Araujo, Romeli Da Silva Queiroz, Ronald Ferreira Mendes, Ronaldo Da 
Silva Machado, Rone Vilela Dos Santos, Rosana Miguel, Roseli Salomão Batista, Rosely Muniz Da 
Silva, Roseni De Souza Neto Monteiro, Rosicleide Evaristo, Rosicleide Felisberto Dias, Rosicler Do 
Prado, Rosilene De Souza Pereira, Rosimeire GrisosteMendanha Silva, Ruan Dias Santos, Rubens 
Pereira Orrico, Ruberlei Rodrigues De Camargo, Rulian César Pastorelli Paim, Salbina Fialho, 
Samiris Rodrigues Oliveira, Sara Lima De Oliveira, Sara Santos De Jesus, Sebastião Francisco Da 
Silva, Sergio Bruno Pereira Martins, Sergio Jose Campos, Sidinei Teixeira Lima, Silmara Rossi, 
Silmara Viera Da Silva, Silvana Aparecida Do Serro Moura Santana, Silvana Francisca Da Silva, 
Silvio Queiroz Ferreira, Silvio Silverio Costa, Simone Aparecida Evangelista, Simone Maria De 
Oliveira Freitas, Simone Porto Da Silva, Sinval Benedito Da Gama, Sirlane Anjos Da Silva Carvalho, 
Solange Aparecida De Lima Meira, Sonia Antunes Mendes, Stefany Morais Lima Da Silva, Stepha-
ni Xavier De Oliveira, Stephany Farias Oliveira, Tainara Silva De Araújo, Tamar KerolineZambrano 
Pires, Tatiana Conceição Xavier, Tatiane Jesus Da Silva, Tatiane Silva De Jesus, Taviano Pereira 
De Abreu, Tawany Almeida Oliveira, Taynã Pereira Almeida, Taynan Ribeiro Da Conceicao, Tegon 
Willian Miguel Valente, Telles Rodolfo Oliveira Del’olmo, Telma Alves De Souza, Telma Cristina 
Domingues Mamede, Tenildes Barbosa Do Nascimento, ThaizaToniniStefanon, Thalia Rosa Borges, 
Thayna Marinho Ferreira, ThaywanneNathiellen Queiroz Dos Santos, Theyllor Rodrigo Da Silva 
Barbosa, Thiago Almeida De Araujo, Thiago Alves Alexandre, Thiago Da Silva Valerio, Thiago 
Ferraz, Thiago Ferreira Marques, Thiago Peçanha De Matos Lemos, Tiago Alexandre Batista, 
Tiago Bastos Costa Pinto, Tiago De Oliveira Lima, Tiago De Oliveira Rodrigues, Tiago Garcia, 
Tiago Gomes Ferreira, Tiago José Quintiliano, Tiago Matias Da Rocha, Tiago Rosa De Souza Junior, 
Tiago Silva Peixoto, Tiago Vieira Dos Santos, Ticiane De Lima Moreira, Tupinambá Rodrigues 
Nascimento Junior, Valdenir Leite Vieira, Valdenir Rodrigues Da Silva, Valdinei Santos Carvalho, 
Valdnei Ferreira De Sousa, Valeria Cassia Dos Santos, Valeria Garcia De Oliveira, Valeria Lima 
Gonçalves, Valeria Sorpresi, Vanessa Leal Alcantara, Vania Vieira Leite, Vanildo Siqueira Da Silva, 
Vera Lúcia Conceição Santos, Victor Kauã Dos Prazeres De Jesus, Víctor Martins Dos Santos, 
Victor YagoAndreato, Vilson Xavier De Menezes Junior, Vinícius Brandão Lima, Vitor Dos Santos 
Bispo, Vitor Hugo Marynowski Leite, Vitoria Gislene Alvarenga Miranda, Viviane Gleyce Da Silva, 
Waldir Rosa De Freitas, Walesca Rodrigues De Souza, Walkiria De Fatima Ferreira, Wallace Mon-
teiro Sampaio, Wallas Almeida Santos, WaltencirGalvagnario De Sousa, Wanderson Henrique 
Machado Marcelino, Wayne Malone Visloski, Wellison Soares De Sousa, William De Moraes Thome, 
Willian Marcos Da Silva Luiz, Willian Vieira Furtunato, Yan Jéferson Penha Hernandes, Yohan De 
Assis Campos, Zenaldo Oliveira Souza, Zilmar Moraes Martins.

SINDICATO DOS AGRICULTORES(AS) FAMILIARES E EMPREENDEDORES(AS) FAMILIA-
RES RURAIS DE SOLÂNEA E REGIÃO-PB

COMISSÃO PRÓ- RETIFICAÇÃO ESTATUTÁRIA, ELEIÇÃO, APURAÇÃO E POSSE DO 
SINDICATO DOS AGRICULTORES(AS) FAMILIARES E EMPREENDEDORES(AS) FAMILIARES 
RURAIS DE SOLÂNEA E REGIÃO-PB -  EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL DE 
RETIFICAÇÃO ESTATUTÁRIA, ELEIÇÃO, APURAÇÃO E POSSE.

CNPJ: 20.306.609/0001-09 - Comissão pró-retificação estatutária, eleição, apuração e posse do 
sindicato dos Agricultores(as) familiares e empreendedores(as) familiares rurais -SAFER SOLÂNEA 
E REGIÃO-PB, convoca todos os Agricultores(as) familiares e Empreendedores(as) Familiares rurais 
amparados pela a lei nº 11.326/06, e enquadramento a portaria SEPRT nº17.593 de 24/07/2020 e 
o decreto de nº9.064 de 31 de Maio de 2017,da base territorial dos municípios acima identificados 
para a assembleia geral extraordinária ,a se realizar no dia 30/05/2022 as 9h em 1º convocação 
com qualquer número de presentes na Travessa Alfredo Bandeira da Costa, 351, CEP: 58225-000, 
Solânea-PB. Para deliberar sobre a seguinte pauta: 1) - Retificação do estatuto do sindicato dos 
agricultores(as) familiares e empreendedores(as) familiares rurais de Solânea e região; 2) – Elei-
ção, apuração, posse da diretoria executiva e do conselho fiscal; 3) – Extensão da abrangência do 
SAFER 4) – Outros assuntos do interesse da categoria; 5) – Filiação a Confederação Nacional dos 
Agricultores familiares rurais e empreendedores familiares rurais do Brasil-(CONAFER); 6) –  outros 
Assuntos correlatados. Solânea-PB, 30 de Maio 2022.

José Wellington Candido do Nascimento
Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS, EMPREGADOS E EX-EMPREGADOS 
DAS EMPRESAS E DOS ÓRGÃOS DE

TELECOMUNICAÇÕES AAPT
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Em conformidade com o Estatuto Social, ficam os senhores associados convocados para a 
eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, exercícios de 2022/2025à realizar-se no dia 31 
de Maio de 2022, inicio às 9h e término às 17h nos seguintes locais:

• Auditório do Sinttel, Rua Rodrigues de Aquino – 290, Centro – João Pessoa – PB
• Sede do Sinttel, Rua José Goncalves de Lucena – 105, Cruzeiro – Campina Grande – PB
• Loja da Oi, AvPres.Epitácio Pessoa – 48 Lj. 01, Centro – Patos – PB
As eleições se darão por chapas completas com candidatos a todos os cargos da Diretoria 

Executiva e do Conselho Fiscal, na forma prevista no Estatuto, podendo concorrer todo associado 
em dia com suas obrigações sociais e com um mínimo de 03(três) meses de filiação. 

O prazo para o registro das chapas concorrentes aos cargos eletivos será de 15(quinze) dias 
contados a partir da publicação deste Edital de acordo com o Capítulo VII – da eleição do Conselho 
Fiscal e Diretoria Executiva, Art. 54.

Na existência de uma única chapa concorrente, a eleição será feita por aclamação em Assembleia 
no mesmo dia nos locais acima mencionados em horário a ser definido.

No caso de impugnação será aplicado o que consta no Art. 65 da Seção V – das Impugnações.
João Pessoa, 28 de Abril de 2022

Hélio Teófanes de Oliveira
Presidente da AAPT

AempresaFEMAX CONSULTORIA EIRELI - EPP,CNPJ: 03.376.011/0001-69, torna público que 
requereuda SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLO – Li-
cença de Operação, daconstrução de um galpão comercial, situado na Rua São Sebastião, 402, 
Camalaú, Cabedelo/PB. CEP: 58.101-140. (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986) 

COINBRA – Construtora e Incorporadora Brasileira Sociedade Empresária Ltda. 
CNPJ:19079237/000138, torna público que requereuà SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, 
Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação para construção de unidade residencial 
Multifamiliar situado na Ruadas Amendoeiras, Qd. I, Lote 13A, Loteamento Ponta de Campina, 
Cabedelo, PB. (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

MARCELO BEZERRA PEIXOTO, CPF 009.523.604-03, TORNA PÚBLICO QUE SOLICITOU DA 
SEMAPA – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO,A 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARAREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL BIFAMILIAR, 
COM SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO. SITUADO 
NA RUA ALGODÃO DA PRAIA, SN – LOTE 27 QUADRA 17B – LOTEAMENTO PRAIA DO POÇO 
(ANTIGO OCEANIA VI) – BAIRRO PORTAL DO POÇO – CABEDELO.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº624/2022, em João Pessoa, 28 de Março de 2022 - Prazo 
730 dias, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO LOTEAMENTO MORADA NOBRE III= MUNICIPIO: 
SUMÉ-UF: PB. Processo: 2021-008534/TEC/LO-3160.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº574/2022, em João Pessoa, 21 de Março de 2022 - 
Prazo 1095 dias, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANTÁRIO= MUNICIPIO: MAMANGUAPE-UF: 
PB. Processo: 2021-009574/TEC/LO-3406.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº546/2022, em João Pessoa, 16 de Março de 2022 - 
Prazo 730 dias, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANTÁRIO DO DISTRITO SÃO JOSÉ DA MATA= 
MUNICIPIO: CAMPINA GRANDE-UF: PB. Processo: 2021-008332/TEC/LO-3108.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº 623/2022, em João Pessoa, 21 de Março de 2022 - Prazo 
730 dias, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANTÁRIO = MUNICIPIO: SUMÉ-UF: PB. Processo: 
2021-008919/TEC/LO-3254.
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