
Com produção grandiosa, paraibana apresenta o show “Caminho”, em João Pessoa. Ao jornal A 
União, ela afirma que passará o São João em CG e revela que tem músicas novas. Páginas 4 e 9

Copa do Mundo: o Brasil na primeira fase

Congresso de  
Ecogastronomia 
movimenta o 
Brejo paraibano

Sérvia, Suíça e Camarões serão os 
adversários da Seleção Brasileira na 

primeira fase da Copa do Mundo do 
Catar. Os jogos ocorrerão nos dias 24 e 

28 de novembro e 2 de dezembro. 
Página 21

Mais de duas mil pessoas 
participam do evento, e ain-
da do Festival Gastronômico 
Sabores da Terra, abertos 
quinta-feira à noite, no Tea-
tro Minerva, em Areia.
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Com vantagem conquistada no 
primeiro jogo, o Fluminense pode 
quebrar jejum de 10 anos no Carioca.

Página 23

n “Afinal, o que pretende comemorar 
do 31 de março ou do AI-5 de 1968, o 
presidente Bolsonaro? Poderes totais de 
repressão? Censura institucionalizada?” 

Gonzaga Rodrigues
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Assine o Jornal A União agora: (83) 3218.6518 | (83) 9 9117.7042 circulacao@epc.pb.gov.br

Mais de 65% dos deputados 
da ALPB trocam de legenda

janela partidária

Prazo terminou ontem e também movimentou a bancada federal: quatro parlamentares estão de casa nova. Página 14
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Hoje é dia de Fla-Flu

NA PARAÍBA
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RECUPERADOS

João Pedro Teixeira deixou legado de resistência e coragem para lutar contra as injustiças. Páginas 25 a 28

Há 60 anos morria ícone da luta camponesa

Foto: Arquivo Memorial das Ligas Camponesas PB
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n Pelo assassinato de João Pedro Teixeira, o Ministério Públi-

co solicitou indiciamento de seis pessoas: os soldados Antô-

nio Alexandre e Francisco Pedro da Silva; o vaqueiro Arnaud 

Nunes Bezerra; e os fazendeiros Antônio José Tavares, Pedro 

Ramos Coutinho e Aguinaldo Veloso Borges.

n Em 8 de março de 1965, um ano após o golpe militar, 

os solados Alexandre e Chiquinho, únicos presos 

até então pelo crime de Sapé, foram ab-

solvidos por unanimidade pelo Tribu-

nal do Júri da Comarca de Sapé. 
Os demais nunca foram pu-

nidos.

n João Alfredo Dias (co -nheci -
d o 

como Nego Fuba) e Pedro Inácio de Araújo (o Pedro Fazendei-

ro) que criaram a Liga Camponesa de Sapé ao lado de João Pe-

dro Teixeira, foram presos imediatamente após o golpe. Em se-

tembro, chegaram a ser soltos mas nunca chegaram em casa. 

São considerados desaparecidos políticos do regime militar.

n Em 15 de julho de 2013, a Comissão Nacional da Verdade 

e a Comissão Estadual da Verdade da Paraíba, realizaram, 

juntas, uma audiência pública no município de Sapé (PB) para 

ouvir depoimentos e colher informações a respeito das perse-

guições às Ligas Camponesas. A comissão recomendou a con-

tinuidade das investigações sobre as circunstâncias do caso 

de João Pedro para a identificação e responsabilização dos 

demais agentes envolvidos.
n Desde janeiro de 2018, a importância de João Pedro Teixei-

ra na história brasileira está reconhecida oficialmente pela 

Lei 13.598/12, que inclui o nome do líder camponês no “Livro 

dos Heróis e Heroínas da Pátria”. O livro é confeccionado 

em aço, está exposto no Panteão da Pátria em Brasília 

(DF) e contém nomes como Zumbi dos Palma-

res, Anita Garibaldi e Chico Mendes.
n O livro de Severino Ramos, “Crimes que abalaram a Paraí-

ba”, foi lançado em 1989 e, posteriormente, em 2012, numa se-

gunda edição. Nas palavras de Otávio Sitônio Pinto, “mais 

que uma revisão de reportagem, o livro de Ramos é 

uma revisão de processo: ao jornalista soma-se 

o advogado, ambos somados ao menino 

de bagaceira que fez, no papiro da 

cana, o capítulo mais corajoso 

e verdadeiro de toda a his-
tória da imprensa na 

Paraíba”.

Saiba Mais

 

Por volta das 18h30 do dia 

2, o governador Pedro Gondim 

foi informado sobre o crime de 

Sapé. Convocou então o chefe 

de Polícia, Francisco Maria Fi-

lho, e recomendou que come-

çasse imediatamente as inves-

tigações.
Segundo narra Biu Ramos 

em “Crimes que abalaram a Pa-

raíba”, Gondim comentou com 

o próprio Chico Maria que tudo 

levava a crer que havia “gen-

te grossa envolvida”. E determi-

nou: “Apure tudo. Não há limites 

nem restrições para a apuração 

desse crime.”O jornalista Hélio Zenaide, 

então diretor do Jornal A União, 

estava no momento com o gover-

nador, no Palácio da Redenção, 

e testemunhou o diálogo.
Não demorou muito para 

que os investigadores estabe-

lecessem algumas premissas 

para chegar aos autores do 

crime. A primeira era com re-

lação à arma usada. Sendo o 

fuzil de uso privativo das For-

ças Armadas, concluíram que 

somente pessoas ligadas à po-

lícia ou ao Exército saberiam 

manuseá-lo. As investigações 

convergiram, assim, aos poli-

ciais militares que trabalha-

vam em Sapé, Sobrado e Pi-

lar, “pelo conhecimento que o 

pistoleiro revelara da área es-

colhida para os disparos, bem 

como sobre os hábitos da víti-

ma”, conta Biu. Pouco tempo depois, a polí-

cia já estava no rastro dos ma-

tadores e, no dia 9 de abril, sete 

dias após o crime, o chefe de Po-

lícia, Francisco Maria Filho, reu-

niu a imprensa para apresentar 

os acusados: os soldados Antô-

nio Alexandre e Francisco Pedro 

da Silva (o Chiquinho). O va-

queiro Claudino Arnaud, apon-

tado como o terceiro homem, 

nunca foi preso.Também revelou os nomes 

dos mandantes, conforme con-

fissão de Chiquinho: o crime 

havia sido encomendado pelos 

latifundiários Aguinaldo Veloso 

Borges e Pedro Ramos Coutinho.
 

A reação   No mesmo dia em que eram 

apresentados os matadores 

e anunciados os nomes dos 

mandantes do assassinato de 

A elucidação do crimee os nomes dos envolvidos 

Aguinaldo Veloso Borges (esquerda) foi apontado como mandante do assassinato de João Pedro, levado a cabo pelos soldados Chiquinho e Alexandre

Marcado para morrer: uma câmera e uma ideia

Manobra política na Assembleia

João Pedro, tropas do IV Exército 

realizaram uma gigantesca ope-

ração nos estados da Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas e Rio Gran-

de do Norte.Era véspera da grande passea-

ta marcada pelos camponeses, 

que pretendiam ir às ruas protes-

tar contra o crime.Na Paraíba, prenderam, en-

tre outras pessoas, o presiden-

te da Federação das Ligas Cam-

ponesas, Assis Lemos. Piquetes 

foram postos nas estradas, com 

vistoria rigorosa dos veículos; 

uma juíza teve a casa vasculha-

da por tropas do Exército; e um 

juiz foi revistado duas vezes du-

rante viagem entre João Pessoa 

e Campina Grande.O Exército, porém, justificou tra-

tar-se de operação de rotina.

Em 1962, uma caravana da União Nacio-

nal dos Estudantes percorria o país para pro-

mover a discussão sobre a reforma universi-

tária. Membro do Centro Popular de Cultura 

da UNE (CPC), Eduardo Coutinho chegou ao 

Nordeste em abril daquele ano. No dia 14, es-

tava na Paraíba, duas semanas após o assas-

sinato de João Pedro Teixeira.
Um comício que reuniu cerca de cinco mil 

pessoas, realizado no dia 15, em Sapé, para 

protestar contra o crime, chamou a atenção 

da equipe do CPC.Nascia naquela ocasião a ideia do filme 

que se tornaria obra-prima e uma das denún-

cias mais contundentes sobre a violência no 

campo e, posteriormente, a perseguição dos 

trabalhadores pela ditadura militar.

As filmagens deveriam ser iniciadas dois 

anos depois, contudo, com novos conflitos, 

mortes e a ocupação da polícia paraibana na 

região de Sapé, trabalhar no local tornou-se 

impossível. Coutinho decidiu, então, transfe-

rir as locações para o Engenho Galileia, em 

Pernambuco, onde tinha nascido a primeira 

Liga Camponesa, em 1955.
João Mariano interpretaria João Pedro. Eli-

zabeth Teixeira e seus filhos fariam seus pró-

prios papéis.
PrisõesTrinta e cinco dias após o início das fil-

magens, entretanto, o golpe militar de 31 de 

março interrompeu os trabalhos. Galileia foi 

invadida pelo Exército e os principais líderes 

camponeses foram presos, assim como al-

guns membros da equipe do CPC, sob alega-

ção de “comunismo”. A maioria, no entanto, 

conseguiu fugir para Recife e, de lá, segui-

ram para o Rio de Janeiro. Grande parte dos 

equipamentos foi apreendida.

Em 1981, Eduardo Coutinho retomou a 

produção do documentário. “Voltei a Gali-

leia para completar o filme do modo que fos-

se possível. Não havia um roteiro prévio, mas 

apenas a ideia de tentar reencontrar os cam-

poneses que tinham trabalhado em ‘Cabra 

Marcado para Morrer’. Queria retomar nosso 

contato através de depoimentos sobre o pas-

sado, incluindo, os fatos ligados à experiên-

cia da filmagem interrompida, a história real 

da vida de João Pedro, a luta de Sapé, a luta 

de Galileia e também a trajetória de cada um 

dos participantes do filme daquela época até 

hoje”, narra Eduardo Coutinho.
O filme virou assim uma espécie de docu-

mentário dentro do documentário, concluído 

e lançado em 1984. Em novembro de 2015, en-

trou para a lista dos 100 melhores filmes bra-

sileiros de todos os tempos, elaborada pela 

Associação Brasileira de Críticos de Cinema.

Quinto suplente da bancada situacionista na As-

sembleia Legislativa da Paraíba, o usineiro Aguinaldo 

Veloso Borges e seus aliados engendraram uma das 

mais escandalosas manobras da história política do es-

tado. Para escapar do processo no caso do assassina-

to de João Pedro, bastava-lhe a imunidade parlamen-

tar, o que alcançou graças aos sucessivos pedidos de 

licença de colegas de bancada, até que pudesse as-

sumir a cadeira de deputado.
Biu Ramos lembra que se chegou a noticiar que 11 

deputados estaduais teriam se licenciado para possi-

bilitar a convocação de Veloso Borges, no dia seguinte 

à confissão do soldado Chiquinho.

“Abrigado sob o manto das imunidades políti-

cas, Borges estava a salvo da Justiça. O seu nome já 

não mais podia ser arrolado no inquérito ou pedida 

qualquer medida judicial contra sua pessoa, a me-

nos que fosse concedida permissão pelo Poder Le-

gislativo”, escreveu Biu Ramos.

O autor de “Crimes que abalaram a Paraíba” narra 

ainda a curiosa cena em que, ingressando no plenário, 

Aguinaldo depara-se exatamente com Raymundo Asfo-

ra na tribuna, “comentando os resultados do inquérito, 

mostrando a gravidade dos fatos que envolviam não 

apenas dois soldados de polícia e um vaqueiro, mas 

personalidades do mundo político e econômico do es-

tado”. Asfora enfatizou: “Temos de saber se, neste ple-

nário, contemplamos cidadãos de honra ou assassi-

nos frios”. Coube ao deputado Joacil de Brito Pereira a 

maior defesa de Veloso Borges.
É de Joacil, aliás, uma das frases mais condenáveis 

a respeito da relação entre latifundiários e camponeses 

no Brasil daquela época. A citação foi publicada em li-

vro do escritor e jornalista John Gerassi, que foi durante 

vários anos correspondente do New York Times na Amé-

rica Latina. Sobre o assunto, disse Joacil: “Somos gene-

rosos. Se um camponês morre, ou se morre sua mulher 

ou seu filho, quem paga o enterro? O dono da terra”.

Fotos: Reprodução/ Livro “Crimes que abalaram a Paraíba”

Um revolucionárioautêntico

O papel da imprensa e o surgimento de um jornalismo participativo
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No dia seguinte ao crime de 
Sapé, o Jornal A União publicava a 
primeira reportagem-impacto sobre 
a “cilada de Café do Vento”, como 
escreveu Biu Ramos. Assinada por 
Hélio Zenaide e Gonzaga Rodri-
gues, a reportagem recebeu o título: 
“De fuzil e de emboscada mataram 
João Pedro: líder camponês levava 
livros para os filhos”.O jornal continuou cobrindo os 

acontecimentos que se seguiram 
e, na edição do dia 4, Severino Ra-
mos e Gonzaga Rodrigues assina-
ram matéria sobre o sepultamento 
do líder camponês. O texto destaca-
va a presença de cinco mil campo-
neses que, “sem uma nota de desâ-
nimo, esperando o dia inteiro para 
acompanhar o corpo de João Pedro 
até o cemitério”, concentraram-se 
em Sapé naquele dia.Além da multidão, estavam pre-

sentes lideranças de esquerda, 
como o presidente da Federação 
das Ligas, Assis Lemos, além de re-
presentantes de entidades estudan-
tis e os deputados Raymundo Asfo-
ra e Osmar Aquino.O jornal, inclusive, transcreveu 

todo o discurso de Asfora, conside-
rado pelos repórteres “uma oração 
fúnebre, repassada da mais funda 
emoção”.

Sobre a cobertura jornalística do 
assassinato de João Pedro, Biu Ra-
mos escreve: “A imprensa paraiba-
na exerceu um papel preponderan-
te na elucidação do crime de que 
foi vítima João Pedro Teixeira. Assu-

Depois de se casar em 1942 
com Elizabeth, João Pedro mu-
dou-se para Jaboatão, próximo 
a Recife, onde foi trabalhar em 
uma pedreira. Lá, iniciou-se na 
vida política, defendendo os ope-
rários, reivindicando melhores 
condições de trabalho e salários 
através dos sindicatos.Em 1954, voltou a morar em 

Sapé, no Sítio Antas do Sono. 
João Pedro já conhecia as Ligas 
Camponesas, que nasceram em 
Pernambuco.Percebendo que as condições 

de vida dos trabalhadores ru-
rais eram deploráveis, passou 
a realizar reuniões em sua casa 
e, em 1955, aconteceu o Primei-
ro Encontro dos Camponeses de 
Sapé. No dia seguinte, João Pe-
dro foi preso e espancado. Mes-
mo assim, a luta continuou com 
reuniões relâmpagos nas fazen-

das, nas feiras e na sapataria de 
Nego Fuba, em Sapé.A Associação dos Lavrado-

res e Trabalhadores Agrícolas 
de Sapé, conhecida como Liga 
Camponesa, foi então criada em 
fevereiro de 1958 por João Pedro, 
João Alfredo Dias (Nego Fuba) e 
Pedro Inácio de Araújo (Pedro Fa-
zendeiro).

Elizabeth Teixeira, esposa de 
João Pedro, conta que o marido 
se dirigia à feira, nos fins de se-
mana, tentando convencer os 
companheiros de trabalho a se 
associarem à entidade. Não era 
fácil. Havia forte pressão dos la-
tifundiários para que a ideia não 
vingasse.

Mas, João Pedro Teixeira era 
persistente. Em 1962, ano em que 
foi assassinado, a Liga de Sapé 
já era a maior do Nordeste com 
mais de sete mil sócios.

Sobre sua capacidade nata 
de liderança, apesar do pou-
co estudo, o jornalista João Ma-
noel de Carvalho escreveu nas 
páginas do Jornal A União após 
o assassinato: “Altura mediana, 
compleição franzina, toda a sua 
fortaleza de líder se concentra-
va nos seus gestos mansos, na 
sua humildade proverbial, com 
que liderou os trabalhadores do 
campo em defesa dos seus direi-
tos por uma sobrevivência con-
digna.”

E destacou: “Sendo um revo-
lucionário autêntico, na expres-
são rigorosa do termo, sempre 
preferiu as soluções legais, mes-
mo convicto de que as leis prote-
gem a classe dominante.”O artigo de João Manoel tam-

bém está no livro de Severino 
Ramos, “Crimes que abalaram 
a Paraíba.” Biu era repórter e, 

ao lado de outros colegas como 
Gonzaga Rodrigues, cobriu não 
apenas a criação e o trabalho 
desenvolvido pelas Ligas Cam-
ponesas no estado, mas tam-
bém o assassinato de João Pedro 
e as investigações que se desen-
rolaram.

Nunca esmoreceuVítima de perseguições e 
ameaças durante todo o tempo 
em que esteve à frente da Liga, 
João Pedro nunca esmoreceu. 
Numa das cenas do documentá-
rio “Cabra Marcado para Mor-
rer”, de Eduardo Coutinho, a es-
posa Elizabeth Teixeira lembra 
das ameaças, das prisões e de 
tentativas de suborno: “Por várias 
vezes ele foi preso. O latifúndio, 
unido, até ofereceu dinheiro para 
que ele deixasse a luta. Eles da-
vam qualquer outro meio de vida 

para ele sobreviver”.Nesse momento, ela ressalta 
a coragem e a convicção do ma-
rido, que o transformaram num lí-
der, e de líder a vítima da ira dos 
fazendeiros da região: “Eu me re-
cordo disso todos os dias e todas 
as noites: a dureza que ele en-
frentou e nunca esmoreceu. Ele 
nunca chegou em casa para di-
zer: ‘Elizabeth, eu estou arrepen-
dido’. Nunca. Era firme.”Ela conta ainda que, certa 

vez, tentou convencer o campo-
nês a mudar de estado, justifi-
cando que as ameaças e a inse-
gurança eram grandes demais. 
“Ele olhou para mim e disse: 
‘Você e meus filhos estão aí. Ti-
rei o retrato e fica como lembran-
ça. Mas eu não me acovardo. Sei 
que eles vão tirar a minha vida, 
mas tiram covardemente”.E assim aconteceu.

Gonzaga Rodrigues, d’A União, entrevistando Elizabeth Teixeira, viúva de João Pessoa

mindo uma posição crítica diante 
do episódio, os jornais divulgaram 
os fatos em suas versões originais, 
isto é, conforme eram colhidos pe-
los repórteres nas fontes legítimas 
e publicados sem a interferência de 
grupos ou facções político-partidá-
rias, interessadas em obstacular as 
investigações sobre o trucidamento 
do líder camponês e impedir a iden-
tificação dos seus autores”.E completou: “A imprensa sus-

tentou, enquanto pôde, a bandeira 
que João Pedro empunhava quan-
do tombou na tarde fatídica de 2 de 
abril de 1962”.Segundo Biu, “os jornalistas, 

conscientes da sua missão e respon-
sabilidade perante a história, des-
piram-se de discutíveis padrões de 
imparcialidade e isenção, e passa-
ram a elaborar suas matérias com 
maior clareza e objetividade. Inau-
gurava-se um estilo de jornalismo 
participativo, que logo acendeu a 
ira daqueles que estavam envolvi-
dos nos acontecimentos e que tinham seus interes-ses contrariados”.

Foto: Reprodução/ Livro “Crimes que abalaram a Paraíba”

“Os jornalistas, conscientes da sua missão e responsabilidade perante a história, despiram-se de discutíveis padrões de imparcialidade e isenção.

Severino Ramos
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Naqueles anos, principalmen-te, implantou-se uma onda global de ataques a governos e partidos de esquerda, coordenada pelos Estados Unidos, que, com a Guer-ra Fria, pretendiam de todas as formas evitar a expansão do co-munismo e, por conseguinte, dos aliados da então União Soviética.A guerra declarada dos norte-americanos contra o comunismo ganhou força com o macarthismo, considerado um dos mais emble-máticos episódios de repressão política do país.
Se, internamente, as coisas pareciam estar sob controle, gra-ças à ferrenha perseguição aos “antiamericanos”, era necessá-rio ficar atento ao que ocorria fora, especialmente no chamado mun-do emergente, na América Latina.É importante compreender 

que, até meados da década de 1950, os Estados Unidos manti-nham o controle sobre pratica-mente toda a região, apoiando governos ditatoriais: Fulgêncio Batista governava Cuba; Perez Ji-ménez, a Venezuela; Rojas Pinilla, a Colômbia; Anastácio Somoza, a Nicarágua; Alfredo Stroessner, o Paraguai; e Rafael Trujillo, a Re-pública Dominicana.Getúlio Vargas, no Brasil, e Ja-cobo Arbenz, na Guatemala, “tu-multuavam” um pouco a situação, falando em mudanças. Mas o sui-cídio do primeiro e a deposição do outro, em 1954, “resolveram” satis-fatoriamente o problema.A partir de 1955, contudo, ven-tos de mudança começaram a so-prar: o presidente panamenho, José Antonio Remon, foi assas-sinado e, uma semana depois, 

chegaram os primeiros relatos de uma invasão na Costa Rica pela Nicarágua. “Neste mesmo período de tempo, surgiram his-tórias de instabilidade política no Peru e na Bolívia, conspirações ‘vermelhas’ em Cuba e na Gua-temala e o início dos ataques de Perón contra a Igreja Católica na Argentina”, como conta o escritor Joseph A. Page.
A Revolução Cubana, em 1959, foi a gota d’água para os norte-a-mericanos.

A famigerada Aliança para o Progresso, criada já no governo de John Kennedy, pôs em prática um plano de transformação social para a América Latina de manei-ra a afastar essas populações de “tentações revolucionárias”. As forças armadas dos países latino-americanos também foram apa-

relhadas e treinadas para a ne-cessidade de um “plano B”. 
De olho no Nordeste

Em outubro de 1960, o jornal The New York Times alertava na primeira página sobre “o surgi-mento de uma situação revolucio-nária cada vez mais nítido por toda a vastidão do Nordeste brasileiro”.O autor do artigo, o jornalista Tad Szulc, alertava: “O premier de Cuba, Fidel Castro, e Mao-T-se-Tung, presidente do Partido Comunista da China, estão sen-do apresentados como heróis que devem ser imitados pelos campo-neses.” No dia seguinte, o mesmo jornal trouxe novo artigo intitulado “Marxistas estão organizando os camponeses do Brasil”.As Ligas estavam sob o olhar e a mira dos Estados Unidos.

Anticomunismo: Nordeste brasileiro sob vigilância

Agentes da CIA são enviados à Paraíba

O cenário político
no Brasil e no mundoA té os anos 1950, dois ter-ços da população brasi-leira moravam no cam-po. No Nordeste, a expectativa de vida era de apenas 35 anos para 80% da população e a mortalidade infantil chegava a assombrosos 60%.A concentração da pro-priedade de terras relegava a maioria à condição de tra-balhadores em quase estado de servidão. Os conflitos eram constantes e vinham de longas datas, transformando o cam-po em área de tensão perma-nente, com registros de violên-cia e mortes.

A partir de 1961, durante o governo de João Goulart, com a proposta das reformas de base, a questão agrária final-mente ganhou holofotes. O ministro do Planejamento, o paraibano Celso Furtado, ela-borou a nova estratégia de crescimento para o país: o Pla-no Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social, que deter-minava a realização de refor-mas de base, com grande ên-fase à reforma agrária.Os movimentos populares, sindicatos e associações tam-bém ganharam fôlego, inclu-sive, no campo, onde os tra-balhadores descobriram que, unidos, teriam mais força para exigir condições melhores nas relações de trabalho com os donos de terras.
Foi assim que nasceram as Ligas Camponesas.

O agravamento da violência em Sapé chamou a atenção inter-nacional e ligou o botão de alerta dos Estados Unidos.O jornalista Severino Ramos conta, em seu livro “Crimes que abalaram a Paraíba”, que jorna-listas de agências e jornais inter-nacionais passaram a frequentar a Paraíba. “Os Estados Unidos te-miam que o Nordeste brasileiro se transformasse num segundo Viet-nan, e isso me foi dito por um fotó-grafo da UPI que aportou em João Pessoa com todos os equipamen-tos de um correspondente de guer-ra e, aparentemente, uma guerra de final imprevisível”.Ele ainda confidenciou, escre-

ve Ramos, “que o Pentágono tinha pronta para ser executada uma operação de desembarque em Cabedelo ou na Ponto do Cabo Branco, caso Sapé se levantasse e a guerrilha irrompesse na zona conflagrada da Várzea do Rio Paraíba”.
A revista Time decidiu enviar um emissário especial ao esta-do. John Blachio chegou à Paraí-ba acompanhado de Calazans Fernandes, do Jornal do Brasil, e “constataram a iminência de uma convulsão social decorrente da temperatura explosiva predomi-nante na zona rural nordestina, embora, se isso viesse a ocorrer, fosse em proporções menos arra-

sadoras do que a guerra no Su-deste Asiático”.
Além de jornalistas, agentes da CIA, lembra Ramos, espalharam-se pela Paraíba e outras áreas do Nordeste. “Com eles tropeçáva-mos, principalmente nas manhãs de domingo, de câmara em punho fotografando monumentos, edi-fícios públicos, o Palácio do Go-verno, os prédios da Assembleia e o Tribunal de Justiça, as esqui-nas estratégicas e pontos de re-ferência”.

Também esteve na Paraíba o general Robert V. Warren, diretor de Operações de Tropa do Cor-po de Engenharia dos Estados Unidos.

O jornalista Severino Ramos entrevistando o então secretário de Segurança Pública, Sílvio Porto
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Em outubro 
de 1960, o 
jornal The 
New York 
Times trazia 
matéria 
sobre “o 
surgimento de 
uma situação 
revolucionária 
cada vez 
mais nítido 
por toda a 
vastidão do 
Nordeste 
brasileiro”

Foto: Reprodução/ Livro “Crimes que abalaram a Paraíba”
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60anos depois,

Líder camponês ousou lutar por um mundo mais justo para si e para seus companheiros, falando sobre uma 
reforma agrária que, passadas seis décadas, ainda não alcançou a maior parte dos trabalhadores do campo

C inco tiros de fuzil derrubaram João Pedro. O 
camponês tombou sobre a terra pela qual lu-
tou a vida inteira, encharcando-a com o seu 

sangue. Ao lado do corpo, um pacote de livros que 
havia comprado para os filhos. Não queria que eles 
tivessem a mesma sorte do pai.

Era 2 de abril de 1962.
Na estrada que liga Café do Vento a Sapé, o 

homem que mal sabia ler e escrever, negro, pobre, 
pai de 11 filhos era aguardado por pistoleiros. Ho-
mens pagos por latifundiários que, a despeito de 
toda terra, dinheiro e poder que tinham, temeram 
a força e a liderança daquele camponês. Temeram 
suas ideias, suas palavras e ações. E, então, usa-
ram o de costume: a violência, as armas, a bala.

Imaginavam que assim enterrariam João Pedro 
e seus ideais.

Coube ao então deputado Raymundo Asfora avi-
sar aos mandantes do crime que, apesar do “servi-

ço” feito, eles haviam fracassado inexoravelmente 
na tentativa de se livrarem de João Pedro. “É inútil 
matar camponeses. Eles sempre viverão”.

O discurso antológico do parlamentar, publica-
do na íntegra pelo Jornal A União na edição de 4 de 
abril, ainda prenunciava: “Antes de morrer João Pe-
dro era apenas a silhueta de um homem no asfalto. 
Mas, agora, paraibanos, João Pedro virou zumbi, 
virou assombração. É uma sombra que se alonga 
pelos canaviais, que bate forte na porta das casas 
grandes e dos engenhos.”

João Pedro
ainda é preciso entender  por que mataram

“Antes de morrer 
João Pedro era 
apenas a silhueta 
de um homem 
no asfalto. 
Mas, agora, 
paraibanos, 
João Pedro virou 
zumbi, virou 
assombração.

Raymundo Asfora

Nara Valusca 

naravalusca@gmail.com

Fotos: Reprodução

n “A Paraíba, hoje, como nunca, sente 
a falta de José Targino Maranhão, um 
homem que sempre esteve à frente do 
seu tempo”.

José Ricardo Porto
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Presidente da 
Cagepa faz balanço 
das iniciativas do 
órgão no estado

Marcus Vinícius afirmou 
que a missão é retirar a última 
lata d’água da cabeça do pa-
raibano. Para isso, órgão vem 
realizando investimentos em 
várias regiões da Paraíba.
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Juliette, enfim, estreia show em casa

Autismo: data 
lembra luta de 
pais e pacientes 
por inclusão social

Atividades marcam o Dia 
Mundial de Conscientização 
sobre o Autismo, entre elas 
uma busca ativa por pessoas 
com deficiência em clínicas 
particulares.
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Energisa anuncia 
ampliação da rede 
elétrica em todo o 
estado da Paraíba

De acordo com a empre-
sa, municípios irão receber, 
até dezembro, investimentos 
de mais de R$ 270 milhões 
em obras de ampliação e ma-
nutenção.
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Os últimos ataques proferidos pelo presidente Jair Bolsonaro contra o sistema 
eleitoral brasileiro reacenderam o botão de alerta dos ministros do Tribunal Su-
perior Eleitoral. Ontem, o presidente do TSE, Edson Fachin, disse que a missão, 
este ano, é “garantir que os resultados do pleito eleitoral correspondam à vonta-
de legítima dos eleitores”.

Reunido com os presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais do Nordeste, 
Fachin afirmou que a democracia está ameaçada, sob ataque. E destacou ainda o 
“circo de narrativas conspiratórias” existentes nas redes sociais.

 Também ontem, o ex-presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, foi às redes so-
ciais para falar sobre a ditadura militar no Brasil, com postagens que lembram a 
censura contra o jornalismo e a cultura; o cancelamento de eleições; o exílio a que 
foram submetidos vários brasileiros; o fechamento do Congresso, entre outras 
medidas adotadas pelo regime.

Barroso também destacou que desde 1998, o Brasil vive o mais longo período 
de estabilidade institucional. E que durante esse período democrático o país con-
seguiu, finalmente, um mínimo de estabilidade monetária.

A reação dos ministros vem no rastro das declarações do presidente Bolsona-
ro, feitas no dia 31 de março, quando se completaram 58 anos do golpe militar de 
1964. No Palácio do Planalto, Bolsonaro defendeu os presidentes do período di-
tatorial, sem fazer qualquer menção à censura, às torturas, prisões e mortes co-
metidas pelo regime.

Aproveitando a oportunidade, Bolsonaro voltou a atacar a Justiça Eleitoral bra-
sileira, o que vem fazendo praticamente desde o início de sua gestão. Afirmou 
que o Brasil tem inimigos que habitam a região dos três poderes e alfinetou: “Es-
ses poucos podem muito, mas não podem tudo”.

Elevando o tom da fala, foi mais claro ao dirigir as críticas aos ministros: “Nós 
aqui temos tudo para sermos uma grande nação... O que nos falta? Que alguns 
poucos não nos atrapalhem. Se não tem ideias, cale a boca! Bota a tua toga e fica 
aí sem encher o saco dos outros”!

Além do caso do deputado Daniel Silveira, aliado de Bolsonaro, que voltou a 
usar tornozeleira eletrônica por determinação do ministro Alexandre de Moraes, 
também irritou bastante o presidente, esta última semana, a decisão da ministra 
Rosa Weber de negar o arquivamento do inquérito que investiga se Bolsonaro co-
meteu crime de prevaricação no caso da vacina Covaxin.

Acuado, irritado, Bolsonaro faz somente aquilo que sabe fazer bem feito: ata-
ca, sem provas, aqueles que, de alguma maneira, lhe incomodam. E a Justiça Elei-
toral, pela eficácia do sistema digital e a garantia de manutenção da democracia, 
incomoda bastante a Bolsonaro.

Democracia sob ataque
Editorial

Crônica Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador

O Jejum nos leva a Cristo
O tempo quaresmal, que estamos já qua-

se no seu fim, é um tempo marcado pela pe-
nitência. A Igreja nos convida a praticar o 
jejum. Esta é uma prática penitencial que 
está ligada à abstinência do alimento, mas 
não podemos compreender o seu verdadei-
ro sentido sem considerar outras formas de 
privação em vista de um estilo de vida mais 
sóbrio. Trata-se de um sinal externo de uma 
realidade interior. Tal prática penitencial de-
ve-nos comprometer com o combate interior 
contra o pecado. Existe uma ligação direta 
do jejum com a escuta atenta da Palavra de 
Deus, não se faz verdadeiro jejum quem não 
se alimenta da Palavra de Deus. 

Quando devemos praticar o jejum? Se-
gundo o Código de Direito Canônico, no 
cânon 1251, o jejum deve ser observado na 
Quarta-feira de Cinzas, quando iniciamos 
o tempo quaresmal, e na Sexta-feira da Pai-
xão e Morte de Cristo, antes do Domingo da 
Páscoa. E quem deve praticá-lo? O mesmo 
Código, mencionado acima, afirma no câ-
none 1252, que o jejum deve ser observado 
por todos os que já tenham completados 18 
anos, até terem começado os setenta anos. O 
jejum eclesiástico, assinalados nos dois mo-
mentos do tempo quaresmal, consiste em 
fazer abstinência alimentar sem deixar de 
fazer uma única refeição completa até ficar 
saciado, observando, obviamente o princí-
pio da sobriedade.

O verdadeiro cristão sempre procura 
praticar o jejum com os olhos voltados para 
os pobres. Na tradição da Igreja, o jejum está 
intimamente ligado ao serviço da caridade, 
da esmola. São Leão Magno ilustra bem essa 
compreensão da relação do jejum com os po-
bres: “Aquilo que cada cristão deve realizar 
em todos os tempos, agora deve praticá-lo 
com maiores solicitude e devoção, para que 
se cumpra a norma apostólica do jejum qua-
resmal, que consiste na abstinência não ape-
nas dos alimentos, mas também e sobretu-
do dos pecados. Além disso, a estes jejuns 
obrigatórios e santos, nenhuma obra pode 
ser associada mais utilmente que a esmola 
que, sob o único nome de “misericórdia”, in-
clui muitas obras boas. Imenso é o campo 
das obras de misericórdia. Não só os ricos e 
abastados podem beneficiar os outros com 
a esmola, mas também quantos vivem em 
condições modestas e pobres. Assim, desi-

guais nos bens de fortuna, todos podem ser 
iguais nos sentimentos de piedade da alma» 
(Discurso 6 sobre a Quaresma, 2: PL 54, 286).

O Papa Francisco também nos lembra 
que o jejum deve ser praticado no silêncio 
da modéstia e da oração. “Não jejuem mais 
como fazem hoje, de modo que se ouça o ba-
rulho, ou seja, nós jejuamos, nós somos cató-
licos, somos praticantes; eu pertenço àque-
la associação, nós jejuamos sempre, fazemos 
penitência. Mas, vocês jejuam com coerên-
cia ou fazem a penitência incoerentemen-
te como diz o Senhor, com barulho, para 
que todos vejam e digam: mas que pessoa 
justa, que homem justo, que mulher justa... 
Este é um disfarce; é maquiar a virtude.” E 
o Papa vai além: “o meu jejum chega a aju-
dar os outros? Se não chega, é fingido, é in-
coerente e te leva pelo caminho da vida du-
pla. Faço de conta ser cristão, justo.... como 
os fariseus, como os saduceus. Mas, por den-
tro, não o sou. Peça humildemente a graça 
da coerência. Se eu não posso fazer algo, não 
a faço. Fazer somente aquilo que eu posso, 
mas com coerência cristã.”

Portanto, façamos destes poucos dias 
quaresmais momentos de um maior inte-
resse pelas práticas penitenciais oferecidas 
pela Igreja. Quaresma é um tempo especial 
de conversão; e sem a mortificação não co-
nheceremos o caminho que nos leva a Cris-
to que também trilhou o caminho da renún-
cia e do sacrifício de si.

Que boa parte dos bolsonaristas não se 
toque ou não tenha consciência do que acon-
teceu no regime que o chefão voltou a exal-
tar, nesse 31 de março, nada mais previsível. 
Além de haver de tudo, nesse mundo, há de 
se levar em conta que essa grossa parcela 
eleitoral, em sua maioria, ou não havia nas-
cido ou estava saindo dos cueiros. O golpe se 
distancia dela há exatos 58 anos. E uma coi-
sa é ouvir dizer ou ler por cima, outra bem 
diferente é sentir na pele, na carne, às vezes 
até em lugares sobre os quais não se pode 
sentar ou tocar com rudeza. 

Não tem sido escassa a literatura, os tes-
temunhos narrados e documentados por 
todos os meios de cultivo da nossa história 
recente. Grande parte desses testemunhos 
absolutamente isentos ou mesmo de notáveis 
que formaram à primeira hora nas hostes 
contrárias ao regime das reformas de base 
de sentido social, pela primeira vez tentada 
de cima para baixo. 

Mas, se ler não é fácil, mesmo bula, ima-
gine-se pensar, fundamentar uma opinião, 
que muitas vezes dói a cabeça. 

O presidente Bolsonaro, se golpeou a boa 
fé da direita para ser eleito, não o fez de tan-
que nas ruas. Soube enganar elegendo-se 
sete vezes como representante do povo ca-
rioca no parlamento de tradições democrá-
ticas. Se soube usar uma facada das mais 
esquisitas para chegar à presidência, tortu-
rou-se a si mesmo. Teve a ajudá-lo a campa-
nha cretina de todos os veículos do país, a 
pretexto do combate à corrupção, e na ver-
dade, por seguir a tradição de não supor-
tar a ascensão da classe baixa, de uma clas-
se que em 1951, com o retorno de Getúlio ao 
poder, foi tratada pelo jornalista Paulo Duar-
te, representante da burguesia paulistana,  
como o “meio milhão de miseráveis (que foi 
a maioria alcançada)  de analfabetos, mendi-
gos, famintos e andrajosos, homens braçais, 
maus e vingativos, que desceram dos mor-
ros embalados pela demagogia populista”.  
Setenta anos depois, a reação não seria di-
ferente, embora mais pobre de linguagem, 
como ouvi de um industrial de produtos ali-

mentares, beneficiado pela ascensão desses 
“milhões de esmolambados”: “Dinheiro não 
foi feito para ser dado; dinheiro é para se ga-
nhar, fazer render e guardar”. 

Em compensação, ouvi numa banca de 
bicho do Ponto de Cem Réis: “Essa tal de cor-
rução eles só querem pra eles”. 

Afinal, o que pretende comemorar do 
31 de março ou do AI-5 de 1968, o presiden-
te Bolsonaro? Poderes totais de repressão? 
Censura institucionalizada? Intervenção 
nos estados e municípios? Cassar ministros? 
Demissão, confisco, tudo submetido aos im-
perativos da segurança? Fechar o Congres-
so como paga dos 28 anos que passou por lá 
sem nada aprender?

Se temos alguma coisa a comemorar, co-
memoremos os 54 anos do hino guardado 
para as horas mais difíceis: “Vem, vamos em-
bora, que esperar não é saber / Quem sabe 
faz a hora, não espera acontecer”. Canto de 
guerra, nascido da dor, sofridamente prepa-
rado e reservado para as horas mais difíceis.  

           

Vem, vamos embora...

Dom Manoel Delson
arquidiocesepb.org.br@arquipb | Colaborador
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O mutirão de cirurgias 
de catarata, realizado de 28 a 
31 de março no Hospital Re-
gional de Cajazeiras, aten-
deu 400 pessoas de 24 muni-
cípios da 6ª Região de Saúde 
do Estado. A ação realizou 
100 procedimentos por dia.

“Eram pacientes que já 
aguardavam a realização 
da cirurgia, já tinham diag-
nóstico de catarata, muitos 
já sem enxergar e sem re-
cursos para fazer a cirurgia. 

Não tem alegria maior que 
o sorriso estampado no ros-
to deles ao sair do centro ci-
rúrgico enxergando”, conta 
o diretor da unidade, Ma-
noel Telamon.

Antes das cirurgias, pri-
meiro foi feita uma tria-
gem, momento em que os 
pacientes foram submeti-
dos às consultas e avaliados 
os exames. 

Depois dos procedimen-
tos, os usuários passam por 

outra consulta no pós-ope-
ratório.

Neste fim de semana, o 
Opera Paraíba chega mais 
uma vez até a cidade de Sou-
sa, com a realização de cirur-
gias gerais e ginecológicas. 
Os procedimentos também 
acontecem em João Pessoa, 
no Hospital Edson Ramalho 
e em Campina Grande, onde 
será realizado um mutirão 
de cirurgias de laqueadu-
ra, no Hospital de Clínicas.

A direção do Departa-
mento Estadual de Trânsito 
da Paraíba (Detran-PB) sus-
pendeu o credenciamento da 
empresa Renavin (Registro 
Nacional de Vistorias e Ins-
peções) junto ao órgão. A de-
cisão entrou em vigor ontem, 
após publicação da Portaria 
nº 111/2022, no Diário Oficial 
do Estado.

Segundo a Portaria, “du-
rante o prazo de suspensão 
a empresa fica proibida de 
realizar vistorias veiculares 

que tenham como finalida-
de qualquer procedimento 
junto ao Detran/PB, devendo 
dar ciência aos usuários dos 
seus serviços a suspensão 
temporária do seu creden-
ciamento junto a este órgão”.

A direção do Detran-PB 
esclarece que não haverá in-
terrupção no atendimento 
para a realização de visto-
rias. Para isso, os usuários 
devem buscar os serviços 
oferecidos pelas demais em-
presas credenciadas, bem 

como na sede e demais uni-
dades do Detran-PB.

A portaria também as-
segura à empresa “o exer-
cício do contraditório e da 
ampla defesa, inclusive ao 
duplo grau de jurisdição ad-
ministrativa; acesso irres-
trito ao processo adminis-
trativo sancionatório; bem 
como a possibilidade de re-
versão da medida de sus-
pensão cautelar a qualquer 
tempo, mediante requeri-
mento específico”.

A Escola de Saúde Pública 
da Paraíba (ESP/PB), em con-
junto com a Gerência Executi-
va de Vigilância Estadual, lan-
çou edital para enfermeiros 
que tenham experiência em 
saúde pública e imunização. 
O objetivo é elevar o nível de 
profissionalismo e excelência 
destes profissionais, qualifi-
cando ainda mais a gestão dos 
insumos e imunizantes, forta-
lecendo a política estadual de 
imunização. A inscrição é gra-
tuita e deve ser feita, exclusiva-
mente, on-line, pelo endereço 
eletrônico: www.espp.pb.gov.
br/editais , até às 23h59 da pró-
xima sexta-feira (8).

“Estamos acompanhan-
do a diminuição da cobertu-
ra vacinal e sentimos a neces-

sidade de uma maior adesão 
às campanhas de vacinação 
e cumprimento de metas. A 
partir dessa iniciativa, quere-
mos incentivar profissionais 
de enfermagem, a categoria 
profissional mais diretamente 
envolvida no processo de imu-
nização, a compartilhar expe-
riências e otimizar a imuniza-
ção nas regiões e municípios 
da Paraíba. Trata-se de uma 
ação nova que tem tudo para 
apoiar e melhorar a cobertura 
vacinal na Paraíba”, afirmou 
o diretor-geral da ESP-PB, Fe-
lipe Proenço.

As 32 vagas disponíveis se-
rão distribuídas entre Coor-
denação Macrorregional (3) e 
Ponto Focal de Apoio às Ações 
de Imunização (23). As bol-

sas variam de R$ 2.500,00 até 
R$ 2.900,00. De acordo com a 
gerente executiva de Vigilân-
cia em Saúde, Talita Tavares, 
esse processo seletivo tem a 
missão, ainda, de fortalecer 
as boas práticas nas salas de 
vacina, capacitar os profissio-
nais para analisar dados vaci-
nais e orientar as intervenções 
necessárias para melhora das 
coberturas vacinais.

“A implementação da cam-
panha de vacinação contra a 
Covid foi e continua sendo um 
grande desafio. No estado da 
Paraíba, todo esse processo é 
conduzido através da Coor-
denação Estadual de Imuni-
zações ligada à Gerência Exe-
cutiva de Vigilância Estadual, 
de forma a contemplar os 223 

municípios. Por isso, é sem-
pre necessária a composição 
de equipe formada por profis-
sionais para atuarem no forta-
lecimento da imunização, pro-
movendo a oferta segura e a 
ampliação da vacinação”, dis-
se a gerente executiva.

n 

As 32 vagas 
disponíveis serão 
distribuídas entre 
Coordenação 
Macrorregional (3) 
e Ponto Focal de 
Apoio às Ações de 
Imunização (23)

Serviço
A direção do Detran-PB 

esclarece que não 
haverá interrupção no 

atendimento para a 
realização de vistorias

Detran-PB suspende credenciamento para vistorias

ESP-PB lança edital com foco na área de imunização

pela empresa renavin 

para enfermeiros

“Foi uma  
injustiça” 

“joão não iria atropelar esse 
 prazo”, diz Gervásio sobre  
tese de antecipação de chapa 

“não diz que 
é candidato” 

Presidente do PSB da Pa-
raíba, o deputado Gervásio 
Maia (foto) criticou a exigência 

de antecipação de prazo 
para a escolha do can-
didato a senador na 
chapa majoritária do 
governador João Aze-
vêdo. Referindo-se a 
Efraim Filho (União 
Brasil), com quem 
disse ter boa relação, 

o parlamentar afirmou que conversou diversas vezes 
com o pré-candidato a senador a respeito do assun-
to, argumentando que não seria possível impor essa 
condição. “Essa data não poderia ter sido exigida, até 
porque nesse cenário havia outros pretendentes. Não 
poderia ser na imposição, esse espaço de tempo teria 
que ser respeitado”, disse, destacando que “o governa-
dor João não iria atropelar esse prazo [para a defini-
ção]. Se eu fosse o governador teria agido do mesmo 
jeito”. Por sua vez, o governador declarou a jornalistas, 
no evento de filiação coletiva ao PSB, que, com o fim 
das transferências partidárias, e a acomodação dos 
nomes que disputarão cargos eletivos por suas res-
pectivas legendas, o próximo passo agora serão os 
encaminhamentos para a formação da majoritária. 
“Espero que nas próximas semanas, a gente já esteja 
com essa definição para anunciar ao povo da Paraí-
ba o início da montagem da chapa”, afirmou. Gervá-
sio criticou a escolha de Efraim: “Ele foi para um lado 
que representa o retrocesso na Paraíba”.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

nobinho sobre candidatura de  
aGuinaldo: “encaminhada” 

“as surpresas serão muito boas” 

“essa vitimização é equivocada” 

aGuinaldo: “precisa ter unidade” 

Gervásio Maia voltou a dizer que o PSB vai surpre-
ender nos próximos dias com as chapas da eleição 
proporcional, pela competitividade. “As surpresas 
serão muito boas. Estamos dobrando de tamanho. 
Vamos eleger dois deputados federais e superar 
os oito estaduais de 2018”, disse, ressaltando que 
“os avanços [do PSB] estão superando as nossas 
expectativas. Nosso partido está de vento em popa, 
montando um grande time”, comemorou.   

Na solenidade de assinatura da ficha de filiação 
ao PSD, partido do qual se tornou presidente, a 
senadora Daniella Ribeiro respondeu a declaração 
de Romero Rodrigues, que disse ter sido traído, 
após ser apeado da legenda: “Fui convidada para 
assumir um partido e aceitei. Essa vitimização e 
essa forma de tratar [o assunto] é tão equivocada 
que o próprio presidente Kassab se incomodou e 
ele mesmo respondeu”, disse.  

Em evento do PP, Aguinaldo Ribeiro não declarou 
em seu discurso ser pré-candidato a senador, mas 
deu pistas, no contato com a imprensa: “Ninguém 
é candidato de si mesmo. Não é um projeto pes-
soal, mas para a Paraíba. Vamos avançar para 
o Senado, se esse for o desejo do povo”. Porém, 
ressalvou: “Mas precisa ter unidade. Não pode 
haver pessoas dentro do projeto votando em chapa 
contrária”. Referia-se a membros do Republicanos, 
que anunciaram apoio a Efraim Filho.  

Provocado pela im-
prensa, o presidente da 
ALPB, Adriano Galdino, 
falou sobre um suposto 
desconforto em parte da 
base governista devido 
ao apoio do Republica-
nos à pré-candidatura 
de Efraim Filho, que 
aderiu à oposição, em 
contraponto a de Agui-
naldo Ribeiro. “Não 
existe candidato sem 
se lançar candidato. Ele 
não diz que é candida-
to. Quem é candidato 
precisa conquistar, pre-
cisa ir falar com a povo, 
tem que ralar”, disse, 
em entrevista a uma 
rádio.   

Em sua filiação ao 
PSB, o deputado Aní-
sio Maia foi saudado 
pelo governador João 
Azevêdo, para quem 
ele teria sido injusti-
çado no PT [pela sus-
penção que recebeu]. 
“Primeiro pela história 
de luta que Anísio tem, 
e que nesse momento 
foi forçado a mudar 
o rumo de sua vida 
partidária. Foi uma 
injustiça cometida con-
tra o deputado Anísio. 
Desde o primeiro mo-
mento, PSB abriu as 
portas para ele, que 
vai engrandecer o nos-
so partido”. 

Aguinaldo Ribeiro será mesmo candidato ao Se-
nado? Uma pista foi dada pelo prefeito Nobinho 
Almeida (PP), de Esperança, que condiciona sua 
saída da prefeitura para disputar vaga na Câma-
ra Federal à essa decisão. “Eu estava de malas 
prontas para voltar à Esperança [ele está e João 
Pessoa], mas Aguinaldo pediu para eu ficar. As 
chances de Aguinaldo ser candidato são reais, está 
bem encaminhada”. Alguma dúvida?  

Equipes fizeram 100 procedimentos por dia durante ação na 6a Região de Saúde

Mutirão da catarata atende 
400 pessoas em 24 cidades

opera paraíba

Foto: Secom/PB

Procedimento
Os procedimentos 

também acontecem 
em João Pessoa e em 

Campina Grande

Depois dos procedimentos realizados pelo mutirão, os usuários contemplados passam por outra consulta no pós-operatório
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O cantor e compositor Bi-
liu de Campina recebeu alta 
da UTI, ontem e, agora, se-
gue o tratamento em leito 
de enfermaria. Hospitaliza-
do no Complexo Hospitalar 
Pedro I, em Campina Gran-
de, desde a última terça-fei-
ra, o artista trata um quadro 
de congestão pulmonar e in-
suficiência renal, realizando 
tratamento de hemodiálise.

O procedimento vem 
sendo realizado desde o iní-
cio da hospitalização, resul-
tando em uma significativa 
melhora do quadro clínico. 
Ontem, o resultado do pro-

cesso, apresentando a reto-
mada de funções renais do 
artista, se mostrou satisfató-
rio ao ponto da equipe mé-
dica suspender a realização 
de uma nova sessão.

Biliu voltou a urinar, de-
monstrando o retorno das 
funções renais, na quarta-
feira e teve evolução com o 
passar dos dias. O artista 
chegou à UPA do Alto Bran-
co, também na cidade, apre-
sentando, também, cansaço. 

Na ocasião da alta para 
a enfermaria, Biliu ressal-
tou que sente, de fato, a me-
lhora. “Eu estou muito bem, 
não sinto mais cansaço, sem 
restrição. Se já vi melhor 
não me lembro. Estou sen-

do muito bem atendido e se 
soubesse já tinha vindo para 
cá antes. Vou orientar a mo-
çada a ficar doente para vir 
ser atendida aqui que é o me-
lhor atendimento do Brasil”, 
brincou o artista. 

Animado com a evolu-
ção, Biliu afirmou que esta-
rá no São João de Campina 
Grande. “Tem São João, São 
Pedro, Santo Antônio, e eu 
estarei lá”.

A alta médica hospitalar, 
no entanto, ainda não está 
prevista. Severino Xavier de 
Sousa, como é chamado, se-
gue com acompanhamento 
da enfermaria e corpo médi-
co do hospital, além da pre-
sença de familiares.

Biliu de Campina deixa UTI e 
diz que vai ao São João da Rainha

Justiça realiza audiência com menino que matou mãe e irmão

Iniciando a carreira nos palcos, Juliette avisa que irá a CG

A segunda audiência 
do caso do adolescente que 
matou a mãe e o irmão e 
atirou no pai aconteceu on-
tem, por meio de videocon-
ferência, na 7ª Comarca de 
Patos, no Sertão da Paraíba.

Durante a manhã o pre-
sidente da sessão, juiz Bru-
no Medrado, titular da Vara 
da Infância e Juventude, e a 
promotora Larissa de Fran-
ça, ouviram, ao todo, nove 
testemunhas, sendo quatro 
arroladas pela defesa e cin-
co pelo Ministério Público. 
Entre as testemunhas do 

MPE, estava a vítima e pai 
do adolescente, Benedito da 
Silva Araújo.

A defesa do jovem, o ad-
vogado Aylan da Costa Pe-
reira, não pôde falar muito 
sobre a audiência, pois se-
gundo ele, pelo fato do caso 
envolver menor, o processo 
corre em segredo de Justi-
ça. O advogado revelou que 
o sargento Bené reiterou o 
pedido de liberdade do fi-
lho. Aylan Pereira acredi-
ta que, com as declarações 
do sargento, o caso de in-
ternação do menor poderá 
ser alterado e o pedido de 
liberdade pode ficar mais 
próximo de acontecer. 

De acordo com o depoi-
mento do adolescente, ele 
cometeu o ato infracional 
porque a família o proibiu 
de usar o celular para jo-
gar e para conversar com os 
amigos e porque era pres-
sionado por notas boas.  
A defesa aguarda agora o 
parecer da promotora La-
rissa de França. Não há data 
definida para o resultado.

O garoto de 13 anos foi 
encaminhado no dia 21 de 
março, para o Centro Edu-
cacional do Adolescente 
“Raimundo Doca Benevi-
des Gadelha”, na cidade de 
Sousa, a pedido da Justiça, 
após confessar à polícia que 

havia matado a mãe, Iranil-
da Medeiros, 47, e o irmão 
Gabriel, de sete anos e, fe-
rido gravemente o pai, Be-
nedito da Silva Araújo, 57.

A tragédia famil iar 
aconteceu no dia 19 de mar-
ço. A mãe e a criança foram 
encontrados mortos na resi-
dência da família, no bair-
ro Jardim Guanabara. Já 
o pai foi socorrido para o 
Hospital de Patos e trans-
ferido para o Hospital de 
Emergência e Trauma Dom 
Luiz Gonzaga, em Campi-
na Grande, com uma bala 
alojada no tórax.

No início, o adolescente 
negou que tivesse envolvi-

mento com o caso. A pró-
pria polícia achava que ele 
também era vítima e tinha 
sobrevivido a uma chaci-
na. No desenrolar das in-
vestigações, ele foi aponta-
do como suspeito. A arma 
usada era do pai do menor 
que era policial militar.

Bené está apresentando 
melhoras e, segundo o dire-
tor técnico da unidade hos-
pitalar, médico Sebastião 
Viana, o militar está com 
evolução positiva do esta-
do de saúde. O médico in-
formou que ele está estável, 
foi retirado o dreno de tó-
rax e já apresenta uma res-
piração bem melhor. O pa-

ciente disse que a dor que 
sentia no tórax já diminuiu. 
“Ele está consciente, orien-
tado e teve alta, inclusive, 
da equipe de cirurgia to-
ráxica, estando aos cuida-
dos da equipe de neuroci-
rurgia. Permanece com o 
mesmo quadro clínico que 
chegou ao hospital, de pa-
raplegia dos membros in-
feriores, mas está em pro-
cesso de evolução com a 
equipe de neuro. Acredi-
tamos que na próxima se-
mana que o paciente esta-
rá de alta”, afirmou Viana. 
O menor está com assistên-
cia de uma psicóloga e de 
uma psiquiatra.

Há um ano atrás o Bra-
sil inteiro se apaixonou pela 
paraibana Juliette, campeã 
do reality Big Brother Bra-
sil. Saindo de maquiadora 
para um dos maiores fenô-
menos do país, Juliette Frei-
re estreia, agora, sua par-
ticipação nos palcos, com 
sua primeira turnê, intitu-
lada de “Caminhos”. Ape-
sar do início, a cantora já 
mira novos horizontes para 
a carreira, entre eles, se fa-
zer presente no Maior São 
João do Mundo, em Campi-
na Grande, para se apresen-
tar na cidade onde nasceu.

“Eu ainda não sei se es-
tarei, mas quero estar. Tal-

vez não dê tempo porque o 
São João está perto demais. 
A gente planeja alguma coi-
sa, que eu não posso falar 
ainda. Mas eu sei que vou 
estar no São João [de Cam-
pina] nem que seja embai-
xo da pirâmide, dançando. 
É a minha vontade”, afir-
mou Juliette Freire.

Em entrevista ao Jornal 
A União, Juliette ainda fa-
lou que planeja, para o fu-
turo, cantar também em 
palcos da Rainha da Borbo-
rema, sendo o São João uma 
oportunidade.

“Eu sei que é longe e 
que é muito difícil que todo 
mundo que gosta de mim 
em Campina Grande ve-
nha para o show aqui, em 
João Pessoa, mas no futuro 

estarei por lá também”, fa-
lou. No ano passado, Juliet-
te esteve em uma das lives 
promovidas pelo evento, 
fazendo a estreia com par-
ticipação no show de Elba 
Ramalho. Em 2022, a festa 
campinense retornará de 
forma presencial e a orga-
nização já iniciou os pre-
parativos, entre eles, a gra-
de de programação dos 30 
dias de festejo junino.

Hoje, em João Pessoa, a 
cantora fará o seu segun-
do show da turnê, se apre-
sentando solo pela primei-
ra vez na Paraíba. O show 
se baseia em músicas que 
compõem o seu primeiro 
disco, o single ‘Un Ratito’ e 
outras músicas que fazem 
parte da sua história, pas-

seando pelos grandes clás-
sicos do forró e da MPB. 

As músicas de seu pri-
meiro disco, no entanto, 
não possuem autoria de Ju-
liette já que o álbum esta-
va praticamente montado 

quando ela saiu do confi-
namento. A tendência, po-
rém, é diferente para seu 
futuro como artista. “Já es-
crevi duas músicas que es-
tão prontas e vamos lançar 
em breve”, destacou Juliet-
te. A cantora ainda ressal-
tou que as composições 
não seguirão um único es-
tilo, passeando pela diver-
sidade musical do forró, do 
single ‘Doce’, até o pop do 
lançamento ‘Un Ratito’, de 
Alok, Luis Fonsi e Lunay, 
em parceria com a paraiba-
na e Lenny Tavárez.

“Eu acho que vou fazer 
de tudo. Sou múltipla, so-
mos múltiplos e gosto mui-
to disso. Seguirei assim 
também na música. Uns 
momentos trazendo ele-

mentos do pop, outros tra-
zendo elementos que são a 
minha marca, elementos 
regionais… Eu vou fazen-
do essa mistura”. A versa-
tilidade passeando entre os 
estilos fará, segundo Juliet-
te, o público se emocionar e 
dançar na Domus Hall, nes-
te sábado, na capital. 

“Eu estou muito ansio-
sa. Tem horas que fico mais 
nervosa por saber que vou 
cantar aqui, tem horas que 
mais calma por saber que é 
a minha casa. Estou muito 
feliz, espero que todo mun-
do goste e que todo mun-
do possa se emocionar e 
dançar comigo”, finalizou 
a cantora. 

Leia mais na página 9
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A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) registrou, on-
tem, novos 699 casos de con-
taminação pela Covid-19. Do 
total, apenas três pacientes 
apresentaram quadros mo-
derados ou graves da doen-
ça, com necessidade de hos-
pitalização em unidades de 
referência para o tratamen-
to. Os demais, representando 
99,58% dos casos, são leves, 
com recuperação em suas re-
sidências. Entre os óbitos, a 
Paraíba só registrou um caso, 
ocorrido no dia 26 de março.

Desde o dia 29 de março, 
as mortes confirmadas nos 
boletins diários da SES são 
ocorridas em períodos an-
teriores ao intervalo da pu-
blicação, sendo, portanto, de 
casos que estavam em in-
vestigação. Na terça-feira, o 
falecimento foi ocorrido no 
dia 24 de março. Nos dias 
seguintes, os falecimentos 
foram datados de 24 de fe-
vereiro a 27 de março. Ou-
tros dois casos estão em in-
vestigação pela SES.

A morte registrada, on-
tem, foi de uma mulher de 18 
anos, sem comorbidade pré
-existente informada. O fale-
cimento da vítima residente 
em João Pessoa ocorreu em 
hospital público. 

Com a atualização, a Pa-
raíba chegou ao registro de 
597.101 casos confirmados 

da doença, sendo 10.194 víti-
mas fatais e 440.582 pacien-
tes considerados recupera-
dos, que estão distribuídos 
por todos os 223 municípios. 
Até o momento, a SES infor-
ma que 1.496.059 testes para 
diagnóstico da Covid-19 fo-
ram realizados em todas as 
cidades paraibanas, através 
da rede pública de saúde.

O Centro Estadual de Re-

gulação Hospitalar infor-
mou que um paciente foi in-
ternado entre quinta-feira e 
ontem, chegando ao núme-
ro total de 65 pacientes hos-
pitalizados para o tratamen-
to da Covid-19.

Os pacientes estão dis-
tribuídos, por toda a Paraí-
ba, em 14% dos leitos de UTI 
(adulto, pediátrico e obsté-
trico) e 4% em leitos de en-
fermaria para adultos. Entre 
as macrorregiões de saúde, 
a Região Metropolitana de 
João Pessoa segue sendo a 

com os índices mais eleva-
dos, com 31% de ocupação 
em UTI e 11% em enferma-
rias. Na sequência, a tercei-
ra região, o Sertão, conta-
biliza 18% de leitos de UTI 
ocupados e 6% em leitos de 
enfermaria. Já na região se-
diada por Campina Grande, 
os números são os menores 
com 1% em leitos de UTI e 
nenhum paciente interna-
do em enfermarias.

O Ministério da Saúde 
atualizou as informações so-
bre a vacinação contra a Co-
vid-19, informando um total 
de 8.298.822 doses foram apli-
cadas em todos os 223 mu-
nicípios da Paraíba. Sendo 
3.447.874 pessoas vacinadas 
com a primeira dose, repre-
sentando 84,94% da popu-
lação, e 3.186.519 completa-
ram os esquemas vacinais, 
representando 78,50% da po-
pulação total do Estado. Do 
total de vacinados com o es-
quema primário completo, 
desconsiderando doses de 
reforço, 3.102.388 tomaram 
as duas doses e 84.131 utili-
zaram imunizante de dose 
única. 

Um total de 41.107 pes-
soas com alto grau de imu-
nossupressão receberam 
doses adicionais e 1.622.093 
de pessoas a partir de 18 
anos receberam doses de re-
forço. Até o momento, a Pa-
raíba distribuiu um total de 
9.134.144 doses de vacina aos 
municípios.

em Patos 

entrevista

Com melhoras

Desde 29 de março, os óbitos nos boletins da SES são em períodos anteriores ao intervalo da publicação

PB está há quatro dias sem mortes 
Por Covid-19

Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.pb.gov.br

Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.pb.gov.br

Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.pb.gov.br

Lusângela Azevêdo 
lusangela013@gmail.com 

Óbitos
Na terça-feira, o óbito foi 
do dia dia 24 de março. 

Nos seguintes, os óbitos 
foram de 24 de fevereiro 

a 27 de março

Foto: Reprodução/Rede Social

Na ocasião da alta para a enfermaria, Biliu de Campina ressaltou que sente, de fato, a melhora

n 

No ano passado, 
Juliette esteve 
em uma live do 
evento, fazendo 
a estreia com 
participação no 
show de Elba 
Ramalho



“Nossa obrigação é retirar a 
última lata d’água da cabeça do 
paraibano e colocar essa água 
na torneira”. A afirmação foi 
feita pelo presidente da Com-
panhia de Água e Esgotos da 
Paraíba (Cagepa-PB), Marcus 
Vinícius Fernandes Neves, du-
rante entrevista à Rádio Tabaja-
ra, ontem, no programa Jornal 
Estadual. Para isso, a Cagepa 
realiza uma série de ações por 
todo o estado.

Uma delas é a construção 
de uma estação de tratamen-
to no município de Conceição, 
que era uma reivindicação his-
tórica da população. Embora 
já exista uma estação de trata-
mento no município, a compa-
nhia iniciou a obra de amplia-
ção do sistema, em virtude da 
questão da qualidade da água 
do manancial, que exigiu uma 
melhoria no tratamento.

A nova estação vai permitir 
que a água fique dentro dos pa-
drões de potabilidade, melho-
rando o fornecimento num mo-
mento em que há bom índice de 
chuva e carreamento de mate-
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rial que está no entorno da ba-
cia do manancial para dentro. 
“Então, são trazidos elementos 
que até bem pouco tempo, pela 
própria preservação do ma-
nancial, não existiam, mas ago-
ra estão presentes na água. Um 
exemplo é a questão do ferro or-
gânico. Esse é um dos pontos”, 
comentou.

Além de novas extensões de 
rede, a Cagepa está melhoran-
do as existentes. Na próxima 
semana, será lançado um edi-
tal para o bairro de São Benti-
nho, em São Bento. Também há 
a obra de Umbuzeiro, de Santa 
Cecília. Foi concluída recente-

Companhia investe mais de R$ 100 milhões em João Pessoa, além de projetos em vários outros municípios

Água de qualidade para o paraibano
cagepa

n 

Presidente 
da Cagepa, 
Marcus 
Vinícius, 
afirmou que a 
meta é levar 
água potável 
para toda a 
Paraíba

mente, em Santa Inês, uma es-
tação de tratamento e reserva-
tório. Foi entregue ainda uma 
em Mulungu e outra no distrito 
de Lerolândia, e iniciado o es-
gotamento sanitário na cidade 
de Guarabira. 

Em João Pessoa, a Cage-
pa segue com obras de esgo-
tamento sanitário, amplian-
do a cobertura do serviço na 
cidade, com um investimen-
to superior a R$ 100 milhões. 
As ações acontecem na Cida-
de Verde e na quarta lagoa de 
tratamento de Mangabeira. O 
serviço foi concluído nos bair-
ros Jardim Cidade Universitá-
ria, José Américo e no trecho 
Valentina/Seixas/Penha. 

Racionamento 
A Cagepa tem realizado 

ações emergenciais, em virtu-
de da crise hídrica, e a situação 
das chuvas, conforme o presi-
dente da Cagepa, deve promo-
ver uma situação de regulari-
dade. “Graças a Deus, o mês 
de março terminou com chuva 
na média ou acima da média, 
o que não ocorria no Brejo pa-
raibano há seis, sete anos”, dis-
se. “Estamos acompanhando a 
evolução da recarga do manan-

cial para ajustar todo o critério 
de racionamento e até a sua ex-
tinção, caso ele atinja o percen-
tual que nos permita fazer isso”, 
emendou Marcus Vinícius. 

Com a recarga do manan-
cial de Lagoa do Matias, a Com-
panhia restabeleceu o sistema 
de imediato. Com isso, a cidade 
de Belém está abastecida desde 
a semana passada. A partir de 
segunda-feira (4), serão abaste-
cidas outras cidades, como Cai-
çara, Logradouro e Cachoei-
rinha. 

Está em fase de conclusão a 

montagem das bombas e qua-
dro elétrico para começar a tes-
tagem da adutora de Guarabira
-Pirpirituba, que vai permitir 
voltar o sistema de Pirpirituba 
ainda nesta semana, cumprin-
do o prazo estabelecido. 

A Cagepa prevê o restabe-
lecimento do sistema de Bana-
neiras e Solânea com a recar-
ga que Canafístula II recebeu. 
Nesse momento, a Companhia 
discute o plano e a condição de 
racionamento para informar 
às cidades. “Canafístula I pe-
gou um pouquinho de água, 

No Brejo
Recarga de água que 

Canafístula II recebeu 
deve normalizar o 
abastecimento de 

Bananeiras e Solânea 

Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Companhia tem ampliado os sistemas de abastecimento d´água

Foto: Secom-PB

Foto: Secom-PB

São projetos de melhorias e implantação de redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário que foram realizados, estão em andamento ou serão iniciados em vários municípios

Areia sedia o Congresso Nacional de Ecogastronomia
sabores

O município de Areia, re-
gião do Brejo paraibano, res-
pira sabores da gastronomia, 
com a realização do primei-
ro Congresso Brasileiro de 
Ecogastronomia e do segun-
do Festival Gastronômico Sa-
bores da Serra. Mais de duas 
mil pessoas entre chefes re-
nomados de diversas regiões 
do país, professores, estudan-
tes, pesquisadores, produto-
res e apreciadores de pratos 
especiais e cachaça, estão par-
ticipando do festival, que foi 
aberto oficialmente na noite da 
quinta-feira, às 19h, no Teatro 
Minerva e, de forma especial, 
um jantar feito por três chefes 
conhecidos no mundo da gas-
tronomia, Taylla Brito, Benig-
na Alves e Matheus Rockenba-
ch, aconteceu no Restaurante 
Bambu Brasil, na Pousada Vil-
la Real, abrindo o primeiro 
Congresso Brasileiro de Eco-
gastronomia.

O jantar foi feito com a va-
lorização das plantas alimentí-
cias não convencionais (Pancs) 

e os insumos regionais, res-
peitando os princípios da eco-
gastronomia, principalmen-
te a produção do alimento. 
Na “Viagem Ancestral”, nome 
dado ao jantar, o couvert “No 
quintal dos chefs” foi prepa-
rado com tostadas de milho 
da paixão e focaccia de quei-
jo coalho e mel de engenho 
acompanhado de pesto de ora
-pro-nobis, antepastos de cora-
ção de bananeira e mel de sa-
bugueiro. “Salada despertar 
do amanhecer”, foi o nome do 
prato de entrada produzido 
com coalhada seca com abó-
bora grelhada ao molho de 
vinho com melaço de cana, 
acompanhada com lâminas 
de jaca picante, semente de 
romã e chips de mandioca.

O prato principal “Bode ar-
retado”, foi feito com raviolone 
de bode na cachaça com geleia 
de seriguela, servido na man-
teiga de alho social com vina-
grete de banana, finalizados 
com redução de melado de 
rapadura com pimenta dedo 
de moça. A sobremesa, “Nós 
tempos da minha vó”, foi pre-
parada com toffe de rapadura, 

bolo pé de moleque, suspiro de 
cachaça, banana carameliza-
da, cristal de flores (Panc̀ s) e 
flor de sal. “Nós estamos valo-
rizando o que é de nossa terra e 
todos os insumos, trabalhando 
novas técnicas”, destacou o Ma-
theus Rockenbach. A chefe Be-
nigna Alves, que foi a respon-
sável pela salada “Despertar do 
amanhecer”, disse que a reali-
zação do congresso “é muito 
importante para a nossa gas-
tronomia porque ele vem para 
quebrar tabu e mostrar para as 
pessoas que aqui existem in-
sumos da nossa região que faz 
muito bem para saúde”. 

A chefe Taylla Brito disse 
que já vinha se preparando 
há tempos para esse momen-
to. “Na verdade, a minha tra-
jetória na gastronomia já vem 
há sete anos e, no ano passa-
do eu fui contemplada com o 
Prêmio Dólmã, onde me tor-
nei a embaixadora da gastro-
nomia paraibana, e hoje estou 
aqui nesse evento maravilho-
so, tendo a oportunidade de 
mostrar os meus conhecimen-
tos na gastronomia e as delicias 
que nós temos na nossa terra”, 
destacou.

A presidente da Empresa 
Paraibana de Turismo (PBTur), 

Ruth Avelino, considerou a rea-
lização do evento como um 
momento importante para o 
seguimento do turismo. “A rea-
lização desse congresso veio 
para somar, porque agora não 
é apenas um festival gastro-
nômico que veio para agregar 
mais valor, porque eu acho que 
a gastronomia é um grande 
atrativo de um lugar, ou seja, é 
a demonstração da comida de 
qualidade e do incremento da 
economia”. 

Os dois eventos foram cria-
dos pelo Campus Areia do 
Instituto Federal da Paraíba 
(IFPB). A diretora do campus, 

Claudia Brandão, disse que 
está bastante satisfeita com a 
participação do público.

“Trazer desenvolvimento 
regional, através da vivência 
na gastronomia, valorizando 
os insumos locais, esse é o foco 
desse festival que, agora passa 
a ter uma maior visibilidade 
com a realização do congres-
so de gastronomia. E tudo isso 
é importante para que os nos-
sos estudantes da gastronomia, 
pela oportunidade de conhecer 
e estudar quais são os métodos 
da produção e assim, venham 
ter uma formação profissional 
de qualidade”. 

o que vai permitir trabalhar a 
volta à normalidade em Lagoa 
de Dentro, Serra da Raiz, Duas 
Estradas e Sertãozinho”. 

Equipes de controle ope-
racional e gestão da operação 
trabalham na elaboração de 
um calendário para divulgar 
as obras junto à população, en-
quanto as equipes realizam a 
manutenção nas bombas para 
restabelecer o sistema. A Cage-
pa está trabalhando para ini-
ciar o mais rápido possível um 
novo sistema em Cacimba da 
Várzea para atender a esse mu-
nicípio e, também, Araruna, Ta-
cima e Dona Inês.Marcus Vi-
nícius afirmou que, se Jandaia 
e Canafístula II pegarem mais 
água, o sistema será restabele-
cido para levar água até a po-
pulação. 

“Essa é uma obrigação da 
Cagepa. Nós estamos atentos 
e vamos agir, porque a nos-
sa obrigação é retirar a últi-
ma lata d’água da cabeça do 
paraibano e colocar essa água 
na torneira. Essa foi a missão 
que o governador João Aze-
vêdo nos colocou e nós esta-
mos buscando cumprir à ris-
ca”, concluiu.

Teresa Duarte 
teresaduarte2@hotmail.com

Abertura da programação ocorreu no Teatro Minerva; durante os eventos, chefes e demais participantes debaterão gastronomia e turismo

Foto: Roberto Guedes Foto: Roberto Guedes
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“Certa vez, eu estava na loté-
rica com meu filho e, de repen-
te, ele começou a ficar agitado 
com o barulho e acabou fazendo 
xixi na roupa. As pessoas ao re-
dor disseram: um menino desse 
tamanho ainda faz xixi? Depois 
desse episódio, passei a utilizar 
essa camisa para as pessoas en-
tenderem que meu filho é autis-
ta”, relembrou Valquíria Sousa, 
mãe de Danilo Ferreira, 11 anos, 
um dos assistidos pela Funda-
ção Centro Integrado de Apoio à 
Pessoa com Deficiência (Funad).  
Diante de inúmeros relatos de 
constrangimentos e pela neces-
sidade de reafirmar o direito de 
as pessoas autistas ocuparem to-
dos os lugares na sociedade, o 
tema do Dia Mundial de Cons-
cientização sobre o Autismo, co-
memorado hoje, 2 de abril, é “Lu-
gar de autista é em todo lugar”. 
A data, estabelecida em 2007, 
tem o objetivo de difundir in-
formações sobre o autismo e as-
sim reduzir a discriminação e o 
preconceito que cercam as pes-
soas com o transtorno.

Valquíria, 40 anos, come-
çou a perceber que seu filho 
apresentava um comportamen-
to diferente para um bebê de 
oito meses. Ele era uma criança 
agressiva, não interagia e não ti-
nha contato visual. “Eu demo-
rei a aceitar que tinha algo erra-
do. Só levei para o neurologista 
quando estava com dois anos e 
meio, pois ele não falava nem 
andava”, contou. Após alguns 
exames, o neurologista foi en-
fático no diagnóstico: “Seu fi-
lho tem autismo”.

Com o diagnóstico, Danilo 
foi encaminhado para o aten-
dimento na Funad. Desde en-
tão, Valquíria passou a pesqui-
sar sobre o assunto e dedicar 
sua vida à evolução do filho. 
“Eu sigo vários profissionais 
nas redes sociais que produ-
zem conteúdo sobre o autismo. 
Desenvolvo até atividades com 
materiais recicláveis para esti-
mular a aprendizagem”, con-
tou. Hoje Danilo passou de um 
grau grave para moderado, tor-

nando-se uma criança comuni-
cativa, amorosa e muito curio-
sa. Se Valéria pudesse fazer um 
pedido à sociedade nesse dia 
emblemático, seria que as pes-
soas tivessem mais conheci-
mento sobre o autismo, empa-
tia e respeito.

Cecília Paulino, nove anos, 
também frequenta a Funad. É 
uma criança introspectiva, mas 
muito amável. Sua mãe Cileide 
Paulino, 38 anos, conta que sua 
filha teve seus direitos negli-
genciados em uma escola par-
ticular. Apesar da escola ter um 
apoiador, Cileide observou que 
sua filha não estava evoluindo 
nas atividades pedagógicas. 
“Eu não percebia uma evolu-
ção cognitiva de minha filha e, 
quando ia questionar à direção, 
esta se mostrava pouco dispos-
ta a contribuir para a aprendi-
zagem de minha filha”, criticou. 

Além da negligência no en-
sino, Cileide observou que sua 
filha era excluída das atividades 
recreativas. “Uma vez teve uma 
festinha de aniversário e deixa-
ram minha filha escanteada. A 
escola deveria ser um ambien-
te inclusivo e ensinar as crian-
ças que é possível ser amigo de 
um coleguinha que tem algu-
ma limitação”, criticou. 

Até mesmo a igreja que fre-
quentava não foi acolhedora. 
“Um lugar que prega o amor 
de Cristo olhava com preconcei-
to para minha filha. Diante de 
tantos constrangimentos, acho 
muito pertinente o tema deste 
ano”, concluiu.

“Lugar de autista é em todo lugar” é o tema deste ano do Dia Mundial de Conscientização sobre o transtorno

Autismo: a luta pela inclusão social
data especial

Igreja Católica promove série de atividades hoje, em JP
“24 horas para o senhor”

Uma missa celebrada on-
tem ao meio-dia, pelo arcebis-
po metropolitano da Paraíba, 
Dom Manoel Delson, na Igre-
ja de Nossa Senhora das Mer-
cês, no Centro de João Pessoa, 
deu início ao evento “24 Ho-
ras para o Senhor”, marcando 
a volta da participação presen-
cial dos fiéis no evento após 
dois anos no modelo virtual 
devido à pandemia da Co-
vid-19. Após a celebração foi 
realizada uma procissão, fa-
zendo o translado do Santís-
simo até o Parque Solon de 
Lucena, a Lagoa, para adora-
ção dos fiéis.

A programação religiosa 
acontece com um pedido es-
pecial do Papa Francisco pela 
paz mundial com o tema “Por 
meio de Cristo temos o Per-
dão”. Hoje, o “24 horas” será 
retomado a partir das 7h, com 
um momento de adoração na 
Igreja de Nossa Senhor das 
Mercês. 

O “24 Horas” faz parte da 

Hoje
A programação 

do evento católico 
“24 Horas para 

o Senhor” começa 
hoje, às 7h, na 

Igreja das Mercês, 
no Centro de 
João Pessoa

José Alves  
zavieira2@gmail.com

programação da Quaresma 
na Arquidiocese da Paraíba 
e chega a sétima edição. Pro-
movido pelo Pontifício Conse-
lho para a Promoção da Nova 
Evangelização, o evento prece-
de o quarto domingo da Qua-
resma, Domingo Laetare, ou 
Domingo da alegria.

Trata-se de uma jornada de 
oração e louvor à Divina mise-
ricórdia e a Arquidiocese da 
Paraíba convoca os fiéis, seus 
familiares, amigos e todas as 

comunidades para passar al-
guns momentos próximos à 
Mãe e ao seu Divino Filho. 

Em seguida, às 8h, será 
realizada mais uma procis-
são de Translado do Santíssi-
mo para a Lagoa, onde segue 
a programação de confissões, 
aconselhamentos e evange-
lização infantil e Celebração 
Penitencial. Às 12h, será ce-
lebrada uma missa campal 
pelos enfermos e pela paz na 
Ucrânia e na Rússia.

Hoje o evento com vigí-
lia jovem terá a participação 

das comunidades Consolação, 
Shalom, Doce Mãe de Deus, 
Caminho da Cruz, Em Ado-
ração e Nova Berith, além dos 
padres Eunildo, Puan Ramos 
e Sandro Santos. Em razão do 
“24 Horas para o Senhor”, as 
igrejas permaneceram de por-
tas abertas para os fiéis busca-
rem a reconciliação com Deus 
e com os irmãos, além de ado-
rarem o Senhor no Santíssimo 
Sacramento da Eucaristia.

Para o arcebispo Dom Del-
son, esse evento nos prepara 
para a Quaresma, para que a 

gente reze mais e perdoe mais. 
“Levaremos o Santíssimo até a 
Lagoa para que a população se 
aproxime mais do amor de Je-
sus Cristo”.

Eleições
Sobre as eleições, ele disse 

que é dever do cidadão esco-
lher bem seus representantes 
democraticamente tanto no ce-
nário estadual, como no cená-
rio brasileiro. Ele frisou que a 
fala do presidente Jair Bolso-
naro ao dizer que essas elei-
ções representarão o confronto 

do bem contra o mal, foi ape-
nas uma opinião pessoal dele 
e que ninguém deve julgar as 
pessoas como sendo do lado 
do mal ou do lado do bem.

“Isso é uma coisa perigo-
sa, mas cada pessoa tem seu 
direito de se manifestar. Se 
achamos que um candidato é 
melhor para nos representar, 
devemos votar nele, mas não 
devemos olhar para a pessoa 
analisando se ela é do mal ou 
do bem. Isso é um maniqueís-
mo e eu não compartilho com 
essa lógica”, analisou.  

Uma missa foi celebrada ontem na Igreja de Nossa Senhora das Mercês, seguida de procissão, quando o Santíssimo foi levado até a Lagoa

Foto: Evandro Pereira Foto: Evandro Pereira

Objetivo
A data objetiva 

difundir 
informações sobre 
o autismo e reduzir 
a discriminação e 
o preconceito que 
cercam as pessoas 
com o transtorno

Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com 

Para celebrar o Dia Mun-
dial de Conscientização so-
bre o Autismo, hoje aconte-
cerá uma caminhada na orla 
de João Pessoa, às 16h, orga-
nizada pela Associação In-
tegrada de Mães de Autistas 
(Aima), com o apoio da Fu-
nad. Além desse evento ao 
ar livre, o Governo da Paraí-
ba, através da Funad, realiza-
rá a Semana da Pessoa Autis-
ta entre os dias 4 e 8 de abril. 

Uma das ações mais im-
portantes é a busca ativa du-
rante essa semana de pes-
soas com deficiência em 
clínicas particulares que li-
dam com o autismo e outras 
deficiências, para fazer o Ca-
dastro da Pessoa com Defi-
ciência. 

A Semana será coorde-
nada pelo Serviço Especiali-
zado de Reabilitação Intelec-
tual (Seri) e Coordenadoria 

de Educação Integrada (Co-
dei), da Funad.

Nos últimos anos, o nú-
mero de pessoas diagnosti-
cadas com autismo cresceu 
consideravelmente. Para di-
recionar melhor as políticas 
públicas, o Governo do Esta-
do, por meio da Funad, ins-
tituiu o Cadastro Estadual 
das Pessoas com Deficiência 
para saber um panorama do 
número de pessoas com de-
ficiência no Estado, tendo em 
vista que o último Censo do 
Instituto Brasileiro Geográfi-
co e de Estatística (IBGE) foi 
realizado em 2010. 

“Esses dados estão bas-
tante desatualizados pois a 
Paraíba possui um núme-
ro significativo de pessoas 
com deficiência. Portanto, o 
Governo do Estado sentiu a 
necessidade de conhecer, sa-
ber e quantificar esse públi-

co, para melhorar a qualida-
de de vida dessa população 
através das políticas públi-
cas”, frisou Simone Jordão, 
presidente da Funad.

Na segunda-feira (4), às 
9h, acontecerá uma liveno 
canal da Funadno YouTu-
be com o tema “Estratégias 
para manejo comportamen-
tal e estimulação comunica-
tiva de pessoas autistas”, em 
que uma psicóloga e uma fo-
noaudióloga da Codei con-
duzirão o debate.

A gestora da Coordena-
ção do Autismo da Funad, 
Janielly Pontes, explica que 
esse tema foi pensado levan-
do em consideração as neces-
sidades e anseios dos pais de 
crianças autistas, cuidado-
res e profissionais da área. 
“Abordaremos como mane-
jar e encontrar alternativas 
para lidar melhor com situa-

ções do cotidiano no que se 
refere ao comportamento e 
comunicação das pessoas au-
tistas”, elucidou. Essas duas 
profissionais vão relatar suas 
vivências com os usuários, 
orientando como os familia-
res podem colaborar nesse 
processo.

Governo do Estado promove programação

Atividade
Uma caminhada 

na orla da capital, 
hoje, às 16h, marca 

o Dia Mundial de 
Conscientização 
sobre o Autismo

Danilo e Cecília são crianças autistas que foram vítimas de discriminação e preconceito, inclusive em ambientes como a escola e a igreja

Foto: Marcos Russo Foto: Marcos Russo
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Paraíba

A justiça decretou na 
manhã de ontem a pri-
são preventiva de Caroli-
ne Medeiros, mãe da crian-
ça de um ano e três meses 
que morreu no Hospital de 
Emergência e Trauma e se-
pultada no Cemitério São 
josé, em Cruz das Armas, 
e vai cumprir a determina-
ção judicial no Presídio Fe-
minino “júlia Maranhão”. 
Ela foi indiciada pelo crime 
de tortura.

O delegado Rodolfo 
Santa Cruz, de Crimes 
contra a Pessoa, revelou 
que já solicitou a prisão 
do padrasto da criança, 
que se encontra foragido e 
aguarda manifestação da 
justiça. Durante o interro-
gatório a mulher confes-
sou que batia na criança e 
também era agredida pelo 

namorado, que é casado.
Rodolfo Santa Cruz 

disse que a declaração de 
óbito emitido pelo Insti-
tuto de Polícia Científi-
ca consta que a causa da 
morte da criança foi trau-
matismo craniano com le-
sões da meninge e do cé-
rebro. Ele esclareceu que 
vai aguardar o laudo ta-
natoscópico.

O corpo da criança foi 
sepultado em clima de 
muita comoção e acom-
panhado por familiares e 
moradores da localidade 
onde morava com a mãe e 
irmãos. O velório aconte-
ceu numa escola infantil do 
bairro jardim Veneza.

A morte do garoto josé 
Henrique, de um ano e 
três meses revoltou mora-
dores da comunidade, in-
clusive a proprietária da 
casa onde a família residia 
disse que era constante as 

Caroline Medeiros confessou as agressões; delegado indiciou a mulher por tortura e pediu prisão do namorado

Mãe é transferida para presídio
morte de bebê

Curtas
Homem é preso ao aplicar 
golpe do falso depósito

Um homem de 37 anos, que não teve a 
identidade revelada, suspeito de aplicar o golpe 
do depósito falso para adquirir veículo foi preso, na 
noite de quinta-feira (30), na BR-230, pela Polícia 
Rodoviária Federal. O preso estava em um veículo 
Fiat Strada Advenrtur ao ser abordado no Posto de 
Café do Vento. 

Segundo a PRF, durante consultas aos sistemas 
de segurança foi constatado a existência de um 
Boletim de Ocorrência de registro no município de 
Jeremoabo(BA) pelo crime de estelionato, pois o 
homem adquiriu o carro e fez um depósito falso.

O verdadeiro proprietário do veículo disse aos 
policiais que havia realizado a venda para custear o 
tratamento de saúde da esposa. Ele relatou que após 
a entrega do veículo mediante pagamento de R$  45 
mil constatou que se tratava de um depósito falso.

Suspeito de assalto é 
identificado em Ouro Velho

Uma ação envolvendo policiais civis e militares 
prendeu um dos suspeitos de praticar um assalto 
a uma farmácia em Ouro Velho no dia 17 do 
mês passado. O crime foi praticado por dois 
homens que roubaram o aparelho celular de 
uma funcionária e uma quantia em dinheiro do 
estabelecimento. A dupla foi identificada e um 
deles foi preso na quinta-feira (31).

O assaltante preso é o que aparece nas imagens 
apontando a arma em direção à funcionária. O 
segundo assaltante está foragido. O delegado 
seccional Gilson Duarte disse que o capacete 
utilizado pelo criminoso foragido já foi apreendido, 
bem como uma parte do dinheiro roubado da 
farmácia. O delegado pede o apoio da população, 
através do Disque Denúncia (197) para localizar o 
segundo suspeito.

Mãe e filha são acusadas 
de tráfico de entorpecente

Duas mulhres - mãe e filha - foram presas 
ontem, em João Pessoa, durante operação 
realizada por agentes das Polícias Civil da 
Paraíba e Pernambuco. Ambas são acusadas de 
tráfico de drogas.

De acordo com a polícia, a filha, de 27 anos, 
seria casada com um homem que está recolhido ao 
Presídio do Roger, envolvido com o tráfico de droga 
e considerado chefe de uma facção. A mãe, de 44 
anos, também teria associação financeira com o 
grupo. As duas estariam envolvidas com o tráfico 
de droga e lavagem de dinheiro. Os mandados 
de prisão expedidos pela Justiça daquele Estado 
e foram cumpridos no bairro do Cristo, onde elas 
residiam há cerca de dois anos.

Além de João Pessoa, os policiais do vizinho 
Estado também cumpriram mandados em 
Pesqueira, Caruaru e Jaboatão dos Guararapes.

Uma operação realiza-
da em parceria entre as Po-
lícias Civil, Militar e Corpo 
de Bombeiros resultou no 
cumprimento de oito man-
dados de prisão na cidade 
de Patos, com a apreensão 
de um revólver calibre 38, 
com seis munições e drogas 
ilícitas como crack, uma ba-
lança de precisão, entre ou-
tros materiais ilícitos.

A operação aconteceu 
ontem e, segundo o delega-
do Paulo Ênio, faz parte de 
investigações que desarti-
culam quadrilhas de tráfi-
co de drogas e visam com-
bater homicídios na cidade 
e outros crimes na região 
polarizada por Patos.

Do grupo preso duran-
te a operação, a polícia des-
cobriu que dois integran-
tes tem envolvimento com 
assassinatos e foram au-
tuados na Delegacia de 
Homicídios e também, na 
Delegacia de Entorpecentes 
por tráfico de drogas.

Um duplo assassinato 
foi registrado na quinta-
feira (31), na cidade de Fa-
gundes, Agreste do estado. 
As vítimas foram identifi-
cadas por Serafim de Sou-
sa, de 40 anos, e o filho dele, 
Alex de Sousa, de 16 anos. 
O primeiro foi encontrado 
com várias marcas de dis-
paros de arma fogo. O ado-
lescente foi encontrado ho-
ras depois com as orelhas 
cortadas e marcas de tiros 
e facadas pelo corpo.

Até ontem a polícia ain-
da não tinha informações 
da autoria do duplo homi-
cídio e acredita que o alvo 
dos criminosos seria Se-
rafim de Sousa, que era ex
-presidiário. O adolescente 
teria sido morto apenas por 
estar acompanhado do pai.

De acordo com as pri-
meiras informações pai e fi-
lho estavam em uma moto 
e seguiam para um sítio na 
zona rural, perto da divisa 
com o município com a ci-
dade de Queimadas. 

Dentro do banheiro
Na cidade de Bayeux 

um homem identificado 
por jackson Pereira de Bar-
ros, de 38 anos, foi morto. 
O crime ocorreu no inte-
rior da residência da víti-
ma, na Rua Genival Gue-
des, no Mário Andreazza. 
A polícia não tem informa-
ções sobre a autoria e moti-
vação do crime.

De acordo com informa-
ções de familiares da víti-
ma, jackson estava no ba-
nheiro da casa, no final da 

agressões contra a criança. 
“Pensei até em pedir para 
criar o menino”, revelou.

As agressões sofridas 

por josé Henrique somen-
te foram descobertas após 
a criança ser atendida na 
Unidade de Pronto Aten-

dimento – UPA de Cruz 
das Armas, na noite de 
quarta-feira (30) onde fo-
ram constatadas as lesões 

e comprovadas no Hospi-
tal de Trauma, onde após 
nove horas da entrada e 
atendimento, faleceu.

Caroline já está no presídio e o namorado dela ainda não compareceu à polícia para explicar as agressões sofridas pela criança

Fotos: Redes sociais

Polícia cumpre mandados contra envolvidos 
com tráfico de drogas e homicídios, em Patos

Ex-presidiário é morto a tiros e filho também é 
assasssinado por estar com o pai, em Fagundes 

no sertão

duplo homicídio

Dinheiro, drogas e outros materiais ilícitos foram apreendidos durante a operação em Patos

Foto: Ascom/PCPB

noite de quinta-feira, quan-
do dois suspeitos armados 
invadiram a casa do ho-

mem e localizaram ele sen-
tado no vaso sanitário.  Ele 
morreu sentado.

Serafim de Sousa, de 40 anos, e o filho, Alex de Sousa, 16 anos

Foto: redes sociais

Cardoso Filho 
josecardosofilhjo@gmail.com
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Estudantes de Arquitetu-
ra e Urbanismo e profissio-
nais da área estão otimistas 
com a realização da Mostra 
de Arquitetura e Decoração 
Luxo Décor Brasil e acreditam 
que o evento será uma opor-
tunidade para ampliar seus 
conhecimentos, observar ten-
dências de mercado e dina-
mizar o networking. A mos-
tra acontecerá entre os dias 1º 
de julho e 14 de agosto, no tér-
reo do Prime View, localiza-
do na Rua da Aurora, 235, em 
Miramar. Esse evento genui-
namente paraibano promete 
impactar o mercado de arqui-
tetura e decoração com muita 
inovação, bom gosto, conforto 
e sustentabilidade. A entrada 
na Mostra Luxo Décor Brasil 
custará R$ 50,00 ( inteira) e R$ 
25,00 ( meia-entrada).

Serão mais de 30 ambien-
tes, internos e externos, cria-
dos por profissionais consa-
grados e “talentos revelação”, 
em uma área de 2 mil m². Os 
profissionais vão apresen-
tar tendências em decora-
ção, construção, iluminação 
e automação, entre outros ele-
mentos que possam integrar 
uma casa confortável. Os ho-
rários de visitação serão de 
terça a sexta-feira, das 16h às 
22h. Nos sábados, domingos 
e feriados, o horário de visita-
ção é das 14h às 20h30. A mos-
tra foi pensada para ser fran-
queada em outros estados.

O tema do evento é “Co-
nexão, liberdade e identida-
de no novo morar”. De acordo 
com a produtora de conteú-
dos em Arquitetura e Decora-
ção e uma das organizadoras 
do evento, Ana Paula Viana, 
a inspiração veio do período 
pandêmico, pois o isolamen-
to social fez com que as pes-
soas procurassem transfor-
mar a casa num ambiente o 
mais aconchegante possível. 
“Mesmo que o nome do even-
to seja Luxo Décor, o luxo do 
qual nos referimos é no sen-
tido de qualidade de vida, 
visando conforto, sustenta-
bilidade, tecnologia, e não ne-
cessariamente um ambiente 
luxuoso”, explicou. O evento 
segue a tendência das gran-
des mostras que acontecem 
em Milão e Dubai.

A arquiteta e urbanista 
Regina Neri, proprietária de 
um escritório de arquitetura 
e interiores, esteve presen-
te ao lançamento oficial da 
Mostra Luxo Décor Brasil e 
considera o tema do evento 
muito assertivo, diante do ce-
nário pós-pandemia.

“Apesar de ter a sofistica-
ção como elemento norteador, 
a Luxo Décor traz essa pro-
posta de valorizar o verde, 
elementos leves, trazendo a 
arquitetura viva em sua casa. 
Em um contexto pós-pande-
mia, é importante ter uma 
casa funcional e acolhedora”, 
declarou.

Serão mais de 30 ambientes em uma área de dois mil m², criados por profissionais consagrados e “talentos revelação” 

Mostra trará tendências inovadoras
ArquiteturA e decorAção

“Acho importante 
eventos que 
exponham 
desde a parte 
técnica à 
decorativa

Gutemberg Sena

 Ela ressalta ainda a impor-
tância desse evento para re-
qualificar os profissionais da 
área, como também para estu-
dantes de arquitetura e urba-
nismo, construindo um olhar 
cada vez mais antenado com 
o mercado. “Os arquitetos po-
dem ficar por dentro das ten-
dências de mercado em outros 
estados, identificando os ma-
teriais mais utilizados, cores, 
mobiliário e elementos que 
podem servir de inspiração 
para nossos projetos, fazen-
do releituras e adaptando-os 
à realidade do cliente. Além 
disso, o evento visa trazer vi-
sibilidade para a nossa cida-
de”, frisou.

A arquiteta e urbanista 
conta com quatro estagiários 
no seu escritório. Por com-
preender a importância e es-
cassez desses eventos na for-
mação profissional, ela os 
levou para a Casa Cor no ano 
passado, no Rio Grande do 
Norte. “Como somos uma 
equipe, acho imprescindíveis 
essas feiras para que os esta-
giários tenham referência na 
criação dos ambientes. Dessa 
forma, podem ter um contato 
maior com a profissão, ver os 
materiais mais utilizados e as 
novas tecnologias. É uma for-
ma de abrir a mente do esta-
giário, construindo um olhar 
cada vez mais antenado com 
o mercado”, concluiu.

O arquiteto e urbanista 
Gutemberg Sena, que atua 
mais na área de interiores, 
considera válido esse tipo de 
evento, pois na capital parai-

bana há mais divulgação de 
mostras específicas sobre as 
novidades no mercado de ilu-
minação, mobiliário e revesti-
mentos. “Hoje só temos a Casa 
Cor, que apresenta as novida-
des do mercado de arquitetu-
ra no geral. Acho importante 
eventos que exponham desde 
a parte técnica até a decorati-
va”, disse.

A estudante do 8º perío-
do de Arquitetura e Urbanis-
mo da UFPB, Sara Fernandes, 
24 anos, ficou sabendo desse 
evento pelo escritório de ar-
quitetura e interiores do qual 
é estagiária. Ela considera im-
portante que o evento seja ge-
nuinamente paraibano, pois a 
maioria das mostras de arqui-
tetura e urbanismo acontecem 
no Rio Grande do Norte e Re-
cife. “Esse evento trará visibi-
lidade à Paraíba, pois irá valo-
rizar os profissionais da área. 
Todos os estudantes sentem 
falta de eventos que possa-
mos ficar por dentro das ten-
dências de mercado, quais os 
materiais, tecnologias e fun-
cionalidades que estão sendo 
utilizados. Esses eventos ser-
vem de inspiração para novos 
projetos”, afirmou.

A estudante do 6º período 
de Arquitetura e Urbanismo 
da UFPB Camila Almeida, 22 
anos, está otimista com a rea-
lização da mostra Luxo De-
cor Brasil, pois eventos dessa 
magnitude acontecem mais 
nas regiões do Sul e Sudes-
te do país. 

No Nordeste, Recife acaba 
sendo a cidade que mais sedia 

Evento visa dar mais visibilidade a João Pessoa

Luxo
O evento segue 

a tendência
das grandes 
mostras que 

acontecem em 
Milão e Dubai     

n 

Evento 
promete 
impactar o 
mercado de 
arquitetura 
e decoração 
com muita 
inovação, 
bom gosto e 
conforto 

Com o tema “Conexão, liberdade e identidade no novo morar”, mostra genuinamente paraibana promete impactar o mercado do setor 

Inovação
Contatos com novas  

tendências de
mercado é uma 
forma de buscar 
inspiração para 
novos projetos

eventos dessa natureza.
“Como estudante e futu-

ra profissional do mercado 
de arquitetura e urbanismo 
paraibano, eventos como a 
Casa Cor tendem a aproximar 
os profissionais do Nordeste - 
especificamente da Paraíba - 
dessas inovações, do que está 
sendo utilizado no mercado e 
como este vem respondendo 
a essas mudanças”, opinou.

De acordo com a estudan-
te, o ramo de interiores é uma 
área que se renova constante-
mente. Entrar em contato com 
as novas tendências de mer-
cado é uma forma de buscar 
inspiração para os seus pro-
jetos e agregar experiências 
positivas relacionadas às no-
vas tecnologias. “Esse contato 
com o que está acontecendo 
no mercado serve para orien-
tar e deixar claras as tendên-
cias para o profissional em 
formação. Além de ser um 
ambiente integrador entre o 
público em geral, arquitetos 

renomados e estudantes da 
área”, concluiu.

Casa Cor
De acordo com a produ-

tora de conteúdos em Arqui-
tetura e Decoração e uma das 
organizadoras do evento, Ana 
Paula Viana, a Luxo Decor 
Brasil é uma mostra de pro-
porção semelhante à Casa 
Cor, mas a diferença é que 
haverá uma ala de constru-
toras com ambientes decora-
dos. Será permitida a entrada 
de animais de estimação de 
pequeno porte. 

“João Pessoa é a ‘menina 
dos olhos’ dos turistas, ga-
nhando evidência como uma 
das cidades do Nordeste que 
mais atrai turistas que acabam 
decidindo morar aqui.Esse 
evento é uma ótima oportu-
nidade de divulgar nossa ci-
dade”, pontuou.

Um dos organizadores do 
evento, o jornalista Gerardo 
Rabello ressalta a importân-
cia de homenagear o arqui-
teto Mário Glauco Di Lascio, 
na primeira versão do Luxo 
Décor Brasil.“Di Lascio fez 
sucesso com sua obra de for-
ma simples, com elementos 
inovadores e funcionais que 
atendem até os dias de hoje 
às necessidades dos usuários. 
Homenageá-lo na primeira 
versão do evento será uma 
forma de valorizar os profis-
sionais de nossa terra”, fri-
sou. O arquiteto faleceu em 
fevereiro, aos 93 anos, vítima 
de uma parada cardiorrespi-
ratória.

Como o evento foi lançado 
oficialmente semana passada, 
o arquiteto e multimídiaRicar-
do Castro explica que os no-
mes dos arquitetos que parti-
ciparão da mostra ainda não 
podem ser divulgados, pois 
a organização ainda está em 
fase de negociação dos am-
bientes com os arquitetos in-
teressados.“Muitos arquitetos 
estão em fase final de negocia-
ção e, consequentemente, os 
fornecedores que trabalham 
em parceria”, declarou.

Ricardo Castro revelou 
ainda que haverá seleção de 
estudantes de arquitetura e 
urbanismo para serem moni-
tores de cada ambiente. Eles 
apresentarão ao público e pro-
fissionais da área informações 
sobre o conceito do projeto, 
arquiteto responsável, mate-
riais utilizados, entre outros. 
“A data das seleções ainda 
não será divulgada, apenas 
quando a organização esti-
ver mais adiantada”,afirmou.

• Serviço: Luxo Decor Bra-
sil - Edição Paraíba
Quando: de 1 de julho a 15 
de agosto de 2022
Onde: Rua da Aurora, 235 - 
Miramar
Horários: de terça a sexta-
feira, das 16h às 22h; sába-
dos, domingos e feriados, 
das 14h às 20h30
Informações: (83) 99615-
6300 e @ luxodecorbrasil 
no instagram.

SERVIÇO

“A Luxo Décor traz 
essa proposta 
de valorizar o 
verde, elementos 
leves, trazendo a 
arquitetura viva

Regina Neri 
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Foto: Ismael Pessoa/Divulgação
Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com 
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Fenômeno midiático, 
cantora paraibana chega 
a João Pessoa com o show 
‘Caminho’, originado da sua 
turnê nacional de estreia

Caminhos de Juliette

Caminho se conhece andando. E a ca-
minhada de Juliette para se tornar 
uma estrela da música chegou a um 
novo patamar com o início da turnê 

que chega hoje a João Pessoa, depois do sucesso 
de público na apresentação do Rio de Janeiro e 
colecionar boas críticas da imprensa. Com uma 
superestrutura e dividindo o palco com muitos 
paraibanos na banda, o show Caminho acontece 
na Domus Hall, a partir das 20h. O repertório 
constrói uma narrativa musical que busca contar 
a trajetória da cantora que era maquiadora e ad-
vogada até se tornar um fenômeno de mídia de-
pois de vencer a última edição do reality show da 
Rede Globo. Os ingressos estão à venda on-line, 
com preços que variam entre R$ 88 ( front, meia) 
a R$ 1.320 (camarote privê).

Depois de ser a cantora estreante de maior lan-
çamento nacional da história das plataformas de 
música cantando forró e baladas pop em EP que 
leva seu nome, Juliette testa seu carisma e presença 
de palco em show de aproximadamente duas ho-
ras. Pouco antes de completar um ano desde que 
encarou o ofício de cantar em lives juninas com Gil-
berto Gil, Elba Ramalho e Alceu Valença, desta vez 
os holofotes estão todos em Juliette. “O contato a 
cada dia com essa arte tem gerado uma musicali-
dade nela que vem se fortalecendo e ganhando se-
gurança. O público irá presenciar uma artista segu-
ra de tudo, controlando todos os momentos de seu 
show com maestria e simpatia”, analisa Juzé, pro-
dutor musical da cantora que a acompanha desde 
que ela se tornou uma ex-BBB.

Cantando cerca de 25 músicas, Juliette deve co-
meçar o show com ‘Disparada’ (1966), de Geral-
do Vandré e Théo de Barros. Em seguida, o setlist 
aponta para ‘Bença’, canção presente no álbum 
lançado no último mês de setembro, de autoria 
do músico e publicitário paraibano Dann Costa-
ra. Ele estará presente no show para ver milha-
res de pessoas cantando a letra que criou ao vio-
lão com Juzé em um pequeno cômodo de sua casa 
enquanto assistia ao BBB. “Quando a gente com-
põe uma música, a gente não sabe como será a re-
cepção do público. Mas, pelas imagens do show 
do Rio, eu vi que elas são muito queridas”, conta 
Costara, que depois de ter a canção gravada en-
controu-se rapidamente com Juliette apenas uma 

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

vez para trocar abraços e mensagens de gratidão. 
“Vai ser difícil controlar a emoção porque essa 
música vem como uma inspiração divina. Não 
sei o que vai acontecer, mas eu prevejo lágrimas”. 
‘Bença’ segue o roteiro que gira em torno dos ca-
minhos da vida de Juliette.

“O show se divide em atos. Cada um deles tem 
seus subatos e detalhes. O mais difícil foi juntar as 
conexões entre cada canção e a narrativa sem per-
der o fio da timeline e seguir sempre subindo a dinâ-
mica das canções para terminar de forma quente e 
conectada com a performance dela durante todo o 
show”, detalha o produtor musical que, com o nome 
Zé Neto, se apresentava cantando com a banda Os 
Gonzagas. Entre outros sucessos, Juliette vai can-
tar também ‘Deus me proteja de mim’, de Chico Cé-
sar, ‘Dona Cila', de Maria Gadú, e ‘Triste louca ou 
má’, de Francisco El Hombre, todas que viralizaram 
com a sua voz quando ela sequer imaginava seguir 
na carreira. Juliette ainda abre espaço para a parce-
ria com Alok em ‘Un ratito’ e canções de Anavitó-
ria, Paralamas do Sucesso, Zé Ramalho, Duda Beat 
e Anitta, entre outros. Apontado pelos fãs como o 
momento de maior emoção durante a apresentação, 
ela fará ainda uma homenagem a Marília Mendon-
ça através de ‘De quem é a culpa’, grande sucesso 
da cantora morta em novembro.

Entre vários compromissos publicitários e 
participações em programas de televisão, Juliet-
te vem se preparando muito com aulas de canto 
e sessões de fonoaudiologia para comandar um 
show com bastantes efeitos pirotécnicos, corpo de 
bailarinos e figurinos suntuosos. “Entre emoção 
nas canções e a performance, o público vai enca-
rar o sorriso e o jeito próprio de Juliette que já é 
conhecido pelo país inteiro. É de chorar e de se ar-
repiar. Rir de felicidade por presenciar uma can-
tora segura de si e um ser humano feliz de ter fei-
to a escolha certa para seguir ao lado de seus fãs”, 
antecipa Juzé. Ele entrou para a equipe a convite 
de amigos em comum com Juliette, com quem o 
músico costumava se encontrar aos finais de se-
mana de churrasco, cerveja e música. Por todos 
esses motivos, se apresentar em João Pessoa tem 
um caráter especial para todos eles.

“Cantar em casa tem sabor diferente. É acon-
chego de saudade. É carinho e vontade de viven-
ciar esse sonho junto. Esse sonho que vem sendo 
construído há um ano e agora ele se realiza como 
um conto mágico. É fazer em casa a musicalida-
de que se conhece em cada nota feita pela ban-
da paraibana da cantora paraibana. É o sotaque 
que ela levou para o país inteiro cantado em coro 
como um louvor bem afinado. É a dança que cola 
na batida que tá no nosso sangue. É ferver vida 
e dançar com as raízes no seu terreiro”, descreve 
Juzé, que terá Cactus Band a companhia de mais 
paraibanos como Manu Lima (backing vocal), Fe-
lipe Santos (sanfona), Ítalo Viana (baixista), Pablo 
Moreno (baterista), Cilaio Ribeiro (percussionis-
ta) e Waleska Baol (violinista). Eles sabem que no 
caminho da volta, ninguém se perde.
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Juliette foi 
a cantora 
estreante 
de maior 
lançamento 
nacional da 
história das 
plataformas 
de música, 
enveredando 
no forró e nas 
baladas pop

Repertório constrói uma narrativa 
musical que busca contar a trajetória 

da artista, que era maquiadora e 
advogada até virar fenômeno no ‘BBB’

Serão cerca 
de 2h em que 
a paraibana 
deve apresentar 
canções como 
‘Deus me 
proteja de mim’, 
de Chico César, 
dentre outras

Foto: Ricardo Brunini/Divulgação

Dividida em vários atos e com uma superestrutura, a turnê deu o seu pontapé no Rio de Janeiro, no último dia 26
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Espaço Mundo celebra 
13 anos com música

Berra Boi se apresenta 
hoje em João Pessoa

Neste mês, o Centro Cultural Espaço Mundo 
completa 13 anos de existência no Centro Históri-
co de João Pessoa. Fundado em 2009, o local é de-
dicado à cultura independente e arte autoral desde 
seu nascimento, por onde já passaram centenas de 
novos artistas e também nomes consagrados como 
Siba, Tiê, Biohazard (EUA), Far From Alaska, Devo-
tos, Dusouto e Carne Doce.

 Após quase dois anos de portas fechadas devi-
do à pandemia, o centro cultural retomou suas ati-
vidades culturais em dezembro de 2021 e trará uma 
programação especial de comemoração de aniver-
sário durante todo o mês.

Hoje será o dia de rock com o artista Severino 
Ayres e a banda Capitão Fantástico, às 20h, com cou-
vert artístico por R$ 10.

O cantor e compositor Severino Ayres une o folk 
rock progressivo ao regionalismo da música nor-
destina. Com três singles e dois albuns lançados, Se-
verino conseguiu destaque na mídia e em premia-
ções, a exemplo do blog O inimigo, o prêmio nacional 
de Terceira Melhor Canção no Festival de 2021, além 
de um review de Charles Gavin que comparou o es-
tilo do paraibano a Belquior e Zé Ramalho, para 
ilustrar a integração entre rock, regionalismo e le-
tras imagéticas da arte de Severino.

A Capitão Fantástico é uma banda de rock blues 
psicodélico que busca compartilhar novas expe-
riências através da música. A sonoridade do gru-
po tem grande influência no rock setentista com 
cujo principal elemento é improvisação. O reper-
tório conta com autorais e interpretações moder-
nas de clássicos.

Amanhã, o projeto ‘Tardes Infinitas’ apresenta, a 
partir das 16h, o grupo Choro Buliçoso, que como o 
nome entrega, tem um repertório voltado para o cho-
ro tradicional ou o chorinho como é popularmente 
conhecido. O grupo é formado por Laídia Evange-
lista (Bandolim), Dany Dantas (Clarinete), Ivo Limei-
ra (violão 7), Iuri Silva (Pandeiro) e Lucas Wanderley 
(Cavaco). Couvert artístico custará R$ 10.

O trio instrumental paraibano Berra Boi se apre-
senta hoje, no Manga Rosa Arte Bar, em João Pes-
soa, a partir das 20h. Formado por Lucas Dan (San-
fona, Sintetizador), Chico Correa (drum machine, 
sampler e guitarra) e João Cassiano Silva (percus-
sões), a banda que lançou o seu primeiro EP pelo 
selo mexicano Cassette Blog em 2016 busca sono-
ridades urbanas e nativas da América Latina e da 
África, passeando por beats de funana, ragga, dub, 
cúmbia e baião. Os ingressos têm preço único e 
custam R$ 10.

Berra Boi une nomes com diferentes influências 
na música e de formação diversa, mas com base 
percussiva e de tradição popular nordestina. Lu-
cas Dan é pesquisador do forró, atua nos grupos Os 
Fulano e Orquestra Balaio Nordeste. João Cassiano 
Silva é percussionista ativo nos principais grupos 
de música independente de João Pessoa. Com pas-
sagens pela Europa, Chico Correa já circulou vá-
rios recantos do mundo trabalhando ora com seus 
projetos pessoais.

Da Redação

Rock de Severino Ayres é apresentado hoje no Centro Cultural

Foto: Divulgação

Na banda, Chico Correa (E), Cassiano (C) e Lucas Dan (D)

Foto: Rafael Passos/Divulgação

Primeiro de abril
A data de ontem, sexta-fei-

ra – as crianças e os jovens tal-
vez não saibam – já significou 
muito, pois essa estória de 1º 
de abril é muito antiga. Des-
de menino, eu ouvia as con-
versas em torno desse dia que 
já não tem tanta importância 
no calendário do povão. Na-
quele tempo, nos últimos dias 
de março a gente se prepara-
va para duas coisas: inventar 
as mentiras mais mirabolan-
tes e não se deixar cair no gol-
pe do 1º de abril que, nas mais 
das vezes, terminava em boas 
risadas.

Na venda do meu pai, o 
velho Mané Pororonga que 
tomava, todo santo dia, suas 
lapadas de cana, quando ia 
chegando o dia, alertava: “Cui-
dado, Seu Benedito que o dia 
da mentira vem aí e os engra-
çadinhos já estão de olho...” E, 
embora todo mundo estives-
se prevenido, invariavelmen-
te, alguém caía na esparrela e 
o resultado não era outro se-
não a zombaria, acompanha-
da de tapinhas nas costas e a 
promessa de que “no ano que 
vem, vou à desforra”.

No começo da década de 
1950, inventaram que tinha 

caído um avião em Tambauzi-
nho (pra quem não se lembra, 
ali havia um campo de aviação 
onde hoje é o Espaço Cultural) 
e que duas pessoas tinham 
morrido no acidente. E lá foi 
um bocado de gente de Jagua-
ribe pra ver a tragédia: de bici-
cleta, a pé, de bonde e até nas 
novas marinetes (que haviam 
substituído as “sopas”). 

Mané Pororonga bem que 
advertiu que aquilo podia 
muito bem ser uma brinca-
deira de mau gosto, e que o 
caso era muito difícil de acon-
tecer. Recordava, a propósi-
to, que a única queda de um 
avião em João Pessoa havia 
anos, tinha matado Pajé, o go-
leiro do Botafogo.

Mas, ninguém lhe deu cré-
dito e, em verdadeira roma-
ria, fomos em demanda de 
Tambauzinho, menos o fre-
guês que deu a notícia como 
verdadeira, que se desculpou 
por não poder nos acompa-
nhar e escafedeu-se antes do 
começo da procissão que se 
formou em direção ao cam-
po. E foi muito bom que ele 
tivesse sumido, pois brincar 
com tragédia e morte nunca 
foi coisa de bom gosto.

Ao chegarmos próximos 
ao campo e saber que tudo 
não passava de brincadeira, 
tivemos o desprazer de ouvir 
de uns poucos que voltavam 
e riam às nossas custas:

– Vocês também acredita-
ram? Esqueceram que hoje é 
1º de abril?

As respostas (com muitos 
impropérios), eles não que-
riam ouvir. Partiam em suas 
bicicletas, às gargalhadas, 
deixando nós, os trouxas, com 
ares de paspalhão.

Mas, também, havia ou-
tras mentiras mais simples, 
menos onerosas e até mais 
criativas, como, por exemplo, 
aquela do aluno que sempre 
se saía mal nas provas e num 
primeiro de abril, chegou sor-
ridente em casa, bradando 
que tinha, finalmente, tirado 
um 10 em matemática com a 
rigorosa Dona Daura, grande 
mestra do Liceu.

E, ao ser cumprimentado 
pelos pais, boquiabertos com 
aquela ótima notícia, caiu na 
besteira de dizer “é brincadei-
ra, hoje é 1º de abril”. Resul-
tado: recebeu cinco mereci-
dos bolos em cada mão, para 
aprender a não brincar com 

coisas sérias e para não esque-
cer que a soma dos bolos era 
igual a 10 – a nota tão deseja-
da e nunca alcançada.

Enfim, para tristeza e rai-
va dele, os 10 bolos que lhe 
deixaram as mãos doloridas, 
em verdade, não foram coisa 
de 1º de abril...

“Naquele tempo, 
nos últimos 
dias de março 
a gente se 
preparava para 
duas coisas: 
inventar as 
mentiras mais 
mirabolantes 
e não se deixar 
cair no golpe do 
1º de abril

Cultura popular

Cultura Popular pode ser defini-
da como qualquer manifestação tais 
como dança, música, festas, literatura, 
folclore, arte, congada, marujada, qui-
lombo, cabocolinhos, reisado, bumba-
meu-boi, coco, batuque, cultura rural, 
quadrilha, lundu, folguedos populares, 
literatura de cordel, mitos, comidas tí-
picas, cerâmica e uma variedade de ou-
tras manifestações de natureza popu-
lar, em que o povo produz e participa 
de forma ativa.

A cultura popular é o resultado de 
interação contínua entre pessoas de de-
terminadas regiões e recobre um com-
plexo de padrões de comportamento e 
crenças de um povo. Nasceu da adap-
tação do ser humano ao ambiente onde 
vive e abrange inúmeras áreas de co-
nhecimento: crenças, artes, moral, lin-
guagem, ideias, hábitos, tradições, usos 
e costumes, artesanato e o folclore.

É o que diferencia um povo, é o que 
dá o tom e a cor a uma dada sociedade 
e abrange um modo de vida. Ao con-
trário da “cultura de elite”, a cultura 
popular surge das tradições e costu-
mes e é transmitida de geração para 
geração, principalmente, de forma 
oral. O conteúdo da cultura popular 
é determinado em grande parte pe-
las indústrias que disseminam o ma-
terial cultural, como por exemplo as 
indústrias do cinema, televisão e edi-
toras, bem como os meios de comuni-
cação. No entanto a cultura popular 
não pode ser descrita como o produto 
conjunto dessas indústrias; pelo con-
trário, é o resultado dessas. 

O mais importante na arte popu-
lar, ou cultura popular, não é o objeto 
produzido, mas sim o artista, o povo, 
a periferia, isso faz com que a arte po-
pular seja contemporânea ao seu tem-
po e lugar.

A obra de arte popular constitui um 
tipo de linguagem por meio das quais 
os povos expressam suas lutas pela so-
brevivência. Cada objeto é um momen-
to de vida. Ele manifesta o testemunho 
de algum acontecimento, a denúncia de 
alguma injustiça.

Ao ver a cultura como algo amplo, 
sem ser um produto, chega-se à con-
clusão que toda cultura é por definição 
popular. Não existe cultura pertencen-
te a um único grupo social, toda cultu-
ra é baseada em fatos históricos sociais 
que implicam na formação cultural e na 
aceitação de valores e costumes.

Uma fonte da cultura popular é o 
folclore. Inclusivamente, no mundo pré
-industrial, a cultura de massa como 
hoje é entendida não existia, existindo, 
no entanto, uma cultura folclórica. Esta 

camada anterior de cultura, ainda per-
siste na nossa sociedade, seja, por exem-
plo, em forma de anedotas ou por trans-
missão oral, as quais se espalham pela 
população de boca em boca, tal como 
sempre aconteceu.

Não é fácil definir o que é cultura 
popular. Por muito tempo, ela foi con-
siderada como algo simplesmente tra-
dicional e até um sinal da alienação do 
povo. Contudo, essa visão tem sido con-
testada por estudos que comprovam 
que a cultura popular é rica, mutável 
e está sempre em uma relação de ten-
são com os blocos de poder dominante.

O conceito de cultura popular en-
globa manifestações, atividades e 
símbolos produzidos na tradição e 
na experiência cotidiana de um povo. 
Além disso, ela pode se relacionar fa-
vorecendo ou combatendo a cultu-
ra dos poderosos ou dominantes em 
uma sociedade.

A cultura popular por muito tempo 
já foi chamada de folclore, em oposição 
aos conhecimentos e as tradições acadê-
micas e intelectuais. As manifestações 
culturais do povo seriam algo sem re-
flexão. Sem crítica social, de origem na 
experiência do dia a dia.

Falar de culturas populares é discu-
tir sobre as relações de poder entre sím-
bolos e manifestações culturais. De fato, 
quando consumida por classes domi-
nantes, a cultura popular é prestigiada. 
Entretanto, em certas ocasiões, essa cul-
tura se manifesta também contestando 
o poder dominante.

Por essa razão, a cultura popular é 
uma manifestação do povo, sempre em 
uma relação de diferença com a cultura 
dominante. Às vezes, as expressões po-
pulares podem ser conformistas ou re-

sistentes aos blocos de poder, mas sem-
pre como um ponto crítico.

As festas são importantes na cultu-
ra popular. O Carnaval, por exemplo, 
é uma expressão cultural brasileira fa-
mosa, sendo prestigiada tanto pelas 
classes abastadas quanto pelas massas 
pobres. Contudo, de tempos em tem-
pos, sempre surgem manifestações no 
Carnaval que mostram seu desconten-
tamento com o poder dominante.

Na religião: outro exemplo da im-
portância desse aspecto é a umbanda, 
religião brasileira de matriz africana, se 
definindo como a manifestação do es-
pírito para a prática da caridade. 

Na alimentação: esse é um campo 
bastante rico das comunidades huma-
nas. Afinal, a alimentação não está ape-
nas relacionada com o suprimento de 
necessidades fisiológicas, mas a toda 
uma lógica cultural. Os hábitos alimen-
tares de um povo ou as chamadas co-
midas típicas são exemplos ilustrativos 
para pensar essa questão.

Na música: também presente nas 
festas, na religião e em outros âmbi-
tos, a música é um aspecto bastante 
importante para diversas culturas po-
pulares. No caso brasileiro, existem al-
gumas expressões conhecidas e carac-
terísticas, como o samba.

Coco: é uma dança originária do 
Norte e do Nordeste do Brasil, organi-
zada em filas e rodas, composta de sa-
pateados, palmas, umbigadas e se utili-
za de instrumentos de percussão.

Congada: é um folguedo composto 
de danças e cantos em homenagem a 
São Benedito e Nossa Senhora do Ro-
sário. Sua origem é atribuída a grupos 
de escravos no Nordeste.

Literatura de cordel: é uma típica 
representante da cultura popular. Ela 
é vendida em feiras, no formato de fo-
lhetos pendurados em barbantes, nar-
rando histórias, acontecimentos locais 
e nacionais.

Boi-bumbá: também é um folgue-
do, correndo no Pará e no Amazonas, 
tendo formas de manifestação espe-
cificas a depender do local. Ele conta 
uma história da ressurreição do boi, 
misturando elementos cristãos, indí-
genas e africanos.

Folia de reis: conta uma história, a 
da virgem dos Três Reis Magos até Be-
lém, ao encontro do Menino Jesus. É 
composta por diversos instrumentos 
musicais, vestimentas e cantos.

As culturas populares no Brasil 
são diversas e estão relacionadas com 
a história do país, sua riqueza cultu-
ral, a colonização, a desigualdade so-
cial e o racismo.

Foto: Pixabay

Carnaval é uma festa da cultura popular
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Colunista colaborador

Não sou do tempo antigo, mas fui criado de 
certa maneira, e herdei uma série de valores 
de outros tempos, sobretudo no que se refere à 

vida amorosa. As namoradinhas que tive na infância 
não conta, nem sabíamos o que estávamos fazendo. 
Uma prima era minha paixão e não cansávamos 
de repetir que iríamos nos casar quando fossemos 
“grande”. Menino tímido, discreto, mas que não 
se furtava em se apaixonar por determinadas 
professorinhas, verdadeiros anjos que Deus 
colocava em nossas vidas. A tal paixão, se resumia 
na plena admiração por aquele mister tão somente, 
coisas da infância e pré-adolescência.

Aos 13 anos, tive a primeira aventura em um show 
de clube, era época junina e Campina vivia mais 
um período de intenso movimento festivo. Minha 
casa estava repleta de parentes de outras cidades. 
O evento ocorreu na casa de shows O Vale do 
Jatobá, pertencente ao saudoso empresário Antônio 
Jatobá, de quem eu viria a ser amigo anos depois. 
A banda de forró romântico Magníficos esbanjava 
sucesso naquela época e era atração concorrida 
em qualquer festa. Naquele dia, ao lado de primos 
mais velhos, dei algumas voltas no salão tentando 
conseguir uma parceira de dança. Eles dançavam 
e minha timidez diminuía as minhas chances. 
Daquele dia, só dancei com algumas primas.

Um mês depois, em uma gincana escolar, 
ganhei medalha de ouro no tênis de mesa, o que 
me fez ficar na quadra da escola até o fim do 
evento, que terminou com uma festinha. Discreto, 
observava o movimento. Vi como alguns colegas 
de classe chamavam as garotas para dançar. Um 
a um tomavam o salão e eu ficando cada vez mais 
sem ter com quem conversar, até que Rodrigo, o 
último, chamou uma colega da sala vizinha e foi 
descendo os poucos degraus da arquibancada que 
circundava a quadra. Eu, ansioso a esperar alguém 
voltar, sem sucesso. Foi aí que Rodrigo, ao chegar 
ao último degrau, olha para trás e com ar de riso 
diz: – Thomas, vem, vai dançar com ninguém não? 
Queridas e queridos leitores, era bem melhor que 
ele tivesse me batido! Um buraco no chão não 
havia para esconder a minha vergonha. Meu rosto, 
meus lábios queimaram como brasa e a única 
reação foi um breve sorriso e um sussurro: – Vou 
agora, não ia te deixar sozinho. Tive a ideia de ir 
ao banheiro, matava um pouquinho do tempo e 
na volta dizia ter dançado. Para não mentir, fiz uns 
dois passinhos sozinhos, como a celebrar a música 
que passava. Dancei, ué?

Saí contornando o “dance”, como a evitar ver 
mais algum amigo. Mas toda vez que mirava a 
vista na multidão, aparecia uma meia dúzia deles. 
Cheguei ao banheiro, um colega saía, se gabando 
por ter dado um beijo na parceira de dança. Saiu 
sorridente e com ar altivo, entendi muito bem 
aquela provocação. Na pia lavei o rosto, olhei para 
o espelho e tirei um tubinho de perfume que me 
acompanhava há algum tempo, um Azarro. Passei 
um pouco atrás das orelhas, no pescoço e nas mãos. 
Ia voltar para aquela porção de arquibancada, mas 
estufei o peito, passei a mão arrumando os cabelos, 
dei duas espiadas e vi uma menina um pouco menor 
que eu, cabelos longos e cacheados, olhos verdes. 
Não era a mais linda da festa, mas ela irradiou 
uma beleza que me atraiu. – Vamos dançar? A sua 
resposta foi estirar os dois braços em cada lado 
do meu pescoço e começar a bailar. Era costume 
dançar pegando uma das mãos e a outra na cintura, 
eu nunca tinha dançado daquele jeito...

Ela nada disse, eu fiquei querendo puxar algum 
assunto, falar meu nome, saber o seu, que turma 
estuda, até que virei meu rosto para o lado direito, a 
mudar o encontro dos pescoços. Naquela virada, ela 
me surpreendeu com um beijo que durou o resto da 
música. De olhos fechados, senti o mundo girar em 
meus pés. Nem sabia mais se estava dançando ou 
não, a intensidade do momento me fez flutuar. Até 
que ela descolou os lábios dos meus e disse: – Que 
beijo bom! E me puxou pela mão para conhecer suas 
amigas que estavam atrás de uma das traves da 
quadra. Ficamos abraçados. Seu nome era Jenifer. 
Ali eu já pensava em namorar sério, ir à sua casa, 
conhecer seus pais e nos amarmos. No fim da festa, 
seu Pai foi buscá-la. Encabulado, apertei sua mão. 
Ela me deu um beijinho e eu fui pegar meu ônibus 
felicíssimo da vida.

Isso foi em uma manhã/tarde de sábado. No 
domingo, até uns poeminhas arrisquei em um 
caderninho. Esperava chegar a segunda para que 
eu pudesse ir até o bloco que ela estudava e matar 
aquela saudade palpitante que adolescente tem. 
Cheguei à porta da oitava série e perguntei por ela, 
uma amiga disse estar na rampa de acesso com 
algumas amigas. No jardim, peguei uma pequena 
flor amarela, bem miudinha, mas repleta de carinho. 
Quando a vi, o coração que esbravejava faltou 
rasgar o peito em emoção. Dei a flor e um abraço 
que foi muito mal correspondido. Fui ao encontro do 
seu beijo, ela pôs a mão em minha boca e disse: – 
Oxe, menino, foi só um fica! E eu com tantos planos... 
Preciso falar da decepção? Claro que não. Foi aí que 
descobri da pior maneira o que era “ficar”.

Crônica 
  Em destaque

Foi só um fica!

Thomas Bruno Oliveira 
thomasbruno84@gmail.com

A Prefeitura Municipal de Cabedelo 
(PMC), por meio da Secretaria de Cul-
tura (Secult) e apoio da Fundação Es-
paço Cultural da Paraíba (Funesc), pro-
move, amanhã a 2ª edição do Conexão 
Teatro e Dança Cabedelo. A atração gra-
tuita do projeto acontece a partir das 
19h30, na Praça Getúlio Vargas: será a 
trupe de Fortaleza (CE) Coletivo de Te-
atro Fuscirco com o espetáculo circense 
Risita Surpresa.

Já na próxima segunda-feira, haverá 
uma oficina de malabares, a partir das 
15h, no Espaço Criativo do Casarão do 
Padre. Chamado de “Corpo e Rotina”, 
a oficina gratuita será ministrado pelo 
Henrique Rosa, o Palhaço Pitchula do 
mesmo Grupo Fuscirco (CE).

Inscrições e mais informações atra-
vés do telefone (83) 3250-3322, ou atra-
vés do perfil no Instagram da Secult de 
Cabedelo (@secultcabedelo).

A iniciativa busca promover a união 
entre a arte da dança e teatro, estimulan-
do e valorizando ambas no município. 
O projeto conta com uma programação 
até o mês de maio, que inclui espetácu-
los, oficinas, formações e apresentações 
artísticas. A iniciativa marca a impor-
tância simbólica do Dia Mundial do Te-
atro (celebrado em 27 de março) e do Dia 
Mundial da Dança (29 de abril).

Hoje, na Praça Getúlio Vargas, de Cadedelo, projeto terá espetáculo cearense

‘Conexão Teatro e Dança’ 
apresenta atração circense

Palhaçaria

Da Redação
Foto: Gael Brito/Divulgação

Cena do coletivo de Teatro Fuscirco

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

AlEmão 2 (Brasil. Dir: José Eduardo Bel-
monte. Policial. 16 anos). A comunidade do Ale-
mão no Rio de Janeiro é conhecida pela sua alta 
taxa de criminalidade. Mais uma vez, uma equi-
pe enfrenta o tráfico de drogas para tentar rea-
lizar as missões necessárias dentro do comple-
xo. CINÉPOLIS MANAÍRA 3: 18h15 - 20h45; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 4: 16h50 - 21h; CINE SERCLA 
PARTAGE 3: 16h50 - 21h;.

moRbIuS (EUA. Dir: Daniel Espinosa. Ter-
ror e Fantasia. 14 anos). Gravemente adoecido 
com um raro distúrbio sanguíneo e determinado 
a salvar outros que sofrem do mesmo destino, o 
Dr. Morbius (Jared Leto) arrisca tudo numa apos-
ta desesperada. E embora a princípio tudo pa-
reça um sucesso absoluto, surge uma escuridão 
que se desencadeia dentro dele. O bem supera-
rá o mal - ou Morbius sucumbirá aos seus novos e 
misteriosos desejos? CENTERPLEX MAG 3: 14h45 
(dub.) - 17h (dub.) - 19h15 (leg.) - 21h30 (leg.); 
CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (dub.): 12h15 (sáb. e 
dom.) - 14h30 - 17h - 19h30 - 22h; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 6 (dub.): 13h30 - 16h - 18h30 - 21h; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 7 (leg.): 12h45 (sáb. e dom.) - 15h 
- 17h30 - 20h- 22h20; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - 
VIP (leg.): 14h - 16h30 - 19h - 21h30; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 13h - 15h30 - 18h - 20h30; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub.): 15h - 17h30 - 
20h - 22h20; CINÉPOLIS MANGABEIRA 4: 14h30 
(dub.) - 17h (dub.) - 19h (dub.) - 22h (leg.); CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 5 (dub.): 13h30 - 16h - 18h30 - 
21h; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 19h; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 15h50 - 17h55 - 20h; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (dub.): 14h30 - 16h35 - 
18h40 - 20h45; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 
15h50 - 17h55 - 20h; CINE SERCLA PARTAGE 2 
(dub.): 14h30 - 16h35 - 18h40 - 20h45; CINE SER-
CLA PARTAGE 3 (leg.): 19h; CINE SERCLA PAR-
TAGE 5 (dub.): 16h55.

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 he-
rói de verdade. Seu teste virá quando Tom e Ma-
ddie concordam em deixá-lo em casa enquan-
to saem de férias, o que coincide com o retorno 
do Dr. Robotnik, dessa vez com um novo parcei-
ro, Knuckles, à procura de uma esmeralda com 
o poder de destruir civilizações. Sonic se une a 
um novo companheiro, Tails, e juntos eles em-
barcam em uma jornada para encontrar a es-
meralda antes que ela caia nas mãos erradas. 
CENTERPLEX MAG 4 (dub.): 20h30; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 8 (dub., sessões somente na qua.): 19h 
- 21h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub., ses-
sões somente na qua.): 19h - 21h45.

coNTINuAÇão

AmbulâNcIA - um DIA DE cRImE (Ambu-
lance. EUA. Dir: Michael Bay. Ação. 14 anos). O 
veterano condecorado Will Sharp (Yahya Abdul

-Mateen II), desesperado para pagar as contas 
de hospital da sua mulher (Eiza Gonzalez), pede 
ajuda à única pessoa a quem não devia pedir 
– o seu irmão adotivo, Danny (Jake Gyllenhaal). 
Criminoso profissional, Danny faz-lhe uma con-
traproposta: o maior assalto a um banco de Los 
Angeles: 32 milhões de dólares. CENTERPLEX 
MAG 4 (leg.): 17h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 8 
(dub.): 21h45 (exceto qua.); CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 2 (dub.): 21h15 (exceto seg. e qua.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 17h; CINE SER-
CLA PARTAGE 4 (dub.): 17h.

bATmAN (The batman. EUA. Dir: Matt Ree-
ves. Aventura. 14 anos). Dois anos vigiando as 
ruas como o Batman (Robert Pattinson), causan-
do medo nos corações dos criminosos, acabou 
levando Bruce Wayne às sombras da cidade de 
Gotham. Quando um assassino tem como alvo a 
elite de Gotham, apresentando uma série de ma-
quinações sádicas, uma trilha de pistas enigmá-
ticas coloca o Maior Detetive do Mundo em uma 
investigação sobre o submundo, onde ele en-
contra personagens como Selina Kyle, também 
conhecida como Mulher-Gato (Zoë Kravitz), Os-
wald Cobblepot, o Pinguim (Colin Farrell) e Ed-
ward Nashton, também conhecido como Cha-
rada (Paul Dano). CENTERPLEX MAG 4 (leg.) 
4: 17h (somente qua.) - 20h; CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 2: 14h15 (dub.) - 17h45 (leg.) - 21h14 (leg.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 14h - 17h30 
- 21h; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub., sessões ex-
ceto na seg. e ter.): 13h45 - 17h15 - 20h45; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 19h30; CINE SERCLA 
PARTAGE 4 (dub.): 19h30.

oS cARAS mAlvADoS (The bad Guys) Rei-
no Unido. Dir: Pierre Perifel. Animação. Livre). Ba-
seado nos quadrinhos de Aaron Blabey, um gru-
po de animais ladrões e suas travessuras: Sr. 
Lobo, Srta. Tarântula, Sr. Tubarão, Sr. Piranha e 
Sr. Cobra sempre foram vistos como maus. CEN-
TERPLEX MAG 4 (dub.): 15h; CINÉPOLIS MANAÍ-

RA 3 (dub.): 13h15 - 15h45; CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 2 (dub., exceto na seg.): 14h - 16h30; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 15h; CINE SERCLA 
PARTAGE 4 (dub.): 15h.

EpA! cADê Noé? 2 (ooops! The Adventure 
continues… EUA. Dir: Sean McCormack e Toby 
Genkel. Animação. Livre). A arca de Noé se-
gue em mar aberto com Finny, sua melhor ami-
ga Leah e muitos animais a bordo. Depois de 
muitas trapalhadas, semanas à deriva e já qua-
se sem alimentos, a paz e a harmonia acaba 
quando um acidente leva os animais menores 
ao mar, com o último lote de comida. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 8 (dub.): 14h45.

mE TIRA DA mIRA (Brasil. Dir: Hsu Chien. 
Comédia. 12 anos). Roberta (Cleo Pires) é uma 
funcionária da Polícia Civil do Rio de Janeiro que 
se infiltra em uma clínica de realinhamento ener-
gético para investigar a misteriosa morte da atriz 
Antuérpia Fox (Vera Fischer). Ao decorrer da in-
vestigação, Roberta precisará lidar com os dra-
mas da atriz Natasha Ferrero (Júlia Rabello), que 
está sendo “cancelada” na internet, e com o reen-
contro de seu grande amor do passado, o poli-
cial federal Rodrigo (Sérgio Guizé), o qual está 
investigando uma suspeita de tráfico internacio-
nal envolvendo a mesma clínica. Para essa mis-
são, ela contará com o apoio de Isabela (Bruna 
Ciocca), sua terapeuta, com quem, aos poucos, 
forma uma grande dupla. CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 8: 16h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2: 18h50 
(exceto seg. e qua.).

uNchARTED: FoRA Do mApA (unchar-
ted: Drake’s Fortune. EUA. Dir: Ruben Fleischer. 
Aventura. 12 anos). Baseado em uma das séries 
de videogame, mostra a primeira aventura de 
caça ao tesouro do jovem Nathan Drake (Tom 
Holland) com seu parceiro Victor “Sully” Sulli-
van (Mark Wahlberg). CINÉPOLIS MANAÍRA 8 
(leg.): 19h15 (exceto qua.).

Foto: Divulgação

Vladimir Brichta é o líder de uma força policial na sequência do longa-metragem ‘Alemão’
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Um dos estabelecimentos de-
dicados à literatura mais tradicio-
nais na cidade de João Pessoa, a 
Livraria do Luiz, situada no Cen-
tro, está completando cinco déca-
das de existência em 2022. A pro-
gramação comemorativa, que vai 
se estender ao longo do ano, será 
aberta hoje, a partir das 10h, com 
o lançamento do livro Devo ou não 
devo? Posso ou não posso? - Algumas 
possibilidades para pais e educadores 
nas tomadas de decisão (Let’s Play, 
255 páginas, R$ 60), escrito pelas 
educadoras Lúcia Wolmer e Ga-
briela Miranda.

Na ocasião, haverá um bate-pa-
po sobre a obra com as autoras e a 
presença da pediatra Zilah Barros, 
além da realização de oficina de li-
teratura infantil para as crianças 
que estiverem no local.

Primeiro livro de ambas, a 
obra é prefaciada pela psicóloga 
e professora da Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB), Carmen 
Sevilla e dividida em cinco capí-
tulos, que tratam dos temas com-
portamento, aprendizagem, se-
xualidade, adolescência e uma 
entrevista com a pediatra Zilah 
Barros, que, durante o evento na 
Livraria do Luiz, vai falar sobre 
saúde, assunto que abordou ao 
ser entrevistada para a obra das 
duas educadoras, como a idade 
ideal para se levar a criança, pela 
primeira vez, para consultas ao 
oftalmologista e ao dentista. “O 
livro veio de repetidas conversas 
e orientações que precisamos dar 
às famílias na nossa prática diá-
ria. Como os assuntos pareciam 
se repetir, entendemos que eram 
relevantes para pais e educadores 
no geral”, disse a pernambucana 
Lúcia Wolmer.

Além de falar a respeito dos 
principais temas que inquietam 
educadores, mães e pais, ao lon-
go do bate-papo, Lúcia Wolmer 
e a outra autora, a paraibana Ga-
briela Miranda, devem apresen-
tar abordagens práticas relacio-
nadas a diversos temas, a exemplo 
de aprendizagem, comportamen-
to, sexualidade, medos da infância 
e adolescência. No texto de apre-

sentação do livro, ambas obser-
vam que “não existe um único ca-
minho, uma receita, uma fórmula 
pronta para educar. Tal missão re-
quer sensibilidade, bom senso e 
conhecimento (leituras, trocas de 
experiências e orientações profis-
sionais se forem necessárias)”.

"Educar a criança é uma tare-
fa complexa, porque temos mui-
tas variáveis que antes não tínha-
mos, como a tecnologia. Brincar 
na rua, como as crianças faziam 
antigamente, é difícil, pois mui-
tas crianças estão em casa, na tela 
do computador, tablet ou smart-
phone brincando com jogos ele-
trônicos. A criança não tem como 
decidir, pois está sempre acom-
panhada por alguém que decide 

por ela, seja em casa, seja na esco-
la. O tempo é precioso e, no caso 
dos jogos eletrônicos, por exem-
plo, os pais podem decidir pelo 
controle de alguns dispositivos, 
por parte do filho, limitando o 
tempo de uso, para evitar aces-
so a algum conteúdo indevido e, 
também, ter tempo de brincar de 
outras coisas”, disse Lúcia Wol-
mer. “Pensamos em uma obra pós
-pandemia que acrescente a falta 
que a escola faz, os distúrbios por 
excesso de tela, os perigos da in-
ternet, as questões da adolescên-
cia atual”, comentou a educadora, 
mas lembrando que alguns des-
ses temas aliás já são tratados em 
Devo ou não devo? Posso ou não pos-
so?. Porém, ela observou que, em 

termos de educação de crianças e 
adolescentes, sempre há muito o 
que escrever. 

“O livro é fácil de ler. Não é 
de autoajuda e nem acadêmico, 
contendo orientações aos pais de 
crianças e adolescentes”, observou 
a educadora Lúcia Wolmer.

A outra autora da obra, Gabrie-
la Miranda, confirmou a boa re-
ceptividade dos leitores por causa 
da linguagem clara. “E também 
recebemos elogios pelos exemplos 
práticos que damos”, disse ela.

Cinquentenário
O proprietário da Livraria do 

Luiz, Ricardo Pinheiro, informou 
que toda uma programação esta-
rá sendo elaborada para celebrar 
as cinco décadas de existência do 
estabelecimento, o qual herdou 
quando seu pai, Luiz Carvalho 
da Costa, morreu em 2008, aos 87 
anos de idade.

Neste mês de abril, dentro do 
clima de comemoração, ainda se-
rão realizados os seguintes even-
tos: no dia 8, uma roda de poesia 
com autores paraibanos e jovens; 
no dia 9, lançamento dos livros 
Crônicas de vida e felicidade, de Fer-
nando Vasconcelos, e Sentimentos 
inspirados, de Fernanda Holanda 
de Vasconcelos Brandão; no Dia 
do Livro (23), lançamento da obra 
Águas do Pajeú, de Gilmar Leite; e, 
no dia 30, lançamento do livro A 
Baía que traiu Portugal, de Ademil-
son José, com um debate sobre a 
obra com as participações de Ed-
valdo Lira e Ronilene Diniz de 
Lima, ambos do Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico do 
Estado da Paraíba (Iphaep), e o es-
critor e poeta Políbio Alves. 

Ricardo Pinheiro disse que “o 
ponto alto” da comemoração de-
verá ser a exibição de documentá-
rio sobre os 50 anos da livraria que 
está sendo produzido para mos-
trar o passado, presente e futuro 
do empreendimento, cuja exibição 
está prevista para o dia 26 de maio, 
às 19h, na Usina Cultural Energisa, 
com entrada gratuita. “Será um re-
gistro da contribuição que a livra-
ria tem dado à cultura paraibana 
na formação humanística, intelec-
tual e acadêmica da sociedade do 
Estado”, completou ele.

Abrindo os festejos, hoje haverá o lançamento do livro ‘Devo ou não devo? Posso ou não posso?’ em João Pessoa

Livraria do Luiz comemora 50 anos
Literatura

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Fundada por Luiz Carvalho da Costa, livraria tem 
dado sua contribuição à cultura paraibana na 

formação humanística, intelectual e acadêmica 
da sociedade local
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Exemplo da diversidade do acervo presente nas prateleiras da Livraria do Luiz

Lançamento foi escrito pelas educadoras Gabriela Miranda (E) e Lúcia Wolmer (D)

Obra veio de conversas e orientações dadas às famílias na prática diária

Ponto alto
Na programação da 

comemoração, haverá 
a exibição de um 

documentário sobre 
as cinco décadas da 
livraria situada no 
centro da capital

Foto: Marcos Russo

Foto: Renato Carneiro/Divulgação

Foto: Renato Carneiro/Divulgação
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O secretário Estadual de Saú-
de, Geraldo Medeiros, vai deixar 
a pasta para se habilitar como 
pré-candidato a deputado fede-
ral. A informação foi confirmada 
pelo secretário através da repor-
tagem do Jornal A União, ontem. 
Ainda não foi divulgada a data 
em que ele deixará a secretaria 
ou que uma nova pessoa será no-
meada no cargo. 

A secretária Executiva de Saú-
de, a enfermeira Renata Valéria 
Nóbrega, é o nome cotado para 
assumir o cargo. Mas até o fecha-
mento desta edição, a informação 

ainda não havia sido confirmada. 
Geraldo Medeiros liderou a 

pasta desde o início da gestão 
de João Azevêdo. Ele foi respon-
sável por estar na linha de fren-
te da Covid-19,  já que sua gestão 
durou todo o período de pande-
mia até então. 

Médico, Medeiros foi um dos 
defensores da ciência na luta con-
tra a Covid-19, pregando o uso 
de máscaras, da higienização de 
ambientes e das mãos e, sobretu-
do, da necessidade de vacinação 
em massa da população.

Durante o auge da pandemia, 
o gestor se empenhou em campa-
nhas de esclarecimento à popu-
lação e foi presença assídua nos 

noticiários defendendo que a po-
pulação fosse aos postos de va-
cinação para a imunização, por-
que essa era a única certeza que 
se tinha para superar a Covid-19: 
imunização.

Perfil 
Renata Nóbrega é natural de 

Santa Luzia, na Paraíba. Ela é 
enfermeira com atuação em vi-
gilância em saúde. Faz parte do 
quadro da Secretaria Estadual 
de Saúde desde 2012. Ocupou o 
cargo de gerente Executiva de 
Vigilância em Saúde de 2014 até 
dezembro de 2018. É professora 
universitária e doutoranda em 
biotecnologia. 

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) realiza, neste final de sema-
na, uma manutenção programa-
da na infraestrutura tecnológica. 
O processo vai realizar a atuali-
zação dos bancos de dados, o que 
poderá causar indisponibilidade 
em vários sistemas. A notícia foi 
divulgada pelo Tribunal de Justiça

Entre as ferramentas que po-
dem ser impactadas, estão o Sis-
tema de Audiência de Custódia 
(SISTAC); o Sistema Nacional de 
Adoção e Acolhimento (SNA); o 
PJe-Mídias; o Escritório Digital; o 
Cadastro Nacional de Adolescen-

tes em Conflito com a Lei (CNA-
CL); o Cadastro Nacional de Me-
diadores Judiciais e Conciliadores 
(CCMJ); o Cadastro Nacional de 
Expositores de Oficinas de Di-
vórcio e Parentalidade (CEODP); 
e o Cadastro Nacional de Instru-
tores da Justiça Consensual Bra-
sileira (CIJUC).

Além desses, os seguintes sis-
temas de gestão do CNJ também 
podem sofre impacto: Sistema de 
Transportes do CNJ (CNJ-Frota); 
Sistema de Requisição de Serviços 
(CNJ-Serviços); Sistema e Formu-
lário de Ouvidoria; SRH e FOLHA 

(e respectivos módulos); e o Siste-
ma Integrado do CNJ Protocolo e 
Digitalização (SICNJ).

A manutenção estava previs-
ta para começar ontem à noite, às 
20h, e deve se estender até ama-
nhã, às 18h. O CNJ indica que 
quaisquer uso desses sistemas 
ocorra apenas a partir de segun-
da-feira (4/4), pois há o risco de o 
trabalho efetuado se perder. Dú-
vidas e outras informações po-
dem ser obtidas na Central de 
Atendimento ao Usuário, pelo 
e-mail sistemasnacionais@cnj.
jus.br.

Secretário notabilizou-se na pasta na condução das ações de 
combate à pandemia de Covid-19 com a defesa da vacinação

Geraldo Medeiros sai 
para disputar Câmara

deputado federal

Colaboração

O mês de fevereiro deste 2022 marcou o primeiro ano 
da morte do ex-governador José Targino Maranhão, 
que foi Governador da Paraíba por três mandatos e 

com uma carreira política pautada pela coerência e grande 
capacidade administrativa.

Maranhão iniciou sua vida política em 1954, quando foi 
eleito deputado estadual pela primeira vez, ainda pelo PTB, o 
político de Araruna, filho de Benjamim e Dona Yayá, tornou-se 
um dos nomes mais atuantes no cenário estadual e nacional, 
sendo deputado estadual, deputado federal, senador e 
governador da Paraíba.

O governador Zé Maranhão deixou um legado de 
grandes realizações de obras de infraestrutura e serviços que 
propiciaram a melhora na qualidade de vida do povo paraibano. 
Foram conquistas sociais destinadas a assegurar bem-estar, 
saúde, prosperidade e felicidade para os cidadãos da Paraíba.

Quem não se lembra do Projeto Cooperar, quando 
Maranhão saiu apagando os candeeiros pelos rincões dos 
sertões paraibanos, levando luz onde só havia breu nas 
comunidades interioranas? E das estradas construídas, 
cortando o Estado? A duplicação da BR-230, uma obra 
monumental que aproximou João Pessoa de Campina Grande? 
Como esquecer do Hospital de Trauma e todos os investimentos 
nas áreas de saúde e educação?

Quando governador dos paraibanos, Maranhão levou 
obras do estado a todos os municípios. Em alguns, a população 
nunca tinha visto um governador pessoalmente. Maranhão 
quebrou essa omissão e foi presente e atuante, levando o 
governo aonde o povo estava. Não à toa é que foi chamado, 
carinhosamente, de “Mestre de obras”, em função da grande 
quantidade de benefícios levados à população paraibana.

Nos municípios mais atingidos pela estiagem, construiu 
barragens, adutoras e açudes, e chegou a ser denominado de 
“Zé das Águas”. Em regiões mais pobres, levou energia elétrica.

Para alavancar o progresso e o desenvolvimento, construiu 
estradas, reformou inúmeras outras. Levou Saúde à feira livre, 
construiu hospitais, investiu em educação. Enfim, um governo 
operoso e de muitas conquistas sociais.

Essa trajetória vitoriosa começou lá atrás, como já dissemos, 
em 1954, ao eleger-se deputado estadual pela primeira vez, 
pelo PTB. Meu pai, Sílvio Porto, foi contemporâneo e amigo 
de Maranhão e, assim como o ex-governador, teve o mandato 
de deputado garroteado pelo golpe militar de 64. Ele sempre 
proclamou a capacidade de Maranhão e a sua sapiência na 
solução de qualquer imbróglio político, dos muitos que o ex-
governador vivenciou em sua caminhada democrática

Após ser eleito, em 1954, pelo PTB, Maranhão teve mais 
dois mandatos de deputado estadual pelo mesmo partido. Em 
1967, filiou-se ao MDB, pelo qual voltou a ser eleito deputado 
estadual, ficando no cargo até 1969, quando foi alijado da 
vida pública pelo golpe militar. Em 1982, elegeu-se deputado 
federal constituinte, voltando, também democraticamente, ao 
cargo em 1986, na legislatura 1987-1991. Em 1990, voltou a 
concorrer a uma vaga de deputado federal, sendo eleito para o 
período 1991-1994.

Como parlamentar, na Assembleia Legislativa ou na 
Câmara Federal, participou de momentos importantes da vida 
política nacional. Restaurada a Democracia, participou da 
elaboração da nova Constituinte.

Em 1994, foi eleito vice-governador na chapa de Antônio 
Mariz, assumindo o mandato em virtude da morte do ilustre 
titular. Para muitos, Maranhão estava no cargo apenas pela 
amizade com Mariz, mas no exercício do mandato, após a 
morte do eminente político sousense, mostrou surpreendente 
tirocínio administrativo.

No ano de 1998, disputou a candidatura à reeleição ao 
Governo do Estado pelo PMDB, vencendo a convenção do 
partido e, posteriormente, eleito governador com cerca de 80% 
dos votos válidos, sendo o governador mais votado do país, em 
termos percentuais, naquele ano.

Posteriormente, em 2002, Maranhão renunciou ao Governo do 
Estado para candidatar-se ao Senado, sendo eleito o senador 
mais votado da Paraíba naquela eleição, com 831.083 votos.

Mais adiante, em 2006, disputou, novamente, o Governo da 
Paraíba, desta vez contra o então governador, Cássio Rodrigues 
da Cunha Lima, que foi eleito em segundo turno à reeleição, 
com cerca de 51% dos votos, entretanto, em seguida, por 
decisão do Tribunal Superior Eleitoral, José Maranhão, em 17 
de fevereiro de 2009, retornou ao Palácio da Redenção, como 
governador do Estado.

Foi indicado em 2014 pelo seu partido como candidato a 
senador da República, cargo pelo qual se elegeu pela segunda 
vez com 647.271 votos (37,12% dos votos válidos). Em fevereiro 
de 2015, já no início da nova Legislatura no Congresso, foi 
eleito Presidente da mais disputada Comissão do Senado: a de 
Constituição, Justiça e Cidadania, para o biênio 2015/2016.

Lamentavelmente, a Covid-19 interrompeu uma trajetória de 
quem soube, brilhantemente, cuidar do patrimônio público e 
demonstrar como melhorar as condições de vida da população 
com uma gestão eficiente, operosa e com responsabilidade 
administrativa. A Paraíba, hoje, como nunca, sente a falta de 
José Targino Maranhão, um homem que sempre esteve à frente 
do seu tempo.

José Ricardo
  Porto

“Quando falo em liberdade, 
respiro democracia”

Desembargador

Manutenção tecnológica em infraestrutura 
do CNJ pode deixar sistema indisponível

justiça

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Foto: Reprodução

Entre as ferramentas que podem ser impactadas, está o Sistema de Audiência de Custódia (SISTAC), segundo o CNJ

Geraldo Medeiros confirmou que deixará a Secretaria de Saúde do Estado, mas não revelou a data de sua saída

Foto: Flaviana Maribondo/Secom-PB
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A janela partidária fechou 
ontem com mudanças princi-
palmente na Assembleia Le-
gislativa da Paraíba. Dos 36 
deputados, 24 mudaram de 
legenda, o que corresponde 
a 66% da Casa. Já na Câma-
ra Federal, dos 12 deputados, 
quatro aproveitaram a janela 
para mudar de partido, levan-
do em conta que Efraim Filho 
e Julian Lemos fizeram a mu-
dança quando o Democratas 
e PSL se fundiram dando ori-
gem ao União Brasil.

A chamada “janela par-
tidária” é o prazo oferecido 
pela Justiça Eleitoral para de-
putados federais e estaduais 
mudarem de partido sem cor-
rer o risco de perder o man-
dato. Ela abre por 30 dias em 
cada ciclo eleitoral e permi-
te a mudança de legenda sem 
que isso implique infidelidade 
partidária e consequente per-
da de mandato.

O prazo de um mês está 
previsto na Lei das Eleições 
(Lei 9.504/1997, Artigo 93-A). 
Segundo a legislação, a jane-
la se abre todo ano eleitoral, 
sempre seis meses antes do 
pleito. Neste ano, o período 
de troca partidária fica aber-
to de 3 de março a 1º de abril.

A janela foi regulamenta-
da e inserida no calendário 
eleitoral na reforma de 2015. 
Sua criação permite a reaco-
modação das forças partidá-
rias antes do teste nas urnas, 
de acordo com as conveniên-

cias políticas do momento. As 
movimentações servem como 
termômetro das candidatu-
ras, orientando qual a leitura 
que cada parlamentar faz do 
panorama eleitoral e das pes-
quisas de intenção de voto.

Bancadas
Na Assembleia Legislati-

va da Paraíba, dos 36 deputa-
dos, 24 decidiram migrar de 
legenda. As mudanças trou-
xeram benefícios para par-
tidos como o PSB, que soma 
oito deputados, o maior nú-
mero da Casa. Logo em se-
guida, está o Republicanos, 
que tinha apenas Jutay Mene-
zes na bancada e agora soma 
seis deputados. O PT também 
cresceu, ele tinha apenas o de-
putado Anísio Maia, que dei-
xou o partido. Mas em contra-
partida, outros três entraram 
(Cida Ramos, Estela Bezerra e 
Jeová Campos). 

O PL, partido do presi-
dente, Jair Bolsonaro, estava 
na mesma situação, apenas 
com o deputado Caio Rober-
to, e ganhou Cabo Gilberto e 
Walber Virgulino. Enquan-
to o MDB, mesmo perdendo 
Raniery Paulino, ganhou Éri-
co Djan e Anderson Monteiro. 
Até o fechamento desta edi-
ção, Manuel Ludgério e Lin-
dolfo Pires não haviam defi-
nido o novo destino.

Sem mudanças
Alguns partidos não ti-

veram nenhuma mudança. 
Quinze parlamentares deci-
diram permanecer em seus 

partidos. Foi o caso de Ca-
mila Toscano (PSDB), Tovar 
Correia Lima (PSDB), Inácio 
Falcão (PcdoB), Chió (Rede) 
e Galego de Sousa (Progres-
sistas), que não provocaram 
mudanças aos seus respecti-
vos partidos. Já o PSC, mes-
mo com a saída de Anderson 
Monteiro para o MDB, tam-
bém permanece como o mes-
mo número de deputados, 
com a chegada de Moacir Ro-
drigues do PSL. 

Os partidos Avante e Po-
demos foram os que mais so-
freram. Eles tinham quatro 
deputados, cada, e agora so-
mem da lista da Assembleia. 
Outros partidos que também 
sumiram foram o Patriota, Ci-
dadania, PSL e PSD. 

Já o PTB, mesmo com a per-
manência do deputado Doda 
de Tião, sofreu com a saída de 
Wilson Filho para o Republi-
canos, e fica com apenas um.

A senadora Daniella Ri-
beiro oficializou a sua che-
gada no Partido Social De-
mocrático (PSD) como 
presidente oficial do partido, 
em uma solenidade de filia-
ção que ocorreu ontem.  A se-
nadora deixa o Partido Pro-
gressistas (PP) após 14 anos 
com o discurso de união en-
tre as duas legendas. Segun-
do ela, o Progresistas e o PSD 
são “partidos-irmãos”. 

“É um novo tempo, um 
novo desafio na minha his-
tória política. Após 14 anos 
no progressistas, começo 
esse desafio, mas na mes-
ma construção de ser aque-

la que trabalha pela Paraí-
ba”, comentou a senadora. 

Ela ressaltou que a deci-
são foi um convite realiza-
do pelo presidente do PSD 
nacional, Gilberto Kassab. 
“Quero aqui externar a mi-
nha alegria com o reconhe-
cimento do nosso presiden-
te Kassab em confiar no 
meu trabalho, no meu com-
promisso. Chego ao PSD 
cheia de expectativas de tra-
balho, de progresso. Quero 
destacar também o apoio de 
Eva Gouveia que tem uma 
história de lutas e vitórias 
no PSD. Chego para somar 
e para fortalecer o partido”, 
frisou. Eva abonou a ficha 
de filiação de Daniella. 

Daniella comentou ain-

da sobre a aliança estabele-
cida com mais três partidos, 
o Patriotas, Solidariedade e 
Avante. Segundo ela, o ob-
jetivo é fortalecer a pré-can-
didatura do seu irmão, o de-
putado federal Aguinaldo 
Ribeiro (Progressistas). “Es-
tamos unidos nessas alian-
ças, fortalecendo o nome de 
Aguinaldo como pré-can-
didato ao Senado Federal”, 
disse. 

Aguinaldo também co-
mentou, pela primeira vez 
de forma concreta, a sua 
pré-candidatura. “Nós re-
cebemos a missão do nosso 
presidente do partido. Acei-
tei esse desafio aceitando a 
pré-candidatura e entregan-
do a unidade”.

O deputado estadual 
Manoel Ludgério e a sua 
esposa, a vereadora de Cam-
pina Grande Ivonete Lud-
gério, anunciaram as suas 
saídas do Partido Social De-
mocrático (PSD), no último 
dia da janela partidária. A 
informação foi repassada 
pelo próprio parlamentar, 
através das suas redes so-
ciais. 

Segundo ele, o motivo foi 

“uma intervenção mal edu-
cada no PSD”. O deputado 
se refere à chegada da se-
nadora Daniella Ribeiro no 
partido, como presidente es-
tadual. “Não havia necessi-
dade dessa ruptura brusca. 
Eu não tenho outro cami-
nho a não ser comunicar, 
após muita reflexão, que es-
tou a partir desse momen-
to deixando o PSD. Partido 
que eu ajudei a fundar”, co-
municou em vídeo através 
das suas redes sociais. 

O deputado comentou 

ainda sobre a sua dificulda-
de de conseguir uma reelei-
ção caso permanecesse no 
partido. “Sozinho no PSD 
eu não tenho como me reele-
ger e nem concorrer”, disse. 

Apesar de seguir na mes-
ma decisão do aliado Rome-
ro Rodrigues, ex-presidente 
estadual do PSD, substituí-
do por Daniella, ele infor-
mou que ainda não sabe 
para qual partido irá. “Es-
tou ouvindo familiares e 
amigos. Hoje ainda tenho 
que decidir”.

Na reta final, no últi-
mo dia de filiações parti-
dárias, ontem, o cenário 
da ‘dança das cadeiras’ 
movimentou bastante o 
mundo político na Pa-
raíba. Por exemplo, o de-
putado estadual e um 
dos fundadores do Par-
t ido dos Trabalhado-
res, na Paraíba, Anísio 
Maia, deixou o PT e se fi-
liou PSB. Outra mudança 
ocorreu com o pré-can-
didato ao Governo do 
Estado. O comunicador 
Nilvan Ferreira deixou o 
PTB e se filiou, ontem, ao 
Partido Liberal (PL). 

Segundo o deputado 
federal e presidente do 
PSB paraibano, Gervásio 
Maia, Anísio já assinou a 
ficha de filiação, em even-
to que contou com a pre-
sença de lideranças do 
partido e sindicais, além 
do governador João Aze-
vêdo. 

Anísio Maia deixou o 
PT após ser punido pelo 
Diretório Nacional do 

partido com suspensão 
de seis meses por ter lan-
çado candidatura pró-
pria à Prefeitura de João 
Pessoa nas Eleições de 
2020. 

Já o comunicador Nil-
van Ferreira, formalizou, 
ontem, sua filiação ao PL. 
Em discurso para apoia-
dores, ele disse que a elei-
ção deste ano será uma 
disputa entre o “bem e o 
mal”. Um vídeo de sauda-

ção e boas-vindas, com o 
presidente da República, 
Jair Bolsonaro (PL), foi 
exibido durante a filiação 
de Nilvan. 

Entre apresentação 
de proposta e ataques 
ao seus adversários, Nil-
van afirmou que preten-
de percorrer o estado 
para discutir e montar 
um projeto de desenvol-
vimento pós-pandemia.

“Temos o melhor dis-
curso, nós temos as me-
lhores armas, nós temos 
os melhores soldados, 
nós temos os melhores 
guerreiros, basta que nós 
tomemos as ruas dessa 
Paraíba, para gente re-
construir e defender essa 
Paraíba”, disse.

Questionado sobre a 
escolha do vice, Nilvan 
afirmou que o nome deve 
ser de uma pessoa que 
some e traga mais incre-
mento à chapa majoritá-
ria. Ele estabeleceu que o 
opção deve ser de Cam-
pina Grande ou Sertão.

Na Assembleia, PSB e Republicanos passam a ter maior número de deputados; Avante e Podemos perderam mais

Bancadas têm nova formatação na PB
janela partidária

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

partido Saíram  entraram  atual
pSB 4 5 8
republicanos 0 5 6
pt 1 3 3
pl 0 2 3   
MdB 1 2 2

partido Saíram  entraram  atual 
pSdB 0 0 2
pCdoB 0 0 1
rede 0 0 1
progressistas 0 0 1
pSC 1 1 1

partido Saíram  entraram  atual 
avante 4 0 0
podemos  4 0 0
patriota 1 0 0
Cidadania  2 0 0
pSl 2 0 0
ptB 1 0 1
pSd 1 0 0

deputados Federais partido anterior partido atual 
aguinaldo ribeiro  progressistas progressistas
damião Feliciano  pdt União Brasil
edna Henrique  pSdB republicanos
efraim Filho democratas União Brasil
Frei anástico  pt pt
Gervásio Maia pSB pSB
Hugo Motta republicanos republicanos
pedro Cunha lima pSdB pSdB
julian lemos pSl União Brasil
ruy Carneiro  pSdB pSC
Wellington roberto pl pl
Wilson Santiago ptB republicanos

n  BanCadaS qUe MaiS CreSCeraM na janela partidária (aSSeMBleia leGiSlativa)

n  partidoS qUe não tiveraM GrandeS MUdançaS oU nenHUMa

n  partidoS qUe SaíraM perdendo

n  BanCada Federal

Os deputados federais Damião Feliciano, Edna Henrique, Ruy Carneiro e Wilson Santiago aproveitaram a 
janela partidária para mudar de partido. Já o deputado Efraim Filho fez a mudança no fim do ano passado, 
quando o seu partido, o Democratas, fez uma fusão com o PSL, criando o União Brasil.  

Senadora Daniella Ribeiro 
oficializa saída do Progressistas

Ludgério e Ivonete deixam partido, 
mas não dizem para onde irão

Anísio deixa o partido e segue 
para o PSB após sofrer punição

apóS 14 anoS

eM CaMpina

pt perde HiStóriCo

n 

No último dia 
de filiações, 
ontem, o 
cenário da 
‘dança das 
cadeiras’ 
movimentou 
o mundo 
político na 
Paraíba

Regras
A “janela 

partidária”  é 
o  prazo para 

deputados 
mudarem de 

partido sem correr 
o risco de perder o 

mandato
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Os ministros do Supremo 
Tribunal Federal já formaram 
maioria para confirmar a de-
cisão que estabeleceu multa 
de R$ 15 mil, bloqueou con-
tas e abriu inquérito contra o 
deputado bolsonarista Daniel 
Silveira, após o descumpri-
mento da ordem judicial que 
lhe impôs o uso de tornozelei-
ra eletrônica.

Edson Fachin, Cármen Lú-
cia, Dias Toffoli, Rosa Weber e 
Gilmar Mendes votaram no 
sentido de chancelar o posi-
cionamento de Alexandre de 
Moraes, relator da ação penal a 
qual o aliado do presidente Jair 
Bolsonaro responde por divul-
gar um vídeo com apologia ao 
Ato Institucional Número 5 
(AI-5) e discurso de ódio con-
tra integrantes da Corte.

As medidas cautelares im-
postas ao deputado são anali-
sadas no plenário virtual da 
Corte - ferramenta que per-
mite que os ministros depo-
sitem seus votos à distância - 
em sessão extraordinária de 
24 horas, que se encerrou na 
noite de ontem.

Antes da decisão que im-
pôs multa e abriu inquérito 
contra o bolsonarista - proferi-
da na noite de quarta-feira, 30 
- Silveira se negava a colocar a 
tornozeleira eletrônica. A Polí-
cia Federal e a Polícia Penal do 
Distrito Federal chegaram a ir 
até a Câmara para tentar dar 
cumprimento à medida cau-
telar, sem sucesso.

Ao apertar o cerco contra 

o bolsonarista, Alexandre de 
Moraes disse que Silveira ten-
tou se ‘valer das dependências’ 
da Câmara dos Deputados 
como forma de ‘indenidade 
penal, em completa deturpa-
ção da natureza do cargo’.

“Estranha e esdrúxula si-
tuação, onde o réu utiliza-se 
da Câmara dos Deputados 
para esconder-se da Polícia e 
da Justiça, ofendendo a pró-
pria dignidade do Parlamen-
to, ao tratá-lo como covil de 
réus foragidos da Justiça”, diz 
um trecho da decisão.

O deputado recuou e colo-
cou o aparelho de monitora-
mento eletrônico na tarde de 
quinta-feira (31), na sede da 
Superintendência da Polícia 
Federal em Brasília. O horá-
rio de instalação do equipa-
mento foi fixado por Alexan-
dre de Moraes na manhã do 
mesmo dia.

Os ministros ainda vão 
voltar a analisar o caso de Sil-
veira no dia 20 de abril, quan-
do se dará o julgamento da 
denúncia da Procuradoria-
Geral da República que im-
putou ao bolsonarista os cri-
mes de grave ameaça e incitar 
a animosidade entre o Tribu-
nal e as Forças Armadas. A 
defesa do parlamentar tenta 
adiar a análise das acusações.

A decisão sobre a recolo-
cação da tornozeleira eletrô-
nica em Silveira também deve 
ser analisada pelo Plenário do 
STF no dia 20. Há a expecta-
tiva de que as medidas cau-
telares contra o parlamentar 
sejam definidas novamente 
durante o julgamento.

Ministros formaram maioria para referendar as medidas de Moraes contra o deputado, que descumpriu cautelares

STF confirma decisão contra Silveira
plenário virtual

Pepita Ortega 
 Agência Estado

O ministro Alexandre de Moraes aplicou multa de R$ 15 mil, bloqueou contas e abriu inquérito contra o deputado Daniel Silveira

justiça eleitoral

Fachin vê a “democracia ameaçada”

O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral, ministro 
Edson Fachin, afirmou na 
manhã de ontem que a Jus-
tiça Eleitoral está “sob ata-
que” e a democracia, “amea-
çada”. A declaração integrou 
o discurso em que o chefe da 
corte eleitoral pregou uma 
“aliança indivisível” para 
os presidentes dos nove Tri-
bunais Regionais Eleitorais 
(TREs) da região Nordeste.

Fachin também registrou 
que a Justiça Eleitoral vai en-
frentar “um período turbu-
lento” com o pleito de 2022, 

apontando que a sociedade 
está ‘em alerta’.

“Os deveres nos chamam 
hoje, mais do que nunca, 
para dissipar o flerte com o 
retrocesso e assegurar que 
a institucionalidade preva-
leça sobre a ordem de coi-
sas inconstitucional”, dis-
se o ministro, após ressaltar 
a importância da defesa do 
processo eleitoral.

Segundo o presidente do 
TSE, a preocupação da corte 
para as Eleições 2022 é “ga-
rantir a segurança e a paz 
das cidadãs e dos cidadãos 
brasileiros”.

“Não vamos aguçar o cir-
co de narrativas conspirató-

rias das redes sociais, nem 
animar a discórdia e a desor-
dem, muito menos agendas 
antidemocráticas. Nosso ob-
jetivo, neste ano, que corres-
ponde ao nonagésimo ani-
versário da Justiça Eleitoral, 
é garantir que os resultados 
do pleito eleitoral correspon-
dam à vontade legítima dos 
eleitores”, ressaltou.

Fachin ainda destacou 
alguns “pontos relevantes” 
que devem estar nos ra-
dares dos presidentes dos 
TREs, entre eles o enfren-
tamento ao “grande mal” 
da desinformação e a rea-
lização de ações voltadas 
ao incentivo da participa-

ção feminina na política e 
ao combate à violência po-
lítica de gênero.

Pepita Ortega 
Agência Estado
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Ministro 
afirmou que 
a Justiça 
Eleitoral vai 
enfrentar 
“um período 
turbulento” 
com o pleito 
de 2022

ex-juiz recua de decisão

Moro não desiste da candidatura

Após abrir mão da candi-
datura à Presidência da Re-
pública, o ex-ministro Sér-
gio Moro (União Brasil) disse 
ontem que “não desistiu de 
nada” e não será candidato 
a deputado federal nas elei-
ções deste ano.

A possibilidade vinha 
sendo cogitada como alter-
nativa após Moro trocar o 
Podemos pelo União Brasil 
com a condição de que não 
disputasse o Palácio do Pla-
nalto. Em pronunciamento, 
o também ex-juiz federal ne-
gou que vá concorrer a uma 
vaga na Câmara para obter 
foro privilegiado.

“Não tenho ambição por 
cargos. Se tivesse, teria per-
manecido juiz federal ou mi-
nistro da Justiça. Não tenho 
necessidade de foro ou outros 
privilégios que sempre re-

pudiei e defendo a extinção. 
Aliás, não serei candidato a 
deputado federal”, afirmou. 
Questionado sobre se pre-
tende disputar algum cargo 
eletivo, Moro não respondeu 
e encerrou o pronunciamen-
to sem atender a imprensa.

O ex-ministro defendeu, 
ainda, uma candidatura úni-
ca da chamada terceira via 
e pediu “gestos de despren-
dimento” daqueles que se 
colocam como alternativa à 
polarização eleitoral entre 
o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) e o presi-
dente Jair Bolsonaro.

“Filiei-me ao União Brasil 
com a intenção de auxiliar a 
unificação do centro demo-
crático. Fui a primeira lide-
rança a fazer esse gesto polí-
tico em prol da unificação do 
centro democrático. Não co-
locarei meus interesses pes-
soais à frente dos interesses 
do país”, disse.

Moro pediu “atos de des-
prendimento”, de Luiz Feli-
pe d’Avila (Novo), João Do-
ria (PSDB), Eduardo Leite 
(PSDB), Simone Tebet (MDB), 
André Janones (Avante), e de 
lideranças partidárias, para 
“fazer prosperar essa articu-
lação democrática”. Ele atri-
buiu ao presidente do União 
Brasil, Luciano Bivar, os es-
forços de liderar a união da 
terceira via.

Ao anunciar a filiação ao 
novo partido, ontem, Moro 
disse que abria mão, “neste 
momento”, da pré-candida-
tura à Presidência. Ao tro-
car de sigla, ele também mu-
dou o domicílio eleitoral, do 
Paraná para São Paulo, como 
revelou o Broadcast Político. 
“Serei um soldado da demo-
cracia para recuperar o so-
nho de um Brasil melhor”, 
afirmou, em nota.

Moro chegou a ser apre-
sentado como pré-candida-

to à Presidência quando se 
filiou ao Podemos, em no-
vembro passado, mas enfren-
tava resistências no partido, 
sobretudo dos deputados, 
que não estavam dispostos a 
ceder parte do fundo eleitoral 
para a campanha ao Planalto. 
O ex-ministro da Justiça apa-
recia em terceiro lugar na dis-
puta presidencial, com cerca 
de 8% das intenções de votos.

Bruno Luiz 
Agência Estado

Gestos
O ex-ministro 

defendeu, ainda, uma 
candidatura única 

da chamada terceira 
via e pediu “gestos de 

desprendimento”

golpe de 64

Barroso critica a ditadura 
por meio de série de tuítes

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Luís 
Roberto Barroso usou ontem 
sua conta no Twitter para criti-
car a ditadura militar. As men-
sagens foram publicadas após 
o presidente Jair Bolsonaro 
elogiar o golpe de 1964, em ce-
rimônia no Planalto.

“Você sabia que muitos 
brasileiros foram para o exílio 
para escapar da violência po-
lítica? Essa é a história. Você 
sabia que durante a ditadura 
todas as músicas, todos os fil-
mes e todas as novelas tinham 
que ser previamente submeti-
dos ao Departamento de Cen-
sura? Você sabia que os jornais 
tinham censores nas redações 
decidindo o que podia ser pu-
blicado? Essa é a história”, es-
creveu o ministro. “Você sa-
bia que durante a ditadura as 
eleições foram canceladas, o 
Congresso foi fechado, parla-
mentares e professores foram 
cassados e estudantes proibi-
dos de se organizarem?”

Por fim, Barroso falou so-
bre o período democrático. 
“Você sabia que desde 1988 
temos o mais longo período 
de estabilidade institucional 
da vida brasileira? Que du-
rante o período democrático 
o país conseguiu, finalmente, 

um mínimo de estabilidade 
monetária? E que todos os in-
dicadores sociais do país me-
lhoraram. Essa é a história”, 
tuitou o ministro.

O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) também usou as re-
des sociais para falar sobre os 
58 anos do golpe militar. Dife-
rentemente do que defendeu 
Bolsonaro e as Forças Arma-
das em suas manifestações, a 
Justiça Eleitoral se posicionou 
para “celebrar e reafirmar a 
importância e a fundamentali-
dade do patrimônio democrá-
tico, da liberdade das cidadãs 
e dos cidadãos e do estado de-
mocrático de direito”.

Questionado por jornalis-
tas no Supremo, o presiden-
te do TSE, Edson Fachin, dis-
se que a opinião dele sobre o 
caso já havia sido manifesta-
da pelo perfil oficial da Corte 
no Twitter.

Na véspera do aniversá-
rio do golpe militar, Bolsona-
ro, em evento em Parnami-
rim-RN, já havia radicalizado 
o discurso. “Pode ter certeza, 
por ocasião das eleições, que 
os votos serão contados. Não 
serão dois ou três que deci-
dirão como serão contados 
esses votos”, declarou o pre-
sidente, em referência indire-
ta aos ministros Barroso, Fa-
chin e Alexandre de Moraes, 
do STF e do TSE

Weslley Galzo 
Agência Estado

Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
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A Ucrânia e a Rússia 
retomaram as negocia-
ções de paz ontem em 
formato on-line, infor-
mou o gabinete presi-
dencial da Ucrânia, ci-
tando o negociador 
ucraniano Mykhailo Po-
dolyak, mas sem forne-
cer detalhes.

Delegações dos dois 
países realizaram con-
versações na Turquia na 
última terça-feira, e Po-
dolyak disse que se sen-
tiu “positivo”.

O ministro das Re-
lações Exteriores rus-
so, Sergei Lavrov, afir-
mou ontem mais cedo 
que Moscou estava pre-
parando sua resposta às 
propostas ucranianas 
apresentadas nas con-
versações presenciais.

Zelenskyi
O presidente ucra-

niano, Volodymyr Ze-
lenskiy, disse que a 
situação no Sul e na re-
gião de Donbass conti-
nua extremamente di-
fícil e reiterou que a 
Rússia está reunindo 
forças perto da cidade 
sitiada de Mariupol. E 
em um raro sinal de dis-

Ministro russo disse que país estava preparando resposta às propostas ucranianas apresentadas nas reuniões presenciais

Ucrânia e Rússia retomam negociações
guerra

Agência Brasil/Reuters

sidência interna, Zelenskiy 
afirmou, em discurso por ví-
deo, que demitiu dois mem-
bros de alto escalão do ser-
viço de segurança nacional, 
alegando que eram traidores.

Acrescentou que os russos 
são tão maus e ansiosos pela 
destruição que parecem ser de 

outro mundo, “monstros que 
queimam e saqueiam, que ata-
cam e estão empenhados em 
matar”.

A Rússia diz que está rea-
lizando “operação especial” 
para desarmar e “desnazifi-
car” o país vizinho. Moscou 
nega as acusações de Kiev de 

que as forças russas estão ata-
cando civis.

Para Zelenskiy, as forças 
ucranianas fizeram os russos 
recuarem de Kiev e Chernihiv 
- duas cidades que Moscou 
anunciou que não seriam mais 
o foco dos ataques e que bus-
cam assegurar as regiões sepa-

ratistas de Donbass e Luhansk, 
no sudeste. “Haverá batalhas 
pela frente. Ainda precisamos 
percorrer um caminho muito 
difícil para conseguir tudo o 
que queremos”, declarou.

“A situação no Sul e em 
Donbass continua extrema-
mente difícil.”

Forças
ucranianas fizeram 
os russos recuarem 

em Kiev e Chernihiv

Presidente Volodymyr Zelenskiy afirmou que demitiu dois membros de alto escalão do serviço de segurança nacional, alegando que eram traidores

n 

A Rússia diz 
que está 
realizando 
“operação 
especial” para 
desarmar e 
“desnazificar” 
o país vizinho

Foto: Ukranian Presidental Press Service

A Cruz Vermelha está 
novamente a caminho de 
Mariupol com o objetivo 
de tentar retirar civis, de-
pois de o cessar-fogo pro-
metido pela Rússia na úl-
tima quinta-feira não ter 
sido cumprido. 

A abertura de um corre-
dor humanitário foi adiada 
para ontem, mas as autori-
dades ucranianas denun-
ciam que a cidade continua 
fechada e “muito perigo-
sa” para quem tenta sair. 
Veículos de ajuda huma-
nitária da Cruz Vermelha 
ficaram retidos na cidade 
de Zaporizhzhia por moti-
vos de segurança.

De acordo com a BBC, 
três veículos da Cruz Ver-
melha partiram de Zapori-
zhzhia para Mariupol a fim 
de retirar civis, depois de 
terem recebido garantias 
de segurança por parte da 

Ucrânia e da Rússia. “Te-
mos permissão para avan-
çar e estamos a caminho de 
Mariupol. 

Temos esperança de 
que a operação comece 
logo”, disse Ewan Watson, 
porta-voz do Comité Inter-
nacional da Cruz Verme-
lha. A viagem a Mariupol 
foi considerada “desespe-
radamente importante”, 
já que dezenas de milhares 
de pessoas continuam pre-
sas na cidade que tem sido 
constantemente bombar-
deada pelas tropas russas. 

“A população precisa 
desesperadamente des-
se corredor humanitário”, 
afirmou Watson. 

No entanto, as equipes 
da Cruz Vermelha não ti-
veram autorização para le-
var ajuda humanitária. A 
abertura do corredor de-
veria ter ocorrido anteon-
tem, mas foi adiada por 24 
horas, depois dos pedidos 
dos presidentes francês e 

alemão. O assessor da admi-
nistração de Mariupol, Petro 
Andryushchenko, disse que as 
forças russas têm impedido a 
entrega de ajuda humanitá-
ria na cidade, deixando claro 
que a abertura do prometido 
corredor humanitário não foi 
cumprida.

Kiev enviou 45 ônibus 
para a cidade portuária, a 
fim de ajudar a retirar civis, 
depois de o ministério russo 
da Defesa ter anunciado, na 
última quarta-feira, “regime 
de silêncio”, ou seja, um ces-
sar-fogo local, a partir das 10h 
de quinta.

No entanto, as autoridades 
ucranianas dizem que os ôni-
bus nunca chegaram à cidade. 
A vice-primeira-ministra da 
Ucrânia, Iryna Vereshchuk, 
afirmou que alguns veículos 
ficaram retidos em um posto 
de controle russo e que 14 
toneladas de ajuda humani-
tária, como bens alimentares 
e medicamentos, com destino 
a Melitpol, foram confiscadas.

Corredor humanitário volta a falhar

Dois helicópteros das 
Forças Armadas da Ucrâ-
nia atacaram ontem um de-
pósito de combustíveis em 
Belgorod, que fica dentro 
de território russo, segun-
do afirmou o prefeito da ci-
dade, Viacheslav Gladkov. 
A cidade fica a menos de 
32 quilômetros da fronteira 
ucraniana e tem presença 
de tropas russas, que a uti-
lizam para a entrar no leste 
da Ucrânia.

De acordo com Gladkov, 

as aeronaves cruzaram a 
fronteira em baixa altitu-
de no início da manhã e fi-
zeram o ataque aéreo. Ele 
disse ainda que dois traba-
lhadores locais ficaram feri-
dos e moradores deixaram 
a cidade.

O porta-voz do Kremlin, 
Dmitri Peskov, disse que 
o presidente russo, Vladi-
mir Putin, já está ciente do 
episódio, e que o governo 
está analisando o caso para 
possíveis respostas. Peskov 
disse ainda que o supos-
to ataque “não cria condi-
ções confortáveis para con-

tinuar as conversas por um 
acordo de paz”.

A Ucrânia ainda não se 
manifestou sobre o suposto 
ataque. Questionado por re-
pórteres, o ministro das Re-
lações Exteriores da Ucrâ-
nia, Dmitri Kuleba, afirmou 
que não poderia “nem con-
firmar, nem negar” o ataque 
porque não possui todas as 
informações militares. “Não 
posso confirmar nem negar 
a alegação de que a Ucrânia 
esteve envolvida nisto sim-
plesmente porque não pos-
suo todas as informações 
militares”, disse.

Ataque a depósito de combustíveis

Agência Brasil/RTP

Agência Estado



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 2 de abril de 2022      17Economia EDIÇÃO: Thais Cirino
EDITORAÇÃO: Ednando Phillipy

O cientista político Fritz Scharpf, professor 
do Instituto Max Planck para o Estudo das 
Sociedades, ainda na década de 1980, 

cunhou a expressão “socialism within one class” (em 
tradução livre, algo como “socialismo dentro de uma 
classe”) para descrever realisticamente o Estado de 
bem-estar social e seu modelo de financiamento nas 
sociais-democracias europeias.

O professor Scharpf investigou, em especial, os 
inevitáveis déficits orçamentários e fiscais, além 
do elevado endividamento público, decorrentes 
do extenso rol de direitos sociais e da ampla tutela 
socioeconômica do indivíduo ofertados por países 
como Alemanha, França, Inglaterra e outros. 

Por evidente, o professor Scharpf não poderia 
deixar de apontar que os sistemas tributários 
nacionais adotados nas democracias industriais 
avançadas padecem da incapacidade de 
diversificação das bases econômicas de incidência 
tributária, com nítida prevalência da tributação 
sobre bases econômicas não sujeitas a fugas, 
tais como a renda e o consumo individuais. Em 
síntese muito apertada, o professor Scharpf 
demonstrou o desapego à função distributiva nos 
sistemas tributários desses países, evidenciando 
que os direitos sociais e a tutela socioeconômica 
do indivíduo são financiados pelos próprios 
beneficiários do Estado de bem-estar social.

Como já havia descrito em 2013, na minha tese 
de doutoramento em Direito pela UFPE, a conclusão 
mais imediata a que chegamos é que nos sistemas 
tributários adotados nas democracias industriais 
avançadas o deslocamento da riqueza dá-se, 
preponderantemente, de forma horizontal, isto é, 
entre indivíduos que se encontram em condições 
socioeconômicas semelhantes (trabalhadores, 
aposentados, pensionistas e beneficiários, mas, 
antes de tudo, consumidores).

No âmbito doméstico, a situação é ainda 
mais sombria. A realidade orçamentária, 
fiscal e financeira brasileira aponta para o 
seguinte panorama: um Estado com nítido 
subdesenvolvimento econômico que, do ponto de 
vista programático, pretende ser de bem-estar social 
e cujo financiamento se dá através de um sistema 
tributário complexo, ineficiente e injusto. 

O sistema tributário nacional se apresenta 
com nítido direcionamento do ônus tributário à 
pessoa física (trabalhadores e consumidores) e, 
consequentemente, forte pressão sobre a renda 
individual. Devemos nos lembrar que para a pessoa 
física, toda e qualquer tributação, seja direta seja 
indireta, será suportada por sua renda individual, 
quase sempre decorrente do trabalho.

Por mais paradoxal que possa parecer, tanto a 
idealização do Estado de bem-estar social quanto 
o sistema tributário nacional estão albergados no 
texto da Constituição Federal de 1988. De fato, em 
folhas brancas cabe tudo! Não custa nada lembrar 
que a Assembleia Nacional Constituinte foi instalada 
em 1987, época em os constituintes já tinham 
conhecimento da inaptidão dos sistemas tributários 
adotados nas sociais-democracias europeias.

A realidade orçamentária, fiscal e financeira 
agrava-se nos entes federativos subnacionais. Por 
exemplo, para os Estados-membros da federação 
brasileira quase que a totalidade das receitas 
tributárias advém do ICMS, tributo indireto incidente 
sobre o consumo individual. Apesar da seletividade, 
o que se observa é o desrespeito até mesmo ao 
deslocamento horizontal da riqueza, em decorrência 
da severa incidência tributária sobre mercadorias, 
produtos e serviços de consumo universalizados. 

Para os entes subnacionais, as diversas 
atividades estatais destinadas a ofertar direitos 
sociais e a tutela socioeconômica do indivíduo serão 
financiadas às custas da supressão de parcela 
considerável da renda individual, sem respeitar 
aquela mínima renda necessária a uma existência 
humana digna. Infelizmente, os indicadores 
socioeconômicos teimam em demostrar que essa 
balança não pende para o indivíduo.

*Espaço cedido pelo colunista Acilino Madeira

Até dezembro deste ano, 
os municípios paraibanos 
receberão investimentos de 
mais de R$ 270 milhões em 
obras de ampliação e manu-
tenção do sistema elétrico. 
As iniciativas serão realiza-
das pela Energisa Paraíba e 
Borborema, de modo a ga-
rantir e aprimorar a quali-
dade da oferta de energia.

De acordo com o dire-
tor-presidente da Energisa 
na Paraíba, Marcio Zidan, 
a concessionária tem como 
meta permanente promo-
ver o desenvolvimento eco-
nômico e social do estado. 
“Queremos que a Paraíba 
cresça com a segurança de 
ter a melhor energia do Bra-
sil. Será um ano de obras 
importantes para o sistema 
elétrico do estado, princi-
palmente para a melhoria 
da confiabilidade do forne-
cimento de energia”, ressal-
ta Zidan.

Entre as obras, destacam-
se a ampliação da Subesta-
ção de Cabedelo e a linha 69 
kV entre São Gonçalo e Ca-
jazeiras, elevando a disponi-
bilidade de fornecimento de 
energia para os municípios e 
regiões próximas. Ao refor-
çar a disponibilidade energé-
tica da região, a linha de alta 
tensão tornará o fornecimen-
to de energia mais robus-
to, dando suporte ao aten-
dimento de novas ligações e 
possibilitando, assim, condi-
ções mais favoráveis para o 
desenvolvimento local. 

O Sistema Nacional de 
Emprego da Paraíba, Sine
-PB, disponibiliza, na pró-
xima segunda-feira (4), 201 
ofertas de emprego em di-
versas áreas distribuídas 
em oito municípios: João 
Pessoa, Campina Grande, 
Bayeux, Santa Rita, Conde, 
Guarabira, Mamanguape e  
São Bento.

Em João Pessoa, o Sine
-PB vai oferecer 92 postos 
de trabalho, sendo 25 va-
gas para vendedor pracis-

ta, 15 delas para pessoas 
com veículo próprio. Na 
cidade de Campina Gran-
de, são 52 vagas. Em Ba-
yeux, o Sine-PB possui 22 
vagas, 20 delas para ven-
dedor pracista.

No município de Santa 
Rita, serão disponibiliza-
das 13 vagas, cinco delas 
para cortador de tapeçaria. 
Já Guarabira terá 11 opor-
tunidades de trabalho.

O Sine-PB ainda possui 
vagas de emprego nas cida-

des de Conde, com seis va-
gas; em Mamanguape três 
e para a cidade de São Ben-
to outras duas vagas. 

Atualmente, o Sine-PB 
possui 15 postos de aten-
dimento em funcionamen-
to nos municípios de João 
Pessoa, Campina Grande, 
Cajazeiras, Mamanguape, 
Monteiro, Pombal, Sapé, 
Bayeux, Conde, Guarabira, 
Itaporanga, São Bento, San-
ta Rita, Cabedelo e Patos.

Na capital, o posto fica 

localizado na Rua Duque 
de Caxias, no Centro. O 
atendimento é de segunda 
a sexta-feira, das 8h30 às 
16h30, por ordem de che-
gada. Os atendimentos nos 
postos Sine-PB das Casas 
de Cidadania seguem os 
horários de funcionamen-
to dessas unidades. O Si-
ne-PB ainda realiza o tra-
balho de recrutamento de 
pessoal para empresas ins-
taladas ou que irão se ins-
talar no estado.

Ano após ano, a Ener-
gisa informa que tem in-
vestido valores cada vez 
mais relevantes e realiza-
do obras mais robustas, de 
modo a atender, com qua-
lidade, a demanda crescen-
te no estado. De 2019 a 2021 
foram investidos cerca de 
R$ 600 milhões na moder-

nização e melhoria do sis-
tema elétrico da Paraíba. 
Só em 2021, a Energisa in-
vestiu R$ 180 milhões em 
obras importantes, como 
a construção da a Subesta-
ção do Altiplano, que be-
neficia, atualmente, mais 
de 100 mil clientes em João 
Pessoa; e a Linha Coremas-

Sousa, que que aumentou 
a confiabilidade no for-
necimento de energia aos 
clientes do Alto Sertão pa-
raibano, polarizado pelos 
municípios de Sousa, Caja-
zeiras, São João do Rio do 
Peixe e Uiraúna.

Para os anos de 2022, 
2023 e 2024, a soma dos in-

vestimentos chegará a cer-
ca de R$ 950 milhões, am-
pliando em mais de 50% 
o valor investido no triê-
nio anterior. “Esses inves-
timentos ratificam o nosso 
compromisso com o de-
senvolvimento da Paraíba 
e com o povo paraibano.”, 
destaca Zidan.

Recursos seguem o aumento da demanda 

Opinião
Alexandre Henrique Salema Ferreira

salemaferreira@gmail.com | Colaboração

Municípios do estado serão beneficiados com melhorias na oferta de energia

Ampliação da rede elétrica 
na PB terá R$ 270 milhões

investimento

João Pessoa e Campina têm o maior número 
de vagas de emprego para a próxima semana

oportunidade

A questão da 
insustentabilidade fiscal

Até dezembro deste ano, 
a concessionária investi-
rá, ainda, na instalação de 
mais de 70 religadores em 
todo no Estado, amplian-
do a automação da rede elé-
trica. O uso da tecnologia 
self healing, permite a re-
composição do fornecimen-
to de energia de forma remo-
ta e automática em casos de 
ocorrências provocadas por 
fatores externos e que acar-
retam a falta de energia.

Centro de Operações
Ainda este ano, a Energi-

sa também irá inaugurar o 
novo Centro de Operações 
Integrado (COI) para aten-
der todos os municípios pa-
raibanos. O COI monitora 
em tempo real a rede de dis-
tribuição de energia de todo 
o estado, vinte e quatro ho-

ras por dia. O novo espaço 
será um dos mais modernos 
do país, com equipamentos 
de última geração, instala-
dos em uma nova estrutura, 
que foi projetada para pro-
porcionar maior eficiência 
na operação do sistema elé-
trico da Paraíba, agilizan-
do, ainda mais, o atendimen-
to ao cliente, além de trazer 
maior conforto para os pro-
fissionais que atuam nessa 
atividade.

O sistema elétrico da Su-
bestação Bessa também será 
ampliado, com a finalidade 
de tornar o fornecimento de 
energia na região ainda mais 
seguro e estável, acompa-
nhando o forte crescimento 
do bairro. Assim, garante o 
abastecimento e a estrutura 
de energia necessários para 
a expansão econômica da 

região, com a construção de 
residências e estabelecimen-
tos comerciais na localidade.

Furto de energia
O combate ao furto de 

energia continua sendo uma 
das prioridades no estado. 
Este ano, a empresa aplicará 
cerca de R$ 50 milhões nes-
sa frente. Só em 2021, mais 
de R$ 51,167 milhões de qui-
lowatt-hora de energia, tota-
lizando R$ 32 milhões, foram 
recuperados pela Energisa. 
O montante seria suficiente 
para abastecer todo o consu-
mo residencial da cidade de 
Cabedelo, por um período de 
oito meses. Desse montante, 
cerca de 30% foi arrecadado 
em imposto e repassado ao 
Governo do Estado, que po-
derá destinar a projetos so-
ciais e de desenvolvimento. 

Linha de 
alta tensão 

tornará o 
fornecimento 

de energia 
mais robusto, 

dando 
suporte ao 

atendimento 
de novas 

ligações no 
estado

Foto: Divulgação/Energisa
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O Banco Central (BC) di-
vulgou ontem uma planilha 
em que detalha os maiores 
valores encontrados na pri-
meira fase do Sistema Va-
lores a Receber (SVR), que 
busca devolver à população 
recursos “esquecidos” em 
instituições financeiras de-
vido a contas encerradas com 
saldo disponível ou a tarifas 
cobradas indevidamente, por 
exemplo.

Conforme antecipou o 
diretor de Relacionamento, 
Cidadania e Supervisão de 
Conduta do BC, Mauricio 
Moura, na terça-feira (29), o 
maior valor encontrado foi 
de R$ 1,625 milhão, relativo 
à conta de depósito à vista 
e recursos não procurados 
de grupos de consórcio en-
cerrados.

Como o BC já havia divul-
gado anteriormente, a maior 
parte das pessoas (13,9 mi-
lhões) tinha entre R$ 0 e R$ 
1. Na primeira fase, 27,5 mi-
lhões de CPFs foram benefi-
ciados, mas alguns tinham 
mais de um valor a receber, 
alcançando uma quantida-
de, segundo o BC, de 32,6 mi-
lhões. Em volume financeiro, 
a primeira fase soma R$ 3,3 
bilhões em recursos disponí-
veis. Somente 1.370 pessoas 
tinham um montante acima 
de R$ 100 mil.

O segundo maior valor 
liberado, de R$ 1,155 milhão, 
também era de um consór-
cio encerrado, assim como o 
terceiro R$ 837,9 mil. Na se-
quência, segundo o BC, está 
a quantia de R$ 609,9 mil, re-
lativa a tributos e encargos 
de operações de crédito, con-
ta de depósito à vista e con-
ta de depósito de poupança. 
O quinto maior valor encon-
trado foi de R$ 461,5 mil de-
rivado de cotas de capital a 
pagar de cooperados desliga-
dos, conta de depósito à vis-
ta e recursos não procurados 
relativos a grupos de consór-
cio encerrados.

Depois, aparecem R$ 
454,7 mil e R$ 446,9 mil (con-
ta de depósito à vista), R$ 
324,2 mil (recursos não pro-
curados relativos a grupos 
de consórcio encerrados), R$ 
312,5 mil (conta de depósito 
à vista) e R$ 278,9 mil (con-
ta de depósito de poupança).

Novo ciclo
Na semana passada, o BC 

anunciou um novo ciclo de 
resgate do SVR de 28 de mar-
ço e 16 de abril. Na segunda 
fase, a partir de 2 de maio, 
não haverá mais necessida-
de de agendamento e o res-
gate de recursos poderá ser 
solicitado logo na primeira 
consulta. No total, o BC esti-
ma que R$ 8 bilhões podem 
ser liberados nas duas eta-
pas do SVR.

Uma atualização no siste-
ma também poderá resultar 
em novos valores a receber 
depois de maio, esclareceu 
a autoridade monetária. “O 
sistema contará com infor-
mações novas repassadas pe-
las instituições financeiras. 
Ou seja, mesmo quem já res-
gatou seus recursos e quem 
não tinha valores a receber 
na primeira etapa deve con-
sultar novamente o sistema, 
pois os dados serão atuali-
zados e pode haver recurso 
novo”, disse o BC em news-
letter distribuída à imprensa.
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Quantia mais alta encontrada pelo Banco Central foi de R$ 1,6 milhão, seguida por R$ 1,1 milhão e R$ 837 mil

Maiores valores são de consórcios
dinheiro esquecido

Thaís Barcellos 
Agência Estado

em vigor

Autorizada alta de 10,89% no preço de remédios

O Governo Federal au-
torizou o aumento de até 
10,89% no preço dos medi-
camentos. A resolução com 
os percentuais de reajuste ao 
consumidor final foi publi-
cada ontem no Diário Ofi-
cial da União (DOU), com o 
mesmo percentual de ajus-
te máximo permitido para 
os medicamentos dos ní-
veis 1, 2 e 3.  Os níveis se re-
ferem às classes terapêuti-
cas de cada medicamentos, 
como analgésicos e anti-in-
flamatórios. A cobrança dos 
novos valores começaram a 
valer desde ontem. 

De acordo com a resolu-
ção, o aumento foi calculado 
com base no Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA), mais 
fatores ligados à produti-
vidade relativos a cada se-
tor, conforme resolução da 
Câmara de Regulação do 
Mercado de Medicamentos 
(CMED).

Luciano Nascimento 
Agência Brasil
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Aumento, que começou a valer ontem, foi calculado com base no IPCA e em fatores ligados à produtividade de cada setor

greve no bc

Sindicatos garantem o monitoramento do Pix 

Os sindicatos que repre-
sentam os servidores do 
Banco Central afirmaram 
que o monitoramento do Pix 
será mantido durante a gre-
ve da categoria. Da mesma 
forma, as mesas de operação 
e a divulgação da Ptax diária 
devem ser preservadas. Já as 
publicações, como o Boletim 
Focus, o fluxo cambial e as 
estatísticas de crédito, setor 
externo e fiscal, devem ter 
divulgação errática.

Sem sucesso nas negocia-

ções com a diretoria do BC 
e com o governo em defesa 
da reestruturação de carrei-
ra e recomposição salarial de 
26,3%, a categoria anunciou 
greve por tempo indetermi-
nado desde ontem.

Segundo o presidente da 
Associação Nacional dos 
Analistas do Banco Central 
(ANBCB), Henrique Segan-
fredo, a construção da lista 
de serviços essenciais está 
sendo positiva entre o BC e 
os servidores. Ontem foram 
realizadas mais reuniões 
para fechar o acordo final, 
que deve incluir também 

um porcentual mínimo de 
servidores que devem per-
manecer na ativa.

“Várias atividades essen-
ciais serão mantidas, a ideia 
nossa não é de forma algu-
ma prejudicar a sociedade”, 
disse Seganfredo. “Por ób-
vio, atividades essenciais 
não são projetos e novida-
des”, disse, citando carta da 
equipe interdepartamental 
do Pix que indicou que lan-
çamentos, como o débito au-
tomático, devem atrasar.

Serviços mantidos
Seganfredo afirmou que 

a manutenção do monito-
ramento do Pix foi acorda-
da com a administração do 
órgão, o que foi confirma-
do também pelo presidente 
do Sindicato Nacional dos 
Funcionários do BC (Sinal), 
Fábio Faiad. Mas Seganfre-
do ponderou que o suporte 
tecnológico pode ser impac-
tado, especialmente fora do 
horário comercial, pois o re-
gime de plantão está “bem 
afetado” pelo movimento. 
“O regime de plantão que 
suporta a infraestrutura tec-
nológica do Pix é uma área 
que nunca foi regulamen-

tada direito pelo BC e, com 
zero de remuneração aos 
servidores durante anos, fi-
cou uma pauta muito sensí-
vel para resolver.”

Já as publicações, como o 
Boletim Focus, o fluxo cam-
bial e as estatísticas de se-
tor externo, crédito e fiscais, 
não constam na lista de ser-
viços essenciais, segundo 
Seganfredo. “Sequer a ad-
ministração do BC colocou 
como algo para ser negocia-
do. Os boletins devem ter 
alguma divulgação, mas er-
rática, exatamente para não 
ser previsível.”

Thaís Barcellos 
Agência Estado

A resolução diz ainda 
que para fazerem jus ao ajus-
te de preços, as empresas 
produtoras de medicamen-
tos deverão apresentar re-
latório de comercialização à 
CMED até o dia 10 de abril.

O texto diz que as em-
presas produtoras deve-
rão dar ampla publici-
dade aos preços de seus 
medicamentos, por meio 
de publicações em mídias 
especializadas de gran-

de circulação. Os preços 
não podem ser superiores 
aos preços publicados pela 
CMED no portal da Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).

Ao comércio varejista, 

caberá dar publicidade dos 
reajustes, mantendo à dis-
posição dos consumidores e 
dos órgãos de proteção e de-
fesa do consumidor as listas 
dos preços de medicamen-
tos atualizadas.

Dólar inicia o mês de abril em 
queda e fecha abaixo de R$ 4,70

cotação pequenas empresas

Governo zera IOF em 
operações de crédito

O mercado doméstico de 
câmbio inicia abril na mes-
ma toada em que encerrou 
o primeiro trimestre: jogan-
do o dólar para baixo. Em 
queda desde a abertura dos 
negócios e na contramão 
do exterior, a moeda ame-
ricana acelerou as perdas 
ao longo da tarde, em meio 
à divulgação de resultado 
forte da balança comercial 
em março, e fechou abaixo 
de R$ 4,70 pela primeira vez 
desde 10 de março de 2020.

Segundo operadores, o 
fluxo estrangeiro para ati-
vos locais continua firme, 
com investidores alocan-
do em bolsa, insuflada pela 
alta das commodities, e mon-
tando operações de carry 
trade. A alta das taxas dos 
Treasuries de dois anos, 

O Governo Federal pu-
blicou no último dia 31, 
uma edição extra do Diá-
rio Oficial da União (DOU) 
para zerar o IOF em opera-
ções de crédito contratadas 
por micro e pequenas em-
presas até o fim de 2023. O 
ato consta de decreto pre-
sidencial. Com a decisão, 
essas empresas não pre-
cisarão recolher o tribu-
to nessas operações, que é 
calculado sob uma alíquo-
ta diária de 0,0041%, mais 
outra fixa de 0,38%.

Pelo decreto, será reti-
rado o imposto daquela 
operação que for “contra-
tada entre 1o de abril de 
2022 e 31 de dezembro de 
2023, ao amparo da Lei no 
13.999, de 18 de maio de 
2020, da Lei no 14 042, de 19 
de agosto de 2020, e da Lei 

Luci Ribeiro 
Agência EstadoAntonio Perez 

Agência Estado

após a leitura do relatório 
de emprego (payroll) nos 
EUA em março sustentar 
a perspectiva de intensifi-
cação do processo de alta 
de juros pelo Federal Re-
serve, não abalou o apeti-
te pelo real.

Exportadores também 
estariam antecipando fe-
chamento de câmbio para 
aplicar nos juros domésti-
cos. Diversas casas man-
tém a previsão de que a 
taxa Selic possa encerrar 
o ciclo de aperto monetá-
rio acima de 13%, embora 
o BC tenha enfatizado que 
pretende promover apenas 
mais uma elevação da taxa, 
em um ponto porcentual 
na reunião de maio, para 
12,75%.

Com mínima a R$ 
4,6628 (-2,07%), registrada 
no meio da tarde com or-
dens de stop loss (limitação 
de perdas), o dólar à vista 
encerrou a sessão em baixa 
de 1,97%, a R$ 4,6673 - me-
nor valor de fechamento 
desde 10 de março de 2020 
(R$ 4,647). Com isso, a des-
valorização acumulada no 
ano atingiu 16,30%.

Pregão
Moeda americana teve 
perdas aceleradas ao 

longo da tarde de ontem 
e encerrou o dia com 
o menor valor para 
o dólar desde 10 de 

março de 2020

n 

Empresas não 
precisarão recolher 
o tributo, que é 
calculado sob uma 
alíquota diária de 
0,0041%, mais outra 
fixa de 0,38%

no 14.257, de 1o de dezem-
bro de 2021”.

Essas leis tratam, res-
pectivamente, do Progra-
ma Nacional de Apoio 
às Microempresas e Em-
presas de Pequeno Porte 
(Pronampe), do Programa 
Emergencial de Acesso a 
Crédito (Peac) e do Progra-
ma de Estímulo ao Crédito 
(PEC), todos voltados para 
atender ao público de pe-
quenos negócios.
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A campanha “Abril Ama-
relo”, que a Associação Brasi-
leira de Oncologia Ortopédi-
ca (ABOO) desenvolve este 
mês para alertar a população 
sobre a importância do diag-
nóstico precoce do câncer ós-
seo, tem os médicos como 
foco principal. O presidente 
da ABOO, Edgard Engel, dis-
se que por se tratar de doença 
rara, os próprios profissionais 
têm dificuldade de saber qual 
é a melhor conduta para o tra-
tamento. “Por isso, a gente op-
tou por fazer uma campanha 
direcionada ao médico que se 
depara com um paciente com 
tumor ósseo, para que possa 
ser encaminhado a um cen-
tro especializado onde faça 
o diagnóstico e seja subme-
tido ao melhor tratamento 
possível”.

A estimativa é que 6,3 mil 
novos casos de tumor ósseo 
maligno surgem no Brasil a 
cada ano. Não há estatística 
para tumores ósseos benig-
nos, explicou o presidente da 
ABOO. Isso se explica porque 
muitos desses tumores são 
assintomáticos. Não têm ne-
nhum tipo de dano à saúde, 
de queixa, dor. “Nada disso 
aparece. Muitos deles são en-
contrados, fortuitamente, em 
exame simples de Raio X ou 
uma ressonância”.

Apesar de corresponder 
a somente 1% ou 2% dos cân-
ceres em geral, o ósseo cons-
titui foco muito importante 
de disseminação do câncer 
de outros órgãos. “São as 
metástases ósseas. Por isso, 
acaba tendo duplo interes-
se”, comentou o ortopedis-
ta oncológico. Edgard En-
gel explicou que o câncer 
ósseo primário tem dois pi-
cos de incidência, sendo um 
em crianças, adolescentes 
e adultos jovens e outro no 
paciente mais idoso, onde 
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Estimativa da Associação de Oncologia Ortopédica é que 6,3 mil casos de tumor maligno surgem, no país, a cada ano

Associação alerta para câncer ósseo
campanha abril amarelo 

Alana Gandra 
Agência Brasil

no sus

Aprovado o primeiro 
remédio contra Covid

Pacientes adultos hospi-
talizados que necessitam de 
oxigênio por máscara ou ca-
teter nasal por consequên-
cia da Covid-19 poderão ser 
tratados com baricitinibe. 
O medicamento - que passa 
a ser primeiro para o trata-
mento da Covid-19 incorpo-
rado pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) - já tem registro 
no Brasil com indicação para 
artrite reumatoide ativa mo-
derada a grave e dermatite 
atópica moderada a grave. 
A decisão foi publicada por 
meio da Portaria nº 34/2022 
assinada pela Secretaria de 
Ciência e Tecnologia e Insu-
mos Estratégicos (SCTIE) no 
Diário Oficial da União.

O baricitinibe já havia 
sido aprovado pela Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) como tra-
tamento para casos graves 
da doença e teve recomen-
dação de incorporação da 
Comissão Nacional de In-
corporação de Tecnologias 
no Sistema Único de Saú-
de (Conitec). Durante o pro-
cesso de análise da Conitec, 

o tema foi submetido à con-
sulta pública, entre os dias 
15 e 24 de março, para con-
tribuições de especialistas e 
da sociedade em geral.

A recomendação final da 
comissão, favorável à incor-
poração, foi tomada em reu-
nião extraordinária, convo-
cada na última quarta-feira. 
Os estudos analisados pela 
comissão apontam que o 
uso do medicamento pode 
contribuir para uma redu-
ção significativa de mortes 
por Covid-19 de pacientes 
adultos hospitalizados e que 
necessitam de oxigênio por 
máscara ou cateter nasal, 
ou que precisam de alto flu-
xo de oxigênio ou ventilação 
não invasiva.

O baractinibe é um me-
dicamento que atua sobre o 
sistema imune, auxiliando 
no processo de recuperação 
de quadros inflamatórios. 
De forma mais específica, 
ele diminui a ação da inter-
leucina-6 (IL-6), substância 
ligada à ocorrência de rea-
ções inflamatórias geradas 
por diversas doenças e se 
apresenta com níveis eleva-
dos em casos mais graves 
da doença.

ciência e tecnologia

PB e SP lançam chamada 
para pesquisas conjuntas

A Fundação de Apoio à 
Pesquisa do Estado da Paraí-
ba (Fapesq) e a Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Esta-
do de São Paulo (Fapesp) es-
tão com oportunidade de fi-
nanciamento para pesquisa 
colaborativa entre pesqui-
sadores vinculados a Insti-
tuições de Ensino Superior 
ou Pesquisa de ambos os es-
tados. O objetivo das duas 
fundações é fomentar a for-
mação ou o fortalecimento 
de parcerias entre pesquisa-
dores dos estados da Paraí-
ba e de São Paulo. A chama-

Karine Melo 
Agência Brasil

da pela Fapesp é destinada a 
modalidade de fomento Au-
xílio à Pesquisa – Regular 
(APR) (www.fapesp.br/apr) 
e pela Fapesq Auxílio a Pro-
jeto de Pesquisa (APQ).

A Fapesq fará um apor-
te para esta chamada na or-
dem de R$ 2,5 milhões, co-
gitando um valor máximo 
por proposta de até R$ 200 
mil. A Fapesp fará o aporte 
necessário para acomodar 
o número de propostas pos-
síveis dentro do orçamento 
da Fapesq, permitindo um 
valor máximo de R$ 300 mil 
por proposta (incluindo Re-
servas Técnicas, Benefícios 
Complementares e possíveis 
bolsas). Aplicam-se as condi-
ções usuais da modalidade 
Auxílio à Pesquisa Regular 
(www.fapesp.br/apr) tam-
bém quanto ao orçamento.

As pesquisas estão dire-
cionadas para o auxílio de 
problemáticas de acordo com 
as linhas temáticas sugeridas 
no edital, conforme o Plano 
de ações do governo do Es-
tado em benefício da popu-
lação, e as contribuições que 
essas parcerias entre pes-
quisadores de Paraíba e São 
Paulo vão proporcionar.

Fapesq
fará um aporte para 

esta chamada de 
R$ 2,5 milhões, 
cogitando um 
valor máximo 

por proposta de 
até R$ 200 mil

Como existem vários ti-
pos de câncer ósseo que po-
dem afetar diferentes fai-
xas etárias, o tratamento 
varia bastante. Os tumores 
mais comuns, que acome-
tem crianças e adolescen-
tes, são o osteossarcoma e o 
sarcoma de Ewing, eles são 
tratados inicialmente com 
quimioterapia durante cer-
ca de três a quatro meses, 
para que os exames de san-
gue sejam normalizados. 
Aí, é possível fazer a cirur-
gia para retirada do tumor, 
seguida de reconstrução. O 
paciente, então, volta à qui-
mioterapia. 

O tratamento completo 
dura de oito a 10 meses. “É 
importante que ele volte à 
quimioterapia para conso-
lidar o tratamento e conse-
guir o resultado esperado”.

No caso dos idosos, al-
guns pacientes são opera-
dos de imediato, logo após 
o diagnóstico, e outros dis-
pensam o tratamento com 
quimioterapia. Alguns tu-
mores são tratados inicial-
mente com quimioterapia 
e, eventualmente, nem pre-
cisam de cirurgia. Vai de-
pender da avaliação inicial 
do médico, feita com o auxí-
lio de exames.

A campanha “Abril 
Amarelo” alerta para a im-

portância do diagnóstico 
precoce do câncer ósseo. Ed-
gard Engel destacou que 
a raridade da doença é a 
principal dificuldade para 
o diagnóstico precoce, uma 
vez que a dor pode ser con-
fundida com outras afec-
ções mais comuns e tratada 
de forma sintomática.

As metástases são os tu-
mores malignos mais fre-
quentes dos ossos. 

Os cânceres primários 
que mais comumente po-
dem levar ao desenvolvi-
mento das metástases ós-
seas são próstata, mama, 
pulmão, rim, tireoide, bexi-
ga, intestino e estômago. Os 
ossos mais acometidos são 
os do crânio, das costelas, 
da coluna, bacia, do úme-
ro (osso do braço) e fêmur 
(osso da coxa).

Oncologia ortopédica
A oncologia ortopédica 

se ocupa do tratamento dos 
tumores ósseos benignos e 
malignos, primários e me-
tastáticos e dos tumores de 
tecidos moles. Alguns cân-
ceres, como osteossarcoma 
e sarcoma de Ewing, têm 
grande capacidade de pro-
duzir metástases, enquanto 
outros, como o condrossar-
coma, raramente o fazem, 
informou a associação.

Tratamento varia bastante

Mulheres terão dia de conscientização 
sobre as doenças cardiovasculares

14 de maio

Classificadas, pela Or-
ganização Mundial de Saú-
de (OMS), como “a principal 
causa de mortes no mundo”, 
as doenças cardiovasculares 
(DCV) respondem por um 
terço dos óbitos femininos 
globais, superando, em leta-
lidade, enfermidades como 
o câncer de mama e de úte-
ro. Apesar disso, os riscos e 
as formas de prevenção de 
problemas decorrentes de 
doenças do coração e dos va-
sos sanguíneos seguem pou-
co conhecidos.

A necessidade de infor-
mar e esclarecer a população 
e, principalmente, o público 
feminino sobre os fatores de 
risco cardiovascular e a im-
portância do diagnóstico e tra-
tamento precoce motivou o 

Congresso Nacional a aprovar, 
em março deste ano, a criação 
do Dia Nacional da Conscien-
tização das Doenças Cardio-
vasculares na Mulher, a ser 
celebrado a cada 14 de maio.

A proposta, contida no 
antigo Projeto de Lei (PL) 
1.136/19, de autoria da deputa-
da federal Mariana Carvalho 
(PSDB-RO), foi sancionada 
pelo presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro, e publicada 
no Diário Oficial da União de 
ontem. E celebrada por mem-
bros da Sociedade Brasileira 
de Cardiologia (SBC) – entida-
de que contribuiu com a reda-
ção do projeto de lei.

“Ações afirmativas são es-
senciais para reforçar a ne-
cessidade de assegurar a 
igualdade imprescindível 
entre homens e mulheres, 
particularmente em relação 
à conscientização das doen-

ças cardiovasculares na mu-
lher, que, lamentavelmente, 
ainda são negligenciadas no 
Brasil”, disse a representante 
do Conselho Fiscal da SBC, 
gláucia Maria Moraes de Oli-
veira, quando a proposta foi, 
inicialmente, aprovada na 
Câmara dos Deputados, ain-
da em 2021 – para, depois, ser 
remetida ao Senado.

O texto que transforma 
a iniciativa em lei estabelece 
que a instituição do Dia Na-
cional da Conscientização das 
Doenças Cardiovasculares na 
Mulher visa permitir, ao Po-
der Público, realizar ações em 
parceria com entidades mé-
dicas, universidades, escolas 
e organizações não governa-
mentais (ONgs) e outras enti-
dades da sociedade civil.

Entre essas ações incluem-
se a organização de palestras, 
de eventos, e de treinamen-

tos sobre as doenças cardio-
vasculares na mulher; além 
da realização de ações de pre-
venção das doenças cardio-
vasculares e de conscientiza-
ção sobre os fatores de risco 
cardiovascular. O objetivo, se-
gundo o texto da Lei 14.320, é 
“ampliar e antecipar o diag-
nóstico, por meio do reconhe-
cimento dos sinais de alerta” 
e “permitir o tratamento pre-
coce e a reabilitação”. Segun-
do a OMS, os fatores de risco 
comportamentais que mais 
contribuem para o desenvol-
vimento das doenças cardio-
vasculares são as dietas ina-
dequadas, sedentarismo, uso 
de tabaco e uso nocivo do ál-
cool. Os efeitos destes fatores 
comportamentais de risco po-
dem se manifestar por meio 
de pressão arterial elevada, 
glicemia alta, hiperlipidemia, 
sobrepeso e obesidade.

Alex Rodrigues 
Agência Brasil

Foto: Divulgação/SESA/Governo do Paraná

Fatores de risco, como sedentarismo e fumo, podem levar a pressão arterial elevada, glicemia alta, hiperlipidemia e sobrepeso

o principal diagnóstico é o 
mieloma múltiplo. 

Radiografia
O médico esclareceu que 

o câncer ósseo, com exceção 
do sarcoma de Ewing, em ge-
ral não apresenta sintomas 
clínicos sistêmicos, como fe-
bre e perda de peso. A primei-
ra avaliação no paciente pode 
ser feita por um clínico geral 
em um posto de saúde, orien-
tou o presidente da ABOO. 
“Uma dor óssea que aparece e 
não tem explicação, que limi-
ta a atividade, não passa com 
o tempo, uma dor que persis-
te após duas semanas, merece 
investigação com radiografia”.

A radiografia feita com 
qualidade vai mostrar qual é a 
causa e, se for um câncer, vão 
aparecer as alterações do es-
queleto. Uma observação mais 
cautelosa da radiografia já per-
mite ao médico dizer que algu-
ma coisa está errada e, então, 
encaminhar para um ortope-
dista ou, se já houver a confir-
mação de câncer, encaminhar 
a um centro de referência.

“Uma dor óssea que 
aparece e não tem 
explicação, que 
limita a atividade, 
não passa com 
o tempo, uma 
dor que persiste 
após duas 
semanas, merece 
investigação com 
radiografia

Edgard Engel
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As limitações de mobili-
dade e as alterações senso-
riais passam a ser mais per-
ceptíveis com a chegada da 
terceira idade. Uma simples 
atividade do cotidiano, an-
tes realizada com destreza, 
se torna uma tarefa compli-
cada. Segundo o Ministério 
da Saúde, 70% dos aciden-
tes com pessoas acima de 60 
anos acontecem nas residên-
cias. No entanto, as quedas 
podem ser evitadas através 
de cuidado redobrado e al-
gumas adaptações na arqui-
tetura do ambiente familiar.

A arquiteta e urbanista 
Catharina Sarmento expli-
ca que todo projeto é pensa-
do para atender às necessida-
des do cliente. “Em relação ao 
idoso, deve-se levar em con-
sideração sua rotina e as li-
mitações referentes à saúde, 
planejando um espaço o mais 
livre possível de obstáculos, a 
fim de proporcionar uma me-
lhor segurança”, disse.

Ela aconselha que as mu-
danças sejam realizadas de 
forma sutil, evitando algo 
muito brusco e invasivo. “As 
mudanças são necessárias, 
mas o ideal é fazer com cau-
tela, para que não venha des-
pertar no idoso uma sensação 
de invalidez, remetendo a um 
ambiente hospitalar”, sugeriu.

Uma dica importante é co-
meçar pelo banheiro, já que é 
um ambiente propício a que-
das. “É de suma importân-
cia a instalação das barras de 
apoio. Elas podem fazer toda 
a diferença ao menor sinal de 
desequilíbrio”, aconselhou a 
arquiteta.

A família de Ivanize Vas-
concellos, 90 anos, aos pou-
cos foi eliminando possíveis 
obstáculos em seu aparta-
mento para prevenir aciden-
tes domésticos. A primeira 
mudança, segundo a cuida-
dora Eliane Régis, foi no ba-
nheiro, instalando barras de 
apoio e tapetes antiderra-
pantes. “Dona Ivanize já so-
freu uma queda no banhei-
ro e na época não tinha barra 
de apoio. Isso foi antes de eu 
começar a trabalhar na casa 
dela”, revelou.Além da barra 
de apoio, existe uma cadeira 
de banho para facilitar a lava-
gem dos pés e das mãos.

Dona Ivanize deixou de 
se locomover de um ambien-
te para outro conduzindo vá-
rios objetos sob recomenda-
ção de sua cuidadora.“Antes 

ela tinha o hábito de andar 
com vários objetos na mão, 
como escova de cabelo, celu-
lar e outros. Então expliquei 
que se ela sentisse uma ton-
tura, o subconsciente estaria 
preocupado em proteger os 
objetos na mão. O ideal é fi-
car com a mão livre.A partir 
daí perdeu esse costume”, en-
fatizou. Além dessa mudan-
ça, foram retirados da sala ta-
petes e móveis pontiagudos 
que pudessem machucá-la, 
caso esbarrasse. A idosa ago-
ra tem uma campainha no 
quarto para chamar alguém, 
em caso de necessidade.

A arquiteta Catharina 
Sarmento recomenda uma 
mesa de cabeceira próximo 
à camapara apoiar um remé-
dio, um copo de água e tam-
bém um interruptor. “Para 
ter a facilidade de acender 
uma luz, podendo ser a ge-
ral do quarto ou um abajur.
No quarto também pode fa-
zer a instalação de um alar-
me sonoro ou interfone, caso 
o idoso sinta a necessidade de 
chamar alguém”, aconselhou. 
Outra dica é fazer a instala-
ção de um sensor de presen-
ça nas áreas de circulação e 
até mesmo no banheiro.

Prevenção
Geralda Cavalcante, 77 

anos, nunca sofreu uma 
queda, pois seus filhos Cris-
thiane e Orlando Cavalcan-
te sempre tiveram um olhar 
preventivo em relação ao as-
sunto. Na casa onde reside, 
localizada no Bairro dos Es-
tados, foram instaladas bar-
ra de acessibilidade e fitas 
antiderrapantes nos degraus 
e batentes para sinalizar que 
existe um desnível. “O idoso, 
muitas vezes, não vê o baten-
te, pois como a cerâmica é de 
cor, acaba não deixando mar-
cado o obstáculo”, explicou 
a filha. Outro cuidado que a 
pedagoga Cristhiane estabe-
leceu foi retirar tapetes, dei-
xando os ambientes livres. 
“Ela utiliza também meias 
antiderrapantes para propor-
cionar uma maior estabilida-
de”, contou.

Se for começar uma re-
forma na casa que tenha um 
idoso, a arquiteta aconselha 
utilizar portas com 90 cm de 
vão livre. O mínimo pode ser 
80cm, mas só em casos que 
a de 90 cm não couber. “Isso 
facilita a passagem e, caso 
precise futuramente de uma 
cadeira de rodas, não há ne-
cessidade de uma nova refor-
ma” explicou.

Profissionais avisam que mudanças são necessárias e devem ser discretas, para não despertar sensação de invalidez

Idoso em casa: atenção redobrada
ambientes adaptados

Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com

Fotos: Arquivo Pessoal

Dicas de adaptações do ambiente familiar para evitar acidentes domésticos

n  Se o piso for polido ou muito escorregadio é necessário fazer a troca por um piso antiderrapante. Existe no mercado aqueles tapetes antiderrapan-
tes de silicone para os banheiros. “Não é o ideal, mas a curto prazo é uma opção, tendo sempre a atenção de observar se está fixo corretamente”, acon-
selhou Sarmento.
n  O assento embaixo do chuveiro pode ser de inox ou alvenaria, facilitando na hora do banho. Pode ser instalado em conjunto ou após as barras, con-
forme a necessidade.
n  É sempre bom evitar box de vidro nesse espaço, optar por uma divisão que pode ser de alvenaria do piso ao teto.
Recomendações gerais 
n  Nas torneiras, em geral, opte por aquelas que tem a alavanca.
n  Evitar o desnível, independentemente de qual seja o ambiente. No espaço que for necessário ter um desnível, usar uma rampa com inclinação máxi-
ma de 8,33%. Quanto menor essa inclinação, melhor, acompanhada do uso de corrimão.
n  Também merecem atenção os fios, sejam de um carregador de celular, rádio ou extensão, bem como varal no chão. O ideal é evitar que esses mate-
riais fiquem soltos no ambiente.
n Um ambiente com ventilação e iluminação natural favorece o bem-estar e uma melhor qualidade de vida.
Móveis
n  Nos móveis sempre é bom escolher aqueles puxadores que facilitam a abertura e o uso no diário.
n  Evitar armários superiores, principalmente aqueles que têm a necessidade do uso de uma cadeira, banquinho ou escada.
n  Optar por móveis com cantos arredondados.
n  Evitar aquelas cadeiras que já estão desgastadas, frouxas e que possam oferecer risco de quebra e queda.
Sala
n   Na sala evitar a mesa de centro, assim como o uso do tapete.  A borda dele gera um desnível e pode ser a causa de uma queda.
Quarto 
n Você já observou a altura da cama? O ideal é que o idoso fique sentado na borda da cama e os pés toquem por completo o chão (uma cama que va-
ria a altura de 46 a 54 cm). É sempre bom evitar camas box bem altas. Caso ocorra uma queda, em uma cama mais baixa a chance de se machucar é 
menor. Também é importante ter um apoio próximo para auxiliar o sentar e levantar do idoso.

Redes geralmente usadas em varandas podem ir para escadas Faixas antiderrapantes nos degraus evitam acidentes graves 
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A seleção brasileira conhe-
ceu, ontem, em sorteio reali-
zado em Doha, quais serão os 
seus primeiros adversários 
na Copa do Mundo do Catar, 
que será disputada entre no-
vembro e dezembro. O time 
comandado pelo técnico Tite 
vai ter pela frente rivais que 
encarou no Mundial da Rús-
sia, há quatro anos, como Sér-
via e Suíça. A seleção de Ca-
marões completa o Grupo G.

A estreia será contra os 
sérvios no dia 24 de novem-
bro. O jogo seguinte, diante 
da Suíça, está marcado para 
o dia 28. O Brasil encerrará 
sua participação na fase de 
grupos no dia 2 de dezem-
bro, contra Camarões, rival 
que enfrentou e venceu na 
primeira fase das Copas de 
1994, nos Estados Unidos, e 
de 2014, em casa.

A seleção vai rever, por-
tanto, dois adversários que 
encarou nos gramados da 
Rússia, sob o comando de 
Tite. Há quatro anos, a Suíça 
foi o rival de estreia dos bra-
sileiros, numa partida difícil e 
mais equilibrada do que se es-
perava. O jogo terminou com 
placar de 1 a 1. Em 2018, con-
tra os sérvios, a vitória foi por 
2 a 0. Apesar do tropeço con-
tra a Suíça na estreia, o time 
nacional terminou em pri-
meiro lugar do grupo.

Contra a seleção de Ca-
marões, o retrospecto brasi-
leiro gera maior otimismo. 
Em 1994, o Brasil venceu por 
3 a 0. Duas décadas depois, o 
placar foi de goleada por 4 a 1 
para a equipe nacional, dian-
te de sua torcida.

Se confirmar o favoritis-
mo e avançar ao mata-mata 
da Copa, o Brasil enfrentará 
nas oitavas de final um rival 
que virá do grupo H, enca-
beçado por Portugal. É possí-
vel, portanto, um duelo entre 
a seleção e o time de Cristia-

Se passar na fase de grupos, Seleção Brasileira pode ter, pela frente, Portugal, de CR7, ou Uruguai, de Arrascaeta

Rivais de 2018 no caminho do Brasil
sorteio da copa 2022

no Ronaldo, que se classifi-
cou na repescagem. Outros 
potenciais adversários são o 
tradicional Uruguai, a seleção 
Gana e a Coreia do Sul.

Com o sorteio, o Brasil es-
capou de rivais de peso, como 
Alemanha e Holanda, já na 
primeira fase. Os alemães, te-
tracampeões mundiais, estão 
na chave E, o chamado grupo 
da morte, por reunir ainda a 
Espanha, campeã mundial 
em 2010, Japão e uma seleção 
ainda não definida, que sai-
rá da repescagem internacio-
nal, em junho. A última vaga 
desta chave ficará entre Costa 
Rica e Nova Zelândia.

O grupo, portanto, vai re-
servar um grande duelo en-

tre alemães e espanhóis já na 
fase inicial. Será uma reedi-
ção de uma das semifinais 
da Copa do Mundo de 2010 e 
também da decisão da Euro-
copa de 2008.

Outras chaves equilibra-
das são a C e a D. A primeira 
é encabeçada pela Argentina, 
que terá pela frente o mediano 
México e a boa Polônia, além 
da limitada Arábia Saudita. O 
grupo reserva um duelo entre 
Lionel Messi e Robert Lewan-
doswki, que protagonizaram 
certa rivalidade por prêmios 
individuais nos últimos dois 
anos. O grupo D terá a França 
como cabeça de chave. A atual 
campeã mundial vai enfrentar 
a Dinamarca, do meia Eriksen, 

a Tunísia e uma seleção vinda 
da repescagem internacional.

Inglaterra e Bélgica, outras 
seleções cabeças de chave no 
sorteio, terão caminho mais 
tranquilo rumo às oitavas de 
final. Os ingleses, no grupo B, 
têm confrontos marcados con-
tra Irã, Estados Unidos e ou-
tra seleção que ainda buscará 
a classificação na repescagem, 
desta vez, envolvendo apenas 
times europeus.

Os belgas, algozes do Bra-
sil nas quartas de final da 
Copa da Rússia, vão encarar 
Canadá, Marrocos e Croá-
cia, vice-campeã mundial em 
2018, no grupo F. A Bélgica en-
tra no Mundial como uma das 
favoritas ao título, por ter lide-

rado o ranking da Fifa duran-
te quase todo este ciclo para 
a Copa do Catar - só perdeu 
o topo para o Brasil nesta se-
mana. Há quatro anos, o time 
europeu ficou em terceiro, sua 
melhor colocação na história 
dos Mundiais

Tendo o país-sede como 
cabeça de chave, o grupo A 
tem a Holanda como maior 
favorita. Os holandeses vão 
enfrentar o Equador, surpre-
sa das Eliminatórias Sul-A-
mericanas, o Senegal, do cra-
que Sadio Mané e do goleiro 
Mendy, e o Catar. O jogo de 
abertura da Copa será justa-
mente entre o time da casa e 
a seleção equatoriana, no dia 
21 de novembro.

Na primeira fase da Copa da Rússia de 2018, o Brasil teve a Suíça como adversária e empatou na estreia em 1 a 1. Agora, o confronto vai se repetir no Catar

Felipe Rosa Mendes 
Agência Estado

24
de novembro é a data 
de estreia do Brasil 

na Copa do Mundo de 
2022, no Catar, tendo 

novamente como 
adversário a Suíça. 

Os outros serão Sérvia 
e Camarões

Foto: Lucas Figueiredo/CBF
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oGianni Infantino espera 

que o clima festivo da Copa 
do Mundo toque o mun-
do e transforme os momen-
tos tensos de guerra, como 
o ataque da Rússia à Ucrâ-
nia, em conciliação, harmo-
nia e união. O presidente da 
Fifa fez um apelo, ontem, 
em Doha, no Catar, antes 
do sorteio dos oito grupos 
do Mundial, para que a paz 
reine nos quatro cantos do 
planeta.

"Nos tempos atuais que 
estamos vivendo, temos um 
mundo dividido. Precisa-
mos de ocasiões para unir 
as pessoas para celebrar a 
vida e a Copa do Mundo é 
exatamente isso", explicou 
Infantino. E fez o apelo que 
o mundo clama.

"Nós pedimos, o mundo 
pede, a comunidade do fu-
tebol pede, para todos os lí-
deres pedem, parem com os 
conflitos, cessem as guer-
ras, promovam a paz, por-
que queremos que essa seja 
a Copa da união. Aprovei-

Infantino prevê a melhor Copa de todos os tempos e pede paz

Formação dos grupos da Copa do Mundo de 2022 que será disputada no Catar

tem a Copa do Mundo", exi-
giu o dirigente.

Mensagem dada, Infan-
tino previu que o Mundial 
do Catar, em novembro, 
será o maior da história 
até então e deu o pontapé 
inicial para a última edi-
ção com 32 participantes. 
A partir de 2026 serão 48 
participantes e previsão 
de 80 jogos e 32 dias de 
bola rolando.

"A coisa está ficando sé-
ria e agora é para valer. A 
Copa do Mundo está co-
meçando. Desejo sorte a 
todos vocês, bem-vindos a 
Doha, bem-vindos ao sor-
teio da Copa do Mundo 
2022", deu as boas-vindas 
Infantino. "Essa Copa será 
a melhor de todos os tem-
pos. O maior espetáculo 
da terra, com mais de cin-
co bilhões assistindo ao re-
dor do mundo, todos esta-
rão de mão dadas, unidos, 
no Catar. Parabéns para as 
seleções já classificadas, vo-
cês todas são vencedores."

“Nos tempos 
atuais que 
estamos 
vivendo, temos 
um mundo 
dividido. 
Precisamos de 
ocasiões para 
unir as pessoas, 
para celebrar a 
vida, e a Copa 
do Mundo é 
exatamente isso

Gianni Infantino

Qatar
Equador
Senegal
Holanda

Argentina
Arábia Saudita
México
Polônia

Portugal
Gana
Uruguai
Coreia do Sul

Espanha
repescagem 2**
Alemanha
Japão

Inglaterra
Irã
Estados Unidos
rep. europeia***

Brasil
Sérvia
Suíça
Camarões

França
repescagem 1 *
Dinamarca
Tunísia

Bélgica
Canadá
Marrocos
Croácia
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Já classificado para a re-
pescagem que vai indicar 
um dos semifinalistas do 
Campeonato Paraibano de 
2022, o Treze entra em cam-
po hoje apenas para cum-
prir tabela, contra o Sport 
Lagoa Seca, equipe já rebai-
xada para a segunda divisão 
do próximo ano. A partida 
está programada para as 16 
horas no Estádio Amigão, 
em Campina Grande. O ár-
bitro central da partida será 
Willian Cácio de Oliveira e 
os assistentes Adailton Ana-
cleto Gomes e Esdras Mar-
ques de Souza.

A partida marcará a es-
treia do volante Jailson, que 
foi contratado esta semana e 
estava no Lagarto de Sergipe. 
O jogador se diz pronto para 
jogar e super feliz em vestir 
a camisa do Galo. “Eu estou 
feliz em vestir uma camisa 
pesada como essa do Treze e 
sei que esse clube não pode 
ficar sem títulos. Vim para 
dar calendário ao clube e lu-
tar pelo título da tempora-
da. Assim que fui convidado 

pelo técnico Marcelinho Pa-
raíba, não pensei duas vezes, 
e depois que conheci o gru-
po com atletas de qualidade, 
fiquei ainda mais empolga-
do”, disse o jogador.

O técnico Marcelinho 
Paraíba não esconde o seu 
contentamento com o cres-
cimento da equipe nos úl-
timos jogos. Com a derrota 
do CSP para o Campinense, 
o Treze está garantido na re-
pescagem e vai enfrentar o 
segundo colocado do grupo 
A, Sousa ou Botafogo, valen-
do uma vaga às semifinais.

“Peguei uma batata 
quente na mão, mas gra-
ças a Deus, conseguimos o 
nosso objetivo. O time vem 
crescendo, tive tempo para 
treinar e os jogadores estão 
conscientes, esquema defi-
nido e muito satisfeito com 
a chegada dos reforços, que 
são jogadores que fazem 
exatamente o que eu espe-
ro deles. Vamos para a par-
tida com humildade e nada 
de pensar que pelo fato do 
adversário ser o lanterna e 
ter levado algumas golea-
das, vamos atropelar sem es-
forço”, afirmou o treinador.

Marcelinho Paraíba vai 
poupar o goleiro Luciano Al-
ves e o zagueiro Iago. Am-
bos levaram o segundo cartão 
amarelo e estão pendurados. 
O time já está definido e di-
vulgado desde o treino re-
creativo de ontem. O Galo vai 
entrar em campo com Andre-
zon, Gustavo, Patrick, Ramon 
e Fernando; Carlão, Renato 
Conceição, Patuta e Carlinhos, 
Aleff e Everton Canela.

Campinense
A Raposa é o time de 

melhor campanha em todo 
o Campeonato Paraibano, 
com 19 pontos e já classifi-
cada para as semifinais. O 
Campinense entra em cam-
po hoje às 20h15, no Está-
dio José Cavalcanti, em Pa-
tos, para encarar o Nacional, 
que já garantiu também a 
segunda colocação do gru-
po B, com 13 pontos, e ago-
ra decidirá uma vaga às se-
mifinais, contra São Paulo 
Cristal ou Auto Esporte. A 
arbitragem será de Guilher-
me Fonseca Ramalho, auxi-
liado por Ruan Neres Souza 
Queiroz e Pacelli Thiago de 
Vasconcelos.

Para o Campinense, o 
jogo deste sábado em Pa-
tos é tido como uma opor-
tunidade para ver em ação 
alguns jogadores que não 
vêm sendo titulares nos úl-
timos jogos. Alguns joga-
dores forçaram o terceiro 
cartão amarelo e terão de 
cumprir suspensão auto-
mática e outros serão pou-
pados para se recuperar do 
desgaste físico. O volante 
Magno e Emerson terão de 
cumprir suspensão. Já Feli-
pinho, Olávio e Dione estão 
mostrando sinais de cansa-
ço muscular.

Antes de pensar nas se-
mifinais, o Campinense já 
está de olho na estreia no 
Brasileiro da Série C, no 
próximo dia 9 de abril, con-
tra o Atlético Cearense, no 
Estádio Domingão, em Ho-
rizonte-CE. O técnico Ra-
nielle Ribeiro está contan-
do com sua força máxima 
para começar bem a Série 
C. “Mesmo jogando fora de 
casa, precisamos começar 
bem somando pontos, por-
que nosso objetivo não é só 
participar e sim lutar pelo 
acesso à Série B”, afirmou.

Já classificado para a segunda fase, o Galo enfrenta o já rebaixado Sport Lagoa Seca a partir das 16 horas

Treze cumpre tabela, hoje, no Amigão
paraibano 2022

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br Causos 

  & lendas do nosso futebol
Francisco Di Lorenzo Serpa

falserpa@oi.com.br | colaborador

Lendas x
Imortais

Classificado e de olho no calendário de 2023, o Galo entra em campo na busca de mais uma vitória para consolidar a posição

Equipe do Causo&Lendas segue realizando amistosos

O dia amanheceu nublado e com fortes 
chuvas em nossa capital. Abri os olhos 
e de imediato, lembrei-me que era o dia 

do jogo festivo contra os imortais da Associação 
Recreativa de Futebol Sub 100, categoria 
70tentão. Eu tinha dado a palavra que a nossa 
equipe não levaria os atletas Washington Lobo, 
Washington Luís, Régis Guru e Ademir. E para 
piorar a situação, o DM vetou o nosso artilheiro 
e referência Chico Matemático. Fechei os olhos 
e tentei dormir de novo, mas não consegui, pois 
Sérgio Meira me telefonou, dizendo: “Professor, 
estou pronto para substituir o nosso artilheiro”. 
E completou: “serei nesse jogo o que Amarildo, 
o possesso, foi em 1962, ao substituir Pelé”...
respirei um pouco aliviado e pensei, Deus queira 
que Paulo Morais capriche muito naquele “suco 
batizado de acerola”.

Para formar a nova zaga, em substituição aos 
craques acima, eu tinha Mineiro e Bartolomeu, 
o primeiro bastante experiente, porém fora 
de forma, o segundo, também. Nunca tinham 
jogado juntos. Foram impecáveis. Saíram de 
campo ovacionados e apelidados de BRITO 
e FONTANA.  Na lateral direita, o sempre 
regular e competente Toinho Maracanã; na 
esquerda, Demócrito, com muita conversa e 
Blá Blá.  No meio de campo, tivemos a luz de 
convocar Gilson, filho do saudoso Seu Leite do 
Jangadeiro, Vavá, o carregador de piano do 
Campinense Clube e Tavinho, filho do saudoso 
Cabeção; este último pensava as jogadas, mas 
as pernas não obedeciam. Para completar o 
meio de campo fazendo a ligação com o ataque, 
Marcílio Petrovick Brás. No ataque, tínhamos 
Sérgio Possesso Meira, o velho da lancha e 
Epitácio Borges. E como coringa, o presidente 
da Acep, Aílton Cavalcanti, assumiu várias 
posições em campo.

O primeiro tempo terminou 0x0, com a equipe 
do Sub 100 melhor posicionada em campo 
e com maior domínio de bola. No intervalo, 
cada atleta nosso tomou três copos do suco 
citado e o nosso tesoureiro, Gilson Lima, na 
presença de Morais, prometeu aumentar o 
bicho. Fiz uma nova preleção e retornamos. 
Luciano Santos, o número 1, e Pedro Nunes, o 
número 10 abrilhantaram ainda mais o evento 
de aniversário do Sub 100 com as respectivas 
presenças.

Aproveitando os deslocamentos do velho 
da lancha e os passes milimétricos de Marcílio 
Petrovick, Sérgio Possesso Meira abriu o placar 
de forma espetacular, como prometera. Em 
seguida, a equipe do Sub 100 reagiu e empatou. 
E quando todos esperavam que o jogo terminasse 
empatado, Marcílio Petrovick Braz cobra uma 
falta de forma brilhante, indefensável, digna de 
ser escolhido o gol do fantástico. Ao apito final 
do árbitro, saímos do estádio direto para o bar 
de Ninas saborear uma gostosa galinha com 
macaxeira, previamente encomendada pelos 
amigos Reginaldo Barros e Mário Dornelas. Os 
goleiros Naná e Valdeci, ambos machucados, 
mostraram que são imbatíveis em uma mesa 
portando garfo e faca... haja apetite.

 Assim foi o jogo festivo entre os imortais do 
Sub 100 e as estrelas do Causos & Lendas do 
Nosso Futebol, realizado no dia 26 de março do 
fluente ano, no Estádio Wilsão, em Mangabeira, 
para deleite dos torcedores que se fizeram 
presentes. A gente enfeita e até aumenta, mas 
não inventa!

são paulo crystal

Classificação ainda está sob risco

Terminada a sua participa-
ção na 1ª fase do Campeonato 
Paraibano, o São Paulo Crys-
tal vai aguardar o resultado 
da partida entre Sousa e Auto 
Esporte, na próxima quarta-
feira, para ter definida a sua 
posição na tabela de classifi-
cação da competição. O clube 
de Cruz do Espírito Santo ter-
minou a 1ª fase na 3ª colocação 
do grupo A, mas pode perder 
a vaga para o Auto Esporte.

O tricolor chegou ao fim 
desta 1ª fase da competição, 
com chances de carimbar a 
sua classificação, porém, aca-
bou derrotado por 3 a 0 para 
o Botafogo, na última quin-
ta-feira, em Cruz do Espíri-
to Santo. O clube terminou a 
sua participação na 3ª coloca-
ção do grupo A, com 10 pontos 

conquistados, mas com a pos-
sibilidade de perder a posição 
e vaga para a segunda fase do 
Campeonato. O Carcará vai 
torcer por empate ou vitória 
do Sousa contra o Auto Es-
porte, no próximo dia 6, para 
seguir na disputa da compe-
tição.

“Não esperávamos chegar 
ao fim da primeira fase preci-
sando de outros resultados. O 
nosso objetivo era de conse-
guir a classificação, agora nos 
resta torcer pelo Sousa diante 
do Auto Esporte. Numa pos-
sível classificação, vamos nos 
fortalecer para a disputa na 
próxima fase”, comentou Ar-
thur Ferreira, diretor executi-
vo de futebol.

Caso tenha a sua classifi-
cação confirmada, o São Paulo 
Crystal vai enfrentar o Nacio-
nal, em Patos, na disputa que 
vale uma vaga para a semifi-

nal do Paraibano. Mesmo com 
a situação indefinida, a direto-
ria do clube já se movimenta, 
nos bastidores, para a forma-
ção do elenco que passa a dis-
putar, neste mês, o Brasileiro 
da Série D. Ao lado do Sou-
sa, o Carcará vai representar 

o futebol da Paraíba na com-
petição nacional.

“Estamos nos preparando 
para uma eventual disputa na 
segunda fase do Paraibano, da 
mesma forma, que também já 
estamos avaliando a perma-
nência de alguns atletas e o 
monitoramento de novos re-
forços, pensando na dispu-
ta do Brasileiro Série D”, pon-
tuou Arthur Ferreira.

O São Paulo Crystal vai 
disputar a Série D do Brasi-
leirão no grupo 3, ao lado de 
Afogados da Ingazeira-PE, 
América-RN, Crato-CE, Glo-
bo-RN, Icasa-CE, Retrô-PE e 
Sousa-PB. A estreia do clube, 
na competição, está agendada 
para o dia 17 deste mês, con-
tra o Afogados da Ingazeira
-PE. O local e horário da parti-
da, ainda serão definidos pela 
Confederação Brasileira de Fu-
tebol (CBF). 

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

10 pontos
fez o São Paulo na 
primeira fase do 

Estadual e agora torce 
por um tropeço do Auto 
Esporte no jogo diante 
do Sousa, programado 

para o dia 6,  no Marizão 

Foto: @cassiano13fc

Foto: Divulgação/Caus&Lendas
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Um sábado de muitas de-
cisões pelos principais cam-
peonatos do país em Minas 
Gerais e no Rio Grande do 
Sul, mas com destaque maior 
para o Rio de Janeiro, onde o 
Fluminense, que não ganha 
um estadual desde 2012, tem 
a grande chance de dar a volta 
olímpica, hoje, no Maracanã, 
a partir das 18 horas. Vitorio-
so no jogo de ida por 2 a 0, o 
tricolor pode até perder por 
diferença de um gol que ga-
rante a volta olímpica. Com 
31 títulos, o Fluminense é o 
segundo maior campeão do 
Carioca. Porém, neste século, 
venceu a competição em ape-
nas três oportunidades (2002, 
2005 e 2012). Dessa forma, o 
clube viu o Flamengo assumir 
a hegemonia com 37 títulos e 
a distância diminuir para o 
Vasco (24). Ja o rubro-negro 
precisa ganhar por três gols 
de diferença para conquistar 
um inédito tetracampeona-
to ou diferença de dois gols 
e apelar para as penalidades.

Neste duelo desta sába-
do quem está mais confiante 
é a torcida do Flu. empolga-
dos com a vitória no primei-
ro jogo da decisão, por 2 a 0, 

eles esgotaram todos os in-
gressos. O estádio terá todos 
os 56 mil lugares preenchi-
dos, pois não havia mais en-
trada para os rubro-negros. 
A euforia é grande pela vitó-
ria e a proximidade do clu-
be para quebrar o jejum de tí-
tulos no Carioca. Depois de 
vencer a Taça Guanabara, o 
Fluminense pode até perder 
por um gol de diferença que 
volta a festejar o título cario-
ca que não vem desde 2012. 
“Sabemos que neste sába-
do vai ser muito difícil. eles 
vão sair com tudo, pois es-
tão atrás no resultado. Te-
mos de ficar tranquilos, com 
os pés no chão e seguir tra-
balhando da mesma ma-
neira. Se pudermos correr 
mais, vamos correr mais”, 
afirmou o atacante Cano. 
evitar o clima de já ganhou é 
justamente a missão do téc-
nico Abel Braga para evitar 
inflamar o Flamengo. São 
quatro vitórias seguidas do 
Fluminense no clássico, des-
de o ano passado, e o técnico 
cobra respeito e cautela, en-
quanto a torcida já não segura 
a emoção e esbanja confiança.

A pressão promete ser das 

maiores entre os jogadores 
flamenguistas após a última 
derrota. A perda do Campeo-
nato Carioca pode abrir uma 
crise às vésperas da estreia 
na Copa Libertadores, pro-
gramada para a próxima ter-
ça-feira, diante do Sporting 
Crystal, do Peru.

Clássico no Mineirão
Como se não bastasse a 

importância de vencer um 
título sobre o maior rival, a 
final do Campeonato Minei-
ro entre Atlético e Cruzeiro 
tem ainda mais ingredien-
tes para servir de motiva-
ção para os dois lados. Desde 
2004, quando o atual forma-
to do estadual foi adotado, 
cada clube venceu oito das 
18 edições do torneio. Ipa-
tinga e América foram os 
“intrusos” desde então. O 
jogo promete bastante a par-
tir das 16h30, no Mineirão, 
com amplo favoritismo para 
o Galo que tem um elenco 
bem superior. Quem vencer 
fica com a taça e se houver 
empate, decisão nos pênaltis. 
No geral, o Atlético é o maior 
campeão da competição, com 
46 conquistas ao longo dos 

anos. O Cruzeiro vem logo 
atrás, com 38 taças levantadas. 
Quando a decisão foi total-
mente disputada no Mineirão, 
palco deste sábado, o clube ce-
leste leva vantagem. São nove 
triunfos em 13 disputas. 

Decisão no Olímpico
em busca do quinto título 

seguido no Gauchão, o Grê-
mio conseguiu um bom re-
sultado contra o Ypiranga no 
jogo de ida da final, disputa-
do no Colosso da Lagoa, em 
erechim, ao vencer por 1 a 0 
e hoje só precisa de um empa-
te a partir das 16h30 em sua 
Arena. Depois de um amar-
go rebaixamento para a se-
gunda divisão do Campeona-
to Brasileiro em 2021, tudo o 
que o Grêmio mais quer nes-
te momento é um título para 
deixar seu torcedor feliz. Por 
conta do 1 a 0, qualquer vi-
tória ou empate é benéfico 
para o Grêmio, que terá maior 
saldo de gols do que o Ypi-
ranga. No caso de uma der-
rota tricolor por um gol de 
diferença, a decisão da taça 
será nos pênaltis, por dois ou 
mais gols, o time de erechim 
é quem leva o título para casa. 

Curtas
Goleiro paraibano acerta
contrato com o Flamengo

O goleiro Santos, do Athlético e da Seleção 
Brasileira, é o mais novo reforço do Flamengo 
para a temporada 2022. Os dois clube entraram 
em um acordo ontem, após uma negociação que 
se arrastou por meses e só foi concluída, graças a 
participação do atleta de Campina Grande, que 
se esforçou bastante para que o clube paranaense 
diminuísse a multa rescisória. 

O valor inicialmente pedido pelo Athletico 
era de U$ 3,5 milhões, e este valor baixou para 
cerca de U$ 3 milhões, o equivalente a R$ 15,5 
milhões. O goleiro era um antigo pedido do 
técnico Paulo Sousa e já será inscrito na Copa 
Libertadores. O Flamengo estreia na competi-
ção, na próxima terça-feira, em Lima, no Peru, 
contra o Cristal Palace.

Belo de volta aos treinos 
na liderança do Paraibano

Com a vitória de 3 a 0 sobre o São Paulo 
Crystal, na última quinta-feira, o Botafogo assumiu 
a liderança isolada do grupo A do Campeonato 
Paraibano, com 14 pontos, ultrapassando assim 
o Sousa, que está na segunda colocação, com 11 
pontos. Os gols do Botafogo foram marcados por 
Gustavo Coutinho e Gabriel Piu. Amanhã, as duas 
equipes se enfrentam no Estádio Marizão, em Sousa, 
em um jogo decisivo para definição do primeiro 
lugar do grupo A. O Belo ainda têm mais um jogo em 
casa para fechar a participação na primeira fase, 
no dia 6, diante do Atlético, no Almeidão. Já o Sousa 
jogará contra o Auto Esporte, no Marizão, em Sousa.

Para o jogo de amanhã, o técnico do Botafogo, 
Gerson Gusmão ainda não deverá contar com o 
meia Anderson Paraíba, que segue se recuperando 
de uma contusão.

Fortaleza e Sport decidem
amanhã Copa do Nordeste

Tudo igual no primeiro jogo decisivo entre 
Sport Recife e Fortaleza, na Arena Pernambuco, 
na última quinta-feira. A definição do campeão 
ficou para amanhã, na Arena Castelão, que deve 
um grande público.  Por atuar em seus domínios e 
diante de sua imensa torcida, o Fortaleza leva um 
certo favoritismo na busca de seu segundo título 
no torneio regional. O primeiro foi conquistado em 
2019 quando enfrentou o Botafogo paraibano em 
duas oportunidades e venceu no Castelão e no 
Almeidão pelo mesmo placar: 1 a 0. O campeão 
neste domingo vai receber um prêmio de R$ 1 
milhão, cabendo R$ 500 mil ao vice. O vencedor 
da Copa do Nordeste terá acumulado um total de 
R$ 3,5 milhões levando em consideração todas as 
fases disputadas desta edição.

Mercedes resiste ao papel
de coadjuvante este ano

Acostumada a vencer, a Mercedes resiste 
a assumir o papel de coadjuvante na nova 
temporada da Fórmula 1. Depois das fracas 
performances exibidas nas duas primeiras corridas 
do ano, o chefe do time alemão, Toto Wolff, admite 
ser "doloroso" estar de fora dos "jogos divertidos" lá 
na parte da frente do grid.

"Estivemos no meio destes jogos divertidos pelos 
últimos oito anos. Agora é extremamente doloroso 
não fazer parte disso, e por uma boa diferença 
de tempo nas voltas", ressaltou o dirigente. Na 
Arábia Saudita, no fim de semana passado, o 
heptacampeão mundial Lewis Hamilton não 
passou do 10º. Seu novo companheiro de time, o 
também britânico George Russell, se saiu um pouco 
melhor, terminando em 5º.

A Mercedes vinha dominando o campeonato 
desde 2014, quando teve início a chamada era dos 
motores híbridos na F-1. Desde então, foram oito 
títulos do Mundial de Construtores consecutivos. 
E sete troféus do Mundial de Pilotos, sendo seis 
de Hamilton e um do alemão Nico Rosberg, já 
aposentado. A equipe só não levou o título de 
pilotos no ano passado, quando o holandês Max 
Verstappen, da Red Bull, superou Hamilton na 
última volta da corrida final do campeonato.

Sábado também tem decisão de títulos em MG, com Cruzeiro x Atlético, e no RS, no jogo Grêmio x Ypiranga

Flu pode quebrar jejum de 10 anos
decisão do carioca
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O Fluminense venceu o primeiro jogo por 2 a 0 e tem amplas condições de carimbar o 32o título estadual neste sábado

Pedal Azul celebra, hoje, o Dia Mundial de
Conscientização do Autismo em Campina

Passeio ciclÍstico

O professor de educação 
física, praticante de triathlon 
e maratona,  Michell Izidro, 
fez questão de incentivar os 
alunos a participarem do 
Passeio Ciclístico que aconte-
ce hoje em Campina Grande. 
O ‘Pedal Azul’, que celebra o 
Dia Mundial de Conscienti-
zação do Autismo, deve reu-
nir centenas de ciclistas que 
ocuparão as ruas do bair-
ro do Catolé. “É sempre im-
portante abraçar esse tipo de 
causa, por isso oriento que 
participem”. 

O passeio, com início às 
15h, terá largada na frente da 
sede da Superintendência de 
Trânsito e Transportes Públi-
co (STTP). A programação in-
clui música, com a participa-
ção dos cantores Thayanne 
Santos e erick Silva, parque 
de diversão, distribuição de 
água e sorteio de bicicletas.

A aposentada Aurenice 

Costa tem um neto de 10 anos 
que há seis foi diagnostica-
do com autismo. Nem preci-
sa dizer que a avó coruja vai 
participar do pedal, e mais, 
vai levar familiares e amigos. 
“É unir útil e agradável. Pe-
dalar pela inclusão e respeito 
às pessoas com autismo e ain-
da fazer um bem exercício, 
porque o pedal é muito agra-
dável e bom para a saúde”. 
Sobre a convivência com o 
netinho, Aurenice revela que 
é um dos maiores aprendiza-
dos da vida. “Nunca pensei 
que aos 68 anos ainda pudes-
se aprender tantas coisas. ele 
me ensina com o olhar, é algo 
que não se explica”. 

O ‘Pedal Azul’ é realiza-
do pela Prefeitura de Cam-
pina Grande por meio da 
Secretaria de Saúde, através 
da Coordenação de Saúde 
Mental, com apoio da Co-
missão de Defesa dos Direi-
tos da Pessoa Autista e Por-
tadora de Doenças Raras da 
OAB/CG.

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Michel Izidro diz que é importante abraçar essa causa
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1872 — Samuel Morse, pintor e acadêmico
norte-americano, inventou o Código Morse
1962 — João Pedro Teixeira, 
líder das Ligas Camponesas (PB)
1974 — Georges Pompidou, banqueiro e político 
francês, 19o presidente da França
1983 — Clara Nunes, cantora brasileira
2005 — Papa João Paulo II
2016 — Tereza Rachel, 
atriz e produtora brasileira de peças teatrais

Mortes na História

Aforismo
“Acho a morte tão terrível 

que odeio mais a vida 
por me conduzir à morte 

do que pelos espinhos que 
na vida se encontram.”

(Marie Sevigne)
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Sentei ao computador para começar a compor o 
artigo semanal desta coluna, mas faltava-me a 
tranquilidade necessária. O celular não parava 

de bipar postes e para todo lado que eu olhava tinha 
um afazer. Assim não dá! Preciso sair em retiro. Mas 
tem de ser para um lugar próximo, calmo e campeiro, 
dentro dos limites do município, onde eu possa 
espairecer e voltar ainda em tempo útil. Pensei em 
possíveis paragens e lembrei da Fazenda Logradouro, 
que se localiza à margem da rodovia estadual 138, a 
dez quilômetros do perímetro urbano da cidade, zona 
rural de Campina Grande. A ideia pareceu boa, pois 
o termo “logradouro” vem de lograr e sua acepção 
no português arcaico é “desfrutar, saborear obter 
o desejado”. De quebra, ainda me veio o tema do 
artigo: escrever sobre Paulo de Araújo Soares, que foi 
o morador e proprietário dessa fazenda entre fins do 
século XVIII e princípios do século XIX.

Portanto, leitores, este artigo que segue foi escrito in 
loco e a punho, longe dos rumores e vozeares urbanos, 
sentado à sombra da igrejinha particular da fazenda, 
cercado somente da voz inaudível advinda dos porões 
de minha mente e da lassidão rural, sob a sinfonia de 
pássaros silvestres e os bálsamos campais.

O sargento-mor Paulo de Araújo Soares nasceu 
em 1759 na Fazenda Sancta Rosa, hoje cidade de 
Boa Vista, e foi trineto de Teodósio de Oliveira Ledo, o 
famoso sertanista que fundou a povoação de Campina 
Grande. Fazendo jus à sua descendência, em 1790, 
Paulo foi um dos principais articuladores da ereção da 
povoação de Campina Grande à Vila Nova da Rainha 
e, nos 34 anos depois da criação da vila, por seguidas 
vezes foi presidente do Senado da Câmara e tornou-se 
a figura mais importante da região.

Conhecido dentro e fora da Capitania, cresceu 
em patrimônio, fundou fazendas de criar no Cariri, 
Espinharas, Ribeira de Piancó e emprestava dinheiro 
a juros aos grandes negociantes, sendo, portanto, 
o banco da capitania e o homem mais rico de sua 
época. Privava da amizade de desembargadores, 
militares, políticos, apoiou a aclamação de Dom Pedro 
a imperador constitucional do Brasil e correspondia-se 
frequentemente com José Bonifácio, aliás, é indubitável 
que foi ele quem solicitou ao Império a construção do 
Açude Velho na Vila de Campina Grande.

Depois de anotar isso em meu caderno de campo, 
ergui os olhos pensativo e perscrutei o vasto areeiro 
do riacho, que tem o mesmo nome da velha fazenda 
que ele escolheu para sua morada. Aquela vasta 
monotonia agreste foi cotidianidade de um grande 
líder que viveu no passado, e eu quase podia vê-lo 
caminhando em seus domínios, embora não haja 
nenhum documento iconográfico seu. Daí lembrei que 
agora me faltava relatar sua morte, para harmonizar o 
texto aos propósitos da Seção Memorial. Baixei a vista 
e me pus a escrever, agora como se estivesse lavrando 
uma sentença de morte.

Paulo Soares ficou viúvo aos 29 anos e não tornou 
a casar, esse breve matrimônio lhe deixou um filho 
e duas filhas. Doente e já quase moribundo, aos 65 
anos de idade, sentindo a brisa da morte, ele chamou 
à sua presença o vigário da Freguesia de Campina 
Grande, padre José Gonçalves Ourique, em 3 de maio 
de 1824 para ditar-lhe o testamento de seu imenso 
patrimônio em propriedades, escravos, vivendas, letras 
de devedores e suas últimas vontades, como o hábito 
que seu corpo deveria ser envolto, seu cortejo fúnebre e 
estabelecendo em testamento que queria ser sepultado 
na Igreja Matriz de Campina Grande, com ofício de 
corpo presente e missa por sua alma. Paulo de Araújo 
Soares faleceu dois dias depois.

Afastei um pouco o olhar do caderno atraído por um 
mexer de folhagem e reparei que ao meu lado, junto à 
calçada da igreja, havia um arbusto de dormideira, e 
com a ponta da prancheta toquei-a para ver recolher os 
foliólulos, não consigo resistir, acho mágico isso.

Ao longe, os gritos estridentes dos tetéus no 
riacho, de onde me vinha o cheiro aprazível do 
alecrim do mato, e, no pasto, os ramos cimeiros das 
muçambês moviam-se ao vento, acotovelando-se num 
ritmo crepitante. O céu turvo e a atmosfera pesada 
indicavam chuva se aproximando. Então pensei 
comigo: é hora deste redator ir pra casa.

Vanderley de 
   Brito

vanderleydebrito@gmail.com | Colaborador

Últimos desejos de 
um moribundo

Vanderley de Brito é historiador, arqueólogo, 
pesquisador e presidente do Instituto Histórico 

de Campina Grande – IHCG

Óbito da artista ocorreu por processo infeccioso no sistema nervoso central e não intoxicação por medicamentos

Família divulga laudo definitivo
MORTE DE PAULINHA ABELHA

Agência Estado

O laudo oficial da causa da morte da 
cantora Paulinha Abelha foi divulga-
do na quinta-feira (31). Viúvo da canto-
ra, Clebinho Santos contratou uma as-
sessoria médica para analisar todos os 
prontuários e laudos médicos da artista 
enquanto ela esteve internada em duas 
unidades hospitalares – Hospital Uni-
med Sergipe e Hospital Primavera.

A artista morreu no dia 23 de feve-
reiro, em decorrência de um quadro de 
“comprometimento multissistêmico”. 
De acordo com comunicado, enviado ao 
Estadão, “as lesões renais apresentadas 
pela paciente não possuem relação com 
uso de medicamentos”.

A certidão de óbito da cantora apon-
tou quatro causas da morte: meningoen-
cefalite, hipertensão craniana, insufi-
ciência renal aguda e hepatite. Segundo 
o documento, “o óbito da paciente ocor-
reu devido a um processo infeccioso no 
sistema nervoso central, conforme cons-
ta na certidão”.

“Não foi evidenciado a presença de 
conduta médica inadequada durante 
sua internação. O tratamento instituí-
do pelos citados hospitais seguiu o pro-
tocolo específico e bibliografia médica 

atual, porém, houve uma rápida evolu-
ção para o óbito. Os medicamentos pres-
critos não causaram lesões ou intoxica-
ção na paciente, ou seja, não existe nexo 
causal entre os medicamentos prescritos 
e o evento óbito”, afirmou o médico peri-
to Nelson Bruni Cabral de Freitas.

Laudo médico na íntegra
“O presente parecer médico teve 

como objetivo apurar qual a patologia 
que motivou a internação e culminou 
com o evento morte da paciente Paula 
de Menezes Nascimento Leca Viana. De 
acordo com a documentação analisada, 
as lesões renais apresentadas pela pa-
ciente não possuem relação com uso de 
medicamentos.

Baseado nos documentos médicos 
analisados, a lesão hepática não pos-
sui nexo causal com os medicamentos 
prescritos pela Clínica Cavallaro e du-
rante a internação Hospitalar (Hospitais 
Unimed e Primavera). Exames realiza-
dos (Liquor) evidenciam uma infecção 
em sistema nervoso central, com a ce-
lularidade demonstrando a hipótese 
diagnóstica de uma meningite. Não foi 
evidenciado a presença de conduta mé-
dica inadequada durante sua interna-
ção hospitalar.

O tratamento instituído pelos citados 
seguiu o protocolo específico e bibliogra-
fia médica atual, porém, houve uma rá-
pida evolução para o óbito. Os medica-
mentos prescritos durante a internação 
não causaram lesões ou intoxicação na 
paciente, ou seja, não existe nexo cau-
sal entre os medicamentos prescritos e 
o evento óbito.

Não há elementos para concluir que 
uma intoxicação alimentar desencadeou 
a patologia da paciente, porém, intoxica-
ções alimentares podem causar lesões re-
nal, hepática e cerebral, culminando em 
alguns casos com o óbito do paciente de-
pendendo da gravidade da doença e a vi-
rulência do agente patológico.

Não há elementos para estabelecer se 
a procura antecipada por atendimento 
médico neste caso poderia conter a evo-
lução da doença. Contudo, a procura rá-
pida por atendimento médico é na maio-
ria dos casos o ideal para obter sucesso 
em um tratamento médico, porém, a evo-
lução da patologia apresentada pela pa-
ciente foi rápida e incontrolável evoluin-
do ao óbito. O óbito da paciente ocorreu 
devido a um processo infeccioso no sis-
tema nervoso central, conforme cons-
ta na certidão de óbito, e não decorrente 
de intoxicação exógena medicamentosa”.

Foto: Reprodução/Instagram

Paulinha Abelha, cantora que atuava como vocalista da Banda Calcinha Preta, morreu no dia 23 de fevereiro deste ano, em Aracaju

# Passageiro passa mal e morre durante voo
Um passageiro passou mal no último dia 20 
em um avião que saiu de Campinas, em São 

Breves & Curtas

Paulo, para Lisboa, em Portugal e obrigou 
uma aeronave da Azul Linhas Aéreas a 
desviar a rota para Recife (PE). Mesmo com 
o atendimento médico de urgência, ele não 
resistiu e morreu. O passageiro que morreu era 
um português de 75 anos.

# Peão de rodeio cai de touro e morre pisoteado
Um peão morreu durante rodeio realizado 
na cidade de Indiana, interior de São Paulo, 
no último dia 19. Márcio Barboza, conhecido 
como “Jipão”, caiu do touro que montava e foi 
pisoteado. O peão de 41 anos foi socorrido e 
encaminhado às pressas para a Santa Casa de 
Martinópolis, com ferimentos na cabeça e quadro 
de parada cardiorrespiratória, mas chegou ao 
centro médico já sem vida. Ele era morador de 
Pirapozinho, também no interior de São Paulo.

# Mãe desmaia e bebê morre afogado
Um bebê de 29 dias acabou morrendo no último 
dia 21 ao se afogar dentro de uma banheira, 
após a mãe desmaiar enquanto dava banho 
na criança, no Parque do Lageado, em Campo 
Grande, capital do estado de Mato Grosso 
do Sul. Equipes do Corpo de Bombeiros sul-
matogrossense foram acionadas para o local 
para tentar reanimar a criança. A mulher tem 
diabetes. A criança ficou submersa e a mãe 
não soube relatar por quanto tempo. Foi feita a 
tentativa de reanimação por cerca de 40 minutos, 
mas o bebê não resistiu e morreu. A mãe estava 
sozinha na casa quando passou mal.
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60anos depois,

Líder camponês ousou lutar por um mundo mais justo para si e para seus companheiros, falando sobre uma 
reforma agrária que, passadas seis décadas, ainda não alcançou a maior parte dos trabalhadores do campo

C inco tiros de fuzil derrubaram João Pedro. O 
camponês tombou sobre a terra pela qual lu-
tou a vida inteira, encharcando-a com o seu 

sangue. Ao lado do corpo, um pacote de livros que 
havia comprado para os filhos. Não queria que eles 
tivessem a mesma sorte do pai.

Era 2 de abril de 1962.
Na estrada que liga Café do Vento a Sapé, o 

homem que mal sabia ler e escrever, negro, pobre, 
pai de 11 filhos era aguardado por pistoleiros. Ho-
mens pagos por latifundiários que, a despeito de 
toda terra, dinheiro e poder que tinham, temeram 
a força e a liderança daquele camponês. Temeram 
suas ideias, suas palavras e ações. E, então, usa-
ram o de costume: a violência, as armas, a bala.

Imaginavam que assim enterrariam João Pedro 
e seus ideais.

Coube ao então deputado Raymundo Asfora avi-
sar aos mandantes do crime que, apesar do “servi-

ço” feito, eles haviam fracassado inexoravelmente 
na tentativa de se livrarem de João Pedro. “É inútil 
matar camponeses. Eles sempre viverão”.

O discurso antológico do parlamentar, publica-
do na íntegra pelo Jornal A União na edição de 4 de 
abril, ainda prenunciava: “Antes de morrer João Pe-
dro era apenas a silhueta de um homem no asfalto. 
Mas, agora, paraibanos, João Pedro virou zumbi, 
virou assombração. É uma sombra que se alonga 
pelos canaviais, que bate forte na porta das casas 
grandes e dos engenhos.”

João Pedro
ainda é preciso entender  por que mataram

“Antes de morrer 
João Pedro era 
apenas a silhueta 
de um homem 
no asfalto. 
Mas, agora, 
paraibanos, 
João Pedro virou 
zumbi, virou 
assombração

Raymundo Asfora

Nara Valusca 

naravalusca@gmail.com

Fotos: Reprodução
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Naqueles anos, principalmen-
te, implantou-se uma onda global 
de ataques a governos e partidos 
de esquerda, coordenada pelos 
Estados Unidos, que, com a Guer-
ra Fria, pretendiam de todas as 
formas evitar a expansão do co-
munismo e, por conseguinte, dos 
aliados da então União Soviética.

A guerra declarada dos norte
-americanos contra o comunismo 
ganhou força com o macarthismo, 
considerado um dos mais emble-
máticos episódios de repressão 
política do país.

Se, internamente, as coisas 
pareciam estar sob controle, gra-
ças à ferrenha perseguição aos 
“antiamericanos”, era necessá-
rio ficar atento ao que ocorria fora, 
especialmente no chamado mun-
do emergente, na América Latina.

É importante compreender 

que, até meados da década de 
1950, os Estados Unidos manti-
nham o controle sobre pratica-
mente toda a região, apoiando 
governos ditatoriais: Fulgêncio 
Batista governava Cuba; Perez Ji-
ménez, a Venezuela; Rojas Pinilla, 
a Colômbia; Anastácio Somoza, a 
Nicarágua; Alfredo Stroessner, o 
Paraguai; e Rafael Trujillo, a Re-
pública Dominicana.

Getúlio Vargas, no Brasil, e Ja-
cobo Arbenz, na Guatemala, “tu-
multuavam” um pouco a situação, 
falando em mudanças. Mas o sui-
cídio do primeiro e a deposição do 
outro, em 1954, “resolveram” satis-
fatoriamente o problema.

A partir de 1955, contudo, ven-
tos de mudança começaram a so-
prar: o presidente panamenho, 
José Antonio Remon, foi assas-
sinado e, uma semana depois, 

chegaram os primeiros relatos 
de uma invasão na Costa Rica 
pela Nicarágua. “Neste mesmo 
período de tempo, surgiram his-
tórias de instabilidade política no 
Peru e na Bolívia, conspirações 
‘vermelhas’ em Cuba e na Gua-
temala e o início dos ataques de 
Perón contra a Igreja Católica na 
Argentina”, como conta o escritor 
Joseph A. Page.

A Revolução Cubana, em 1959, 
foi a gota d’água para os norte-a-
mericanos.

A famigerada Aliança para o 
Progresso, criada já no governo 
de John Kennedy, pôs em prática 
um plano de transformação social 
para a América Latina de manei-
ra a afastar essas populações de 
“tentações revolucionárias”. As 
forças armadas dos países latino
-americanos também foram apa-

relhadas e treinadas para a ne-
cessidade de um “plano B”.

 
De olho no Nordeste

Em outubro de 1960, o jornal 
The New York Times alertava na 
primeira página sobre “o surgi-
mento de uma situação revolucio-
nária cada vez mais nítido por toda 
a vastidão do Nordeste brasileiro”.

O autor do artigo, o jornalista 
Tad Szulc, alertava: “O premier 
de Cuba, Fidel Castro, e Mao-T-
se-Tung, presidente do Partido 
Comunista da China, estão sen-
do apresentados como heróis que 
devem ser imitados pelos campo-
neses.” No dia seguinte, o mesmo 
jornal trouxe novo artigo intitulado 
“Marxistas estão organizando os 
camponeses do Brasil”.

As Ligas estavam sob o olhar e 
a mira dos Estados Unidos.

Anticomunismo: Nordeste brasileiro sob vigilância

Agentes da CIA são enviados à Paraíba

O cenário político
no Brasil e no mundo

A
té os anos 1950, dois ter-
ços da população brasi-
leira moravam no cam-

po. No Nordeste, a expectativa 
de vida era de apenas 35 anos 
para 80% da população e a 
mortalidade infantil chegava 
a assombrosos 60%.

A concentração da pro-
priedade de terras relegava 
a maioria à condição de tra-
balhadores em quase estado 
de servidão. Os conflitos eram 
constantes e vinham de longas 
datas, transformando o cam-
po em área de tensão perma-
nente, com registros de violên-
cia e mortes.

A partir de 1961, durante o 
governo de João Goulart, com 
a proposta das reformas de 
base, a questão agrária final-
mente ganhou holofotes. O 
ministro do Planejamento, o 
paraibano Celso Furtado, ela-
borou a nova estratégia de 
crescimento para o país: o Pla-
no Trienal de Desenvolvimento 
Econômico e Social, que deter-
minava a realização de refor-
mas de base, com grande ên-
fase à reforma agrária.

Os movimentos populares, 
sindicatos e associações tam-
bém ganharam fôlego, inclu-
sive, no campo, onde os tra-
balhadores descobriram que, 
unidos, teriam mais força para 
exigir condições melhores nas 
relações de trabalho com os 
donos de terras.

Foi assim que nasceram as 
Ligas Camponesas.

O agravamento da violência 
em Sapé chamou a atenção inter-
nacional e ligou o botão de alerta 
dos Estados Unidos.

O jornalista Severino Ramos 
conta, em seu livro “Crimes que 
abalaram a Paraíba”, que jorna-
listas de agências e jornais inter-
nacionais passaram a frequentar 
a Paraíba. “Os Estados Unidos te-
miam que o Nordeste brasileiro se 
transformasse num segundo Viet-
nan, e isso me foi dito por um fotó-
grafo da UPI que aportou em João 
Pessoa com todos os equipamen-
tos de um correspondente de guer-
ra e, aparentemente, uma guerra 
de final imprevisível”.

Ele ainda confidenciou, escre-

ve Ramos, “que o Pentágono tinha 
pronta para ser executada uma 
operação de desembarque em 
Cabedelo ou na Ponto do Cabo 
Branco, caso Sapé se levantasse 
e a guerrilha irrompesse na zona 
conflagrada da Várzea do Rio 
Paraíba”.

A revista Time decidiu enviar 
um emissário especial ao esta-
do. John Blachio chegou à Paraí-
ba acompanhado de Calazans 
Fernandes, do Jornal do Brasil, e 
“constataram a iminência de uma 
convulsão social decorrente da 
temperatura explosiva predomi-
nante na zona rural nordestina, 
embora, se isso viesse a ocorrer, 
fosse em proporções menos arra-

sadoras do que a guerra no Su-
deste Asiático”.

Além de jornalistas, agentes da 
CIA, lembra Ramos, espalharam-
se pela Paraíba e outras áreas do 
Nordeste. “Com eles tropeçáva-
mos, principalmente nas manhãs 
de domingo, de câmara em punho 
fotografando monumentos, edi-
fícios públicos, o Palácio do Go-
verno, os prédios da Assembleia 
e o Tribunal de Justiça, as esqui-
nas estratégicas e pontos de re-
ferência”.

Também esteve na Paraíba o 
general Robert V. Warren, diretor 
de Operações de Tropa do Cor-
po de Engenharia dos Estados 
Unidos.

O jornalista Severino Ramos entrevistando o então secretário de Segurança Pública, Sílvio Porto

n 

Em outubro 
de 1960, o 
jornal The 
New York 
Times trazia 
matéria 
sobre “o 
surgimento de 
uma situação 
revolucionária 
cada vez 
mais nítido 
por toda a 
vastidão do 
Nordeste 
brasileiro”

Foto: Reprodução/ Livro “Crimes que abalaram a Paraíba”



Um revolucionário
autêntico
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No dia seguinte ao crime de 
Sapé, o Jornal A União publicava a 
primeira reportagem-impacto sobre 
a “cilada de Café do Vento”, como 
escreveu Biu Ramos. Assinada por 
Hélio Zenaide e Gonzaga Rodri-
gues, a reportagem recebeu o título: 
“De fuzil e de emboscada mataram 
João Pedro: líder camponês levava 
livros para os filhos”.

O jornal continuou cobrindo os 
acontecimentos que se seguiram 
e, na edição do dia 4, Severino Ra-
mos e Gonzaga Rodrigues assina-
ram matéria sobre o sepultamento 
do líder camponês. O texto destaca-
va a presença de cinco mil campo-
neses que, “sem uma nota de desâ-
nimo, esperando o dia inteiro para 
acompanhar o corpo de João Pedro 
até o cemitério”, concentraram-se 
em Sapé naquele dia.

Além da multidão, estavam pre-
sentes lideranças de esquerda, 
como o presidente da Federação 
das Ligas, Assis Lemos, além de re-
presentantes de entidades estudan-
tis e os deputados Raymundo Asfo-
ra e Osmar Aquino.

O jornal, inclusive, transcreveu 
todo o discurso de Asfora, conside-
rado pelos repórteres “uma oração 
fúnebre, repassada da mais funda 
emoção”.

Sobre a cobertura jornalística do 
assassinato de João Pedro, Biu Ra-
mos escreve: “A imprensa paraiba-
na exerceu um papel preponderan-
te na elucidação do crime de que 
foi vítima João Pedro Teixeira. Assu-

Depois de se casar em 1942 
com Elizabeth, João Pedro mu-
dou-se para Jaboatão, próximo 
a Recife, onde foi trabalhar em 
uma pedreira. Lá, iniciou-se na 
vida política, defendendo os ope-
rários, reivindicando melhores 
condições de trabalho e salários 
através dos sindicatos.

Em 1954, voltou a morar em 
Sapé, no Sítio Antas do Sono. 
João Pedro já conhecia as Ligas 
Camponesas, que nasceram em 
Pernambuco.

Percebendo que as condições 
de vida dos trabalhadores ru-
rais eram deploráveis, passou 
a realizar reuniões em sua casa 
e, em 1955, aconteceu o Primei-
ro Encontro dos Camponeses de 
Sapé. No dia seguinte, João Pe-
dro foi preso e espancado. Mes-
mo assim, a luta continuou com 
reuniões relâmpagos nas fazen-

das, nas feiras e na sapataria de 
Nego Fuba, em Sapé.

A Associação dos Lavrado-
res e Trabalhadores Agrícolas 
de Sapé, conhecida como Liga 
Camponesa, foi então criada em 
fevereiro de 1958 por João Pedro, 
João Alfredo Dias (Nego Fuba) e 
Pedro Inácio de Araújo (Pedro Fa-
zendeiro).

Elizabeth Teixeira, esposa de 
João Pedro, conta que o marido 
se dirigia à feira, nos fins de se-
mana, tentando convencer os 
companheiros de trabalho a se 
associarem à entidade. Não era 
fácil. Havia forte pressão dos la-
tifundiários para que a ideia não 
vingasse.

Mas, João Pedro Teixeira era 
persistente. Em 1962, ano em que 
foi assassinado, a Liga de Sapé 
já era a maior do Nordeste com 
mais de sete mil sócios.

Sobre sua capacidade nata 
de liderança, apesar do pou-
co estudo, o jornalista João Ma-
noel de Carvalho escreveu nas 
páginas do Jornal A União após 
o assassinato: “Altura mediana, 
compleição franzina, toda a sua 
fortaleza de líder se concentra-
va nos seus gestos mansos, na 
sua humildade proverbial, com 
que liderou os trabalhadores do 
campo em defesa dos seus direi-
tos por uma sobrevivência con-
digna.”

E destacou: “Sendo um revo-
lucionário autêntico, na expres-
são rigorosa do termo, sempre 
preferiu as soluções legais, mes-
mo convicto de que as leis prote-
gem a classe dominante.”

O artigo de João Manoel tam-
bém está no livro de Severino 
Ramos, “Crimes que abalaram 
a Paraíba.” Biu era repórter e, 

ao lado de outros colegas como 
Gonzaga Rodrigues, cobriu não 
apenas a criação e o trabalho 
desenvolvido pelas Ligas Cam-
ponesas no estado, mas tam-
bém o assassinato de João Pedro 
e as investigações que se desen-
rolaram.

Nunca esmoreceu
Vítima de perseguições e 

ameaças durante todo o tempo 
em que esteve à frente da Liga, 
João Pedro nunca esmoreceu. 
Numa das cenas do documentá-
rio “Cabra Marcado para Mor-
rer”, de Eduardo Coutinho, a es-
posa Elizabeth Teixeira lembra 
das ameaças, das prisões e de 
tentativas de suborno: “Por várias 
vezes ele foi preso. O latifúndio, 
unido, até ofereceu dinheiro para 
que ele deixasse a luta. Eles da-
vam qualquer outro meio de vida 

para ele sobreviver”.
Nesse momento, ela ressalta 

a coragem e a convicção do ma-
rido, que o transformaram num lí-
der, e de líder a vítima da ira dos 
fazendeiros da região: “Eu me re-
cordo disso todos os dias e todas 
as noites: a dureza que ele en-
frentou e nunca esmoreceu. Ele 
nunca chegou em casa para di-
zer: ‘Elizabeth, eu estou arrepen-
dido’. Nunca. Era firme.”

Ela conta ainda que, certa 
vez, tentou convencer o campo-
nês a mudar de estado, justifi-
cando que as ameaças e a inse-
gurança eram grandes demais. 
“Ele olhou para mim e disse: 
‘Você e meus filhos estão aí. Ti-
rei o retrato e fica como lembran-
ça. Mas eu não me acovardo. Sei 
que eles vão tirar a minha vida, 
mas tiram covardemente”.

E assim aconteceu.

Gonzaga Rodrigues, d’A União, entrevistando Elizabeth Teixeira, viúva de João Pessoa

mindo uma posição crítica diante 
do episódio, os jornais divulgaram 
os fatos em suas versões originais, 
isto é, conforme eram colhidos pe-
los repórteres nas fontes legítimas 
e publicados sem a interferência de 
grupos ou facções político-partidá-
rias, interessadas em obstacular as 
investigações sobre o trucidamento 
do líder camponês e impedir a iden-
tificação dos seus autores”.

E completou: “A imprensa sus-
tentou, enquanto pôde, a bandeira 
que João Pedro empunhava quan-
do tombou na tarde fatídica de 2 de 
abril de 1962”.

Segundo Biu, “os jornalistas, 
conscientes da sua missão e respon-
sabilidade perante a história, des-
piram-se de discutíveis padrões de 
imparcialidade e isenção, e passa-
ram a elaborar suas matérias com 
maior clareza e objetividade. Inau-
gurava-se um estilo de jornalismo 
participativo, que logo acendeu a 
ira daqueles que estavam envolvi-
dos nos acontecimentos e 
que tinham seus interes-
ses contrariados”.

Foto: Reprodução/ Livro “Crimes que abalaram a Paraíba”

“Os jornalistas, 
conscientes da 
sua missão e 
responsabilidade 
perante a história, 
despiram-se de 
discutíveis padrões 
de imparcialidade 
e isenção

Severino Ramos
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n Pelo assassinato de João Pedro Teixeira, o Ministério Públi-
co solicitou indiciamento de seis pessoas: os soldados Antô-
nio Alexandre e Francisco Pedro da Silva; o vaqueiro Arnaud 
Nunes Bezerra; e os fazendeiros Antônio José Tavares, Pedro 
Ramos Coutinho e Aguinaldo Veloso Borges.

n Em 8 de março de 1965, um ano após o golpe militar, 
os solados Alexandre e Chiquinho, únicos presos 

até então pelo crime de Sapé, foram ab-
solvidos por unanimidade pelo Tribu-

nal do Júri da Comarca de Sapé. 
Os demais nunca foram pu-

nidos.

n João Alfredo 
Dias (co -

nheci -
d o 

como Nego Fuba) e Pedro Inácio de Araújo (o Pedro Fazendei-
ro) que criaram a Liga Camponesa de Sapé ao lado de João Pe-
dro Teixeira, foram presos imediatamente após o golpe. Em se-
tembro, chegaram a ser soltos mas nunca chegaram em casa. 
São considerados desaparecidos políticos do regime militar.

n Em 15 de julho de 2013, a Comissão Nacional da Verdade 
e a Comissão Estadual da Verdade da Paraíba, realizaram, 
juntas, uma audiência pública no município de Sapé (PB) para 
ouvir depoimentos e colher informações a respeito das perse-
guições às Ligas Camponesas. A comissão recomendou a con-
tinuidade das investigações sobre as circunstâncias do caso 
de João Pedro para a identificação e responsabilização dos 
demais agentes envolvidos.

n Desde janeiro de 2018, a importância de João Pedro Teixei-
ra na história brasileira está reconhecida oficialmente pela 
Lei 13.598/12, que inclui o nome do líder camponês no “Livro 
dos Heróis e Heroínas da Pátria”. O livro é confeccionado 
em aço, está exposto no Panteão da Pátria em Brasília 

(DF) e contém nomes como Zumbi dos Palma-

res, Anita Garibaldi e Chico Mendes.

n O livro de Severino Ramos, “Crimes que abalaram a Paraí-
ba”, foi lançado em 1989 e, posteriormente, em 2012, numa se-
gunda edição. Nas palavras de Otávio Sitônio Pinto, “mais 
que uma revisão de reportagem, o livro de Ramos é 
uma revisão de processo: ao jornalista soma-se 
o advogado, ambos somados ao menino 
de bagaceira que fez, no papiro da 
cana, o capítulo mais corajoso 
e verdadeiro de toda a his-
tória da imprensa na 
Paraíba”.

Saiba Mais

 

Por volta das 18h30 do dia 
2, o governador Pedro Gondim 
foi informado sobre o crime de 
Sapé. Convocou então o chefe 
de Polícia, Francisco Maria Fi-
lho, e recomendou que come-
çasse imediatamente as inves-
tigações.

Segundo narra Biu Ramos 
em “Crimes que abalaram a Pa-
raíba”, Gondim comentou com 
o próprio Chico Maria que tudo 
levava a crer que havia “gen-
te grossa envolvida”. E determi-
nou: “Apure tudo. Não há limites 
nem restrições para a apuração 
desse crime.”

O jornalista Hélio Zenaide, 
então diretor do Jornal A União, 
estava no momento com o gover-
nador, no Palácio da Redenção, 
e testemunhou o diálogo.

Não demorou muito para 
que os investigadores estabe-
lecessem algumas premissas 
para chegar aos autores do 
crime. A primeira era com re-
lação à arma usada. Sendo o 
fuzil de uso privativo das For-
ças Armadas, concluíram que 
somente pessoas ligadas à po-
lícia ou ao Exército saberiam 
manuseá-lo. As investigações 
convergiram, assim, aos poli-
ciais militares que trabalha-
vam em Sapé, Sobrado e Pi-
lar, “pelo conhecimento que o 
pistoleiro revelara da área es-
colhida para os disparos, bem 
como sobre os hábitos da víti-
ma”, conta Biu.

 Pouco tempo depois, a polí-
cia já estava no rastro dos ma-
tadores e, no dia 9 de abril, sete 
dias após o crime, o chefe de Po-
lícia, Francisco Maria Filho, reu-
niu a imprensa para apresentar 
os acusados: os soldados Antô-
nio Alexandre e Francisco Pedro 
da Silva (o Chiquinho). O va-
queiro Claudino Arnaud, apon-
tado como o terceiro homem, 
nunca foi preso.

Também revelou os nomes 
dos mandantes, conforme con-
fissão de Chiquinho: o crime 
havia sido encomendado pelos 
latifundiários Aguinaldo Veloso 
Borges e Pedro Ramos Coutinho.

 
A reação   

No mesmo dia em que eram 
apresentados os matadores 
e anunciados os nomes dos 
mandantes do assassinato de 

A elucidação do crime
e os nomes dos envolvidos 

Aguinaldo Veloso Borges (esquerda) foi apontado como mandante do assassinato de João Pedro, levado a cabo pelos soldados Chiquinho e Alexandre

Marcado para morrer: uma câmera e uma ideia

Manobra política na AssembleiaJoão Pedro, tropas do IV Exército 
realizaram uma gigantesca ope-
ração nos estados da Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas e Rio Gran-
de do Norte.

Era véspera da grande passea-
ta marcada pelos camponeses, 
que pretendiam ir às ruas protes-
tar contra o crime.

Na Paraíba, prenderam, en-
tre outras pessoas, o presiden-
te da Federação das Ligas Cam-
ponesas, Assis Lemos. Piquetes 
foram postos nas estradas, com 
vistoria rigorosa dos veículos; 
uma juíza teve a casa vasculha-
da por tropas do Exército; e um 
juiz foi revistado duas vezes du-
rante viagem entre João Pessoa 
e Campina Grande.

O Exército, porém, justificou tra-
tar-se de operação de rotina.

Em 1962, uma caravana da União Nacio-
nal dos Estudantes percorria o país para pro-
mover a discussão sobre a reforma universi-
tária. Membro do Centro Popular de Cultura 
da UNE (CPC), Eduardo Coutinho chegou ao 
Nordeste em abril daquele ano. No dia 14, es-
tava na Paraíba, duas semanas após o assas-
sinato de João Pedro Teixeira.

Um comício que reuniu cerca de cinco mil 
pessoas, realizado no dia 15, em Sapé, para 
protestar contra o crime, chamou a atenção 
da equipe do CPC.

Nascia naquela ocasião a ideia do filme 
que se tornaria obra-prima e uma das denún-
cias mais contundentes sobre a violência no 
campo e, posteriormente, a perseguição dos 
trabalhadores pela ditadura militar.

As filmagens deveriam ser iniciadas dois 
anos depois, contudo, com novos conflitos, 
mortes e a ocupação da polícia paraibana na 

região de Sapé, trabalhar no local tornou-se 
impossível. Coutinho decidiu, então, transfe-
rir as locações para o Engenho Galileia, em 
Pernambuco, onde tinha nascido a primeira 
Liga Camponesa, em 1955.

João Mariano interpretaria João Pedro. Eli-
zabeth Teixeira e seus filhos fariam seus pró-
prios papéis.

Prisões
Trinta e cinco dias após o início das fil-

magens, entretanto, o golpe militar de 31 de 
março interrompeu os trabalhos. Galileia foi 
invadida pelo Exército e os principais líderes 
camponeses foram presos, assim como al-
guns membros da equipe do CPC, sob alega-
ção de “comunismo”. A maioria, no entanto, 
conseguiu fugir para Recife e, de lá, segui-
ram para o Rio de Janeiro. Grande parte dos 
equipamentos foi apreendida.

Em 1981, Eduardo Coutinho retomou a 
produção do documentário. “Voltei a Gali-
leia para completar o filme do modo que fos-
se possível. Não havia um roteiro prévio, mas 
apenas a ideia de tentar reencontrar os cam-
poneses que tinham trabalhado em ‘Cabra 
Marcado para Morrer’. Queria retomar nosso 
contato através de depoimentos sobre o pas-
sado, incluindo, os fatos ligados à experiên-
cia da filmagem interrompida, a história real 
da vida de João Pedro, a luta de Sapé, a luta 
de Galileia e também a trajetória de cada um 
dos participantes do filme daquela época até 
hoje”, narra Eduardo Coutinho.

O filme virou assim uma espécie de docu-
mentário dentro do documentário, concluído 
e lançado em 1984. Em novembro de 2015, en-
trou para a lista dos 100 melhores filmes bra-
sileiros de todos os tempos, elaborada pela 
Associação Brasileira de Críticos de Cinema.

Quinto suplente da bancada situacionista na As-
sembleia Legislativa da Paraíba, o usineiro Aguinaldo 
Veloso Borges e seus aliados engendraram uma das 
mais escandalosas manobras da história política do es-
tado. Para escapar do processo no caso do assassina-
to de João Pedro, bastava-lhe a imunidade parlamen-
tar, o que alcançou graças aos sucessivos pedidos de 
licença de colegas de bancada, até que pudesse as-
sumir a cadeira de deputado.

Biu Ramos lembra que se chegou a noticiar que 11 
deputados estaduais teriam se licenciado para possi-
bilitar a convocação de Veloso Borges, no dia seguinte 
à confissão do soldado Chiquinho.

“Abrigado sob o manto das imunidades políti-
cas, Borges estava a salvo da Justiça. O seu nome já 
não mais podia ser arrolado no inquérito ou pedida 
qualquer medida judicial contra sua pessoa, a me-
nos que fosse concedida permissão pelo Poder Le-
gislativo”, escreveu Biu Ramos.

O autor de “Crimes que abalaram a Paraíba” narra 
ainda a curiosa cena em que, ingressando no plenário, 
Aguinaldo depara-se exatamente com Raymundo Asfo-
ra na tribuna, “comentando os resultados do inquérito, 
mostrando a gravidade dos fatos que envolviam não 
apenas dois soldados de polícia e um vaqueiro, mas 
personalidades do mundo político e econômico do es-
tado”. Asfora enfatizou: “Temos de saber se, neste ple-
nário, contemplamos cidadãos de honra ou assassi-
nos frios”. Coube ao deputado Joacil de Brito Pereira a 
maior defesa de Veloso Borges.

É de Joacil, aliás, uma das frases mais condenáveis 
a respeito da relação entre latifundiários e camponeses 
no Brasil daquela época. A citação foi publicada em li-
vro do escritor e jornalista John Gerassi, que foi durante 
vários anos correspondente do New York Times na Amé-
rica Latina. Sobre o assunto, disse Joacil: “Somos gene-
rosos. Se um camponês morre, ou se morre sua mulher 
ou seu filho, quem paga o enterro? O dono da terra”.

Fotos: Reprodução/ Livro “Crimes que abalaram a Paraíba”



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2022
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público o seguinte resultado: As pessoas físicas e empresa: O Sr. Manoel Rafael 
Silva Rodrigues, apresentou proposta com o valor mensal de R$ 1.212,00 (hum mil, duzentos e 
dorze reais) e valor global de R$ 13.332,00 (treze mil, trezentos e trinta e dois reais) para o ITEM 
13, o Sr. Damião de Bozano Moura da Silva, apresentou proposta com o valor mensal de R$ 
1.212,00 (hum mil, duzentos e dorze reais) e valor global de R$ 13.332,00 (treze mil, trezentos 
e trinta e dois reais) para o ITEM 12, o Sr. Francisco Sabino Sobrinho, apresentou proposta 
com o valor mensal de R$ 1.650,00 (hum mil, seiscentos e cinquenta reais) e valor global de R$ 
18.150,00 (dezoito mil, cento e cinquenta reais) para o ITEM 16, a Srª. Evelyn Vilma Leite Valdez, 
apresentou proposta com o valor mensal de R$ 1.212,00 (hum mil, duzentos e dorze reais) e valor 
global de R$ 13.332,00 (treze mil, trezentos e trinta e dois reais) para o ITEM 10,  a Srª. Luzia Eva 
Neta Cruz,, apresentou proposta com o valor mensal de R$ 1.212,00 (hum mil, duzentos e dorze 
reais) e valor global de R$ 13.332,00 (treze mil, trezentos e trinta e dois reais) para o ITEM 07, 
a Srª. Jaciara Pereira Alves, apresentou proposta com o valor mensal de R$ 1.212,00 (hum mil, 
duzentos e dorze reais) e valor global de R$ 13.332,00 (treze mil, trezentos e trinta e dois reais) 
para o ITEM 11, a Srª. Rozeilda Matias Leite, apresentou proposta com o valor mensal de R$ 
1.212,00 (hum mil, duzentos e dorze reais) e valor global de R$ 13.332,00 (treze mil, trezentos 
e trinta e dois reais) para o ITEM 08,  a Srª. Onelia Batista Arantes Lima, apresentou proposta 
com o valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e valor global de R$ 22.000,00 (vinte e dois 
mil reais) para o ITEM 03, o Sr. José Dantas Pereira,, apresentou proposta com o valor mensal 
de R$ 1.450,00 (hum mil, quatrocentos e cinquenta) e valor global de R$ 15.950,00 (quinze mil, 
novecentos e cinquenta reais) para o ITEM 14, a Srª. Rayssa Pereira Suassuna Cabral de Lucena,, 
apresentou proposta com o valor mensal de R$ 2.650,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais) 
e valor global de R$ 29.150,00 (vinte e nove mil, cento e cinquenta reais) para o ITEM 05, a Srª. 
Zelia Maria Freire de Albuquerque, apresentou proposta com o valor mensal de R$ 2.500,00 (dois 
mil e quinhentos reais) e valor global de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos  reais) para 
o ITEM 04, a empresa Gaudêncio Mendes de Sousa Filho – ME apresentou proposta com o valor 
mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e valor global de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) para 
o ITEM 02,   o Sr. Damião José da Silva, apresentou proposta com o valor mensal de R$ 1.450,00 
(hum mil, quatrocentos e cinquenta reais) e valor global de R$ 15.950,00 (quinze mil, novecentos 
e cinquenta reais) para o ITEM 15, a Srª Roseli Mendes Pedrosa Paulino, apresentou proposta 
com o valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e valor global de R$ 22.000,00 (vinte e dois 
mil reais) para o ITEM 01 Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do art. 109, I “b” da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. Abre-se vista do processo 
aos interessados para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão, não interposição 
de recurso por parte dos interessados, será encaminhado ao ordenador de despesas para fins 
de homologação e adjudicação

Aguiar-PB, 01 de Abril de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

São José, S/N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
realização de exames laboratoriais em geral para atender a demanda do Município de Alcantil – PB. 
Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 14 de Abril 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 13:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 01 de Abril de 2022
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de peixes congelados para serem distribuídos com Famílias Carentes, 
durante o período da Semana Santa. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Arara: 07.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL – SMTS 08.244.2003.2035 MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS 
BÁSICAS 500. RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.32.01 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
08.244.2003.2037 MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES NA SEMANA SANTA 
500. RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.32.01 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Arara e: CT Nº 00033/2022 - 30.03.22 - AGROFRIOS COMERCIO DE FRIOS E HORTIFRUTI-
GRANGEIROS LTDA - R$ 139.900,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00002/2022, que objetiva: Aquisição de Medicamentos Psicotrópicos; RATIFICO o correspondente 
procedimento em favor de: ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 328.670,25.

Araruna - PB, 31 de março de 2022
AMÉRICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA

Secretária de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00003/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00003/2022, que objetiva: Aquisição de Medicamentos Injetáveis; RATIFICO o correspondente 
procedimento em favor de: ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 177.388,70.

Araruna - PB, 31 de março de 2022
AMÉRICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA

Secretária de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Medicamentos Injetáveis. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro 
de Preços nº AD00003/2022 - Ata de Registro de Preços nº 00003/2022, decorrente do processo 
licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00003–2022, realizado pela Prefeitura Municipal de 
Lucena. DOTAÇÃO: Orçamento de 2022 – Recursos Próprios do Município/Recursos Federais 
03.000 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 302 0012 2067 10 301 0012 2071 10 301 0012 2075 
10 302 0012 2077 10 302 0012 2080 10 302 0012 2086 Elemento de Despesa: 33903099 – Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde de Araruna e: CT Nº 00007/2022 - 31.03.22 - ENDOMED COMÉRCIO 
E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 177.388,70.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Medicamentos Psicotrópicos. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro 
de Preços nº AD00002/2022 - Ata de Registro de Preços nº 00002/2022, decorrente do processo 
licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00002–2022, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LUCENA. DOTAÇÃO: 03.000 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Fichas: 10 301 0012 2066 
COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS 10 302 0012 2067 COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA 
E ALTA COMPLEXIDADE 10 301 0012 2069 COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA–
PSF Orçamento de 2022 – Recursos Próprios do Município/Recursos Federais 03.000 – FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 0012 2071 10 301 0012 2075 10 302 0012 2077 10 302 0012 
2086 Elemento de Despesa: 33903099 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Araruna e: CT Nº 
00006/2022 - 31.03.22 - ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 328.670,25.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00005/2022
A Prefeitura Municipal de Aroeiras manifesta o interesse em obter propostas adicionais de even-

tuais interessados na contração direta, com base no Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21, 
que objetiva: Contratação de empresa para o fornecimento de material de consumo e equipamento 
médico hospitalar destinada a secretaria de saúde deste município. O interessado poderá obter 
o respectivo Termo de Referência com a especificação do objeto pretendido junto a Comissão de 
Licitação, sediada na Rua Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, ou acessando: http://www.
aroeiras.pb.gov.br/licitacao. A referida comissão estará recebendo as propostas até o dia 08 de Abril 
de 2022, nos horário e endereço abaixo indicados, e que poderão ser encaminhadas também pelo 
e-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Art. 75, II da Lei 14.133/21 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) 3396–1020.

Aroeiras - PB, 01 de Abril de 2022
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Servidor Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 09:00 horas do dia 15 de Abril de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de UM veículo destinado ao 
atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde 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: (083) 3396–1020. E-mail: licita-
caopmaroeiras@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Aroeiras - PB, 31 de Março de 2022
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - 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: Aquisição de kits didáticos destinados 
aos alunos da rede municipal de ensino do município de Aroeiras. Abertura da sessão pública: 
09:30 horas do dia 15 de Abril 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 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396–1020. 
E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: www.aroeiras.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Aroeiras - PB, 31 de Março de 2022
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 10:00 horas do dia 15 de Abril de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para forne-
cimento parcelado e diário de botijões de gás GLP em atendimento as demandas das diversas 
Secretarias do Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 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: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: http://www.aroeiras.
pb.gov.br/home; www.tce.pb.gov.br. 

Aroeiras - PB, 31 de Março de 2022
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para execução dos serviços de 

reforma e ampliação da Escola Municipal E. F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, conforme 
especificações do projeto básico. LICITANTE HABILITADO: AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES 
LTDA. LICITANTES INABILITADOS: CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE EIRELI; 
CONSTRUTORA FORTE BRASIL EIRELI; DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E 
LOCACOES LTDA; ESTRUCTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES; FABIO 
JUNIOR FRANCO EIRELI. 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 Pedro Américo, 80 - Centro - Aroei-
ras - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: 
licitacaopmaroeiras@gmail.com. 

Aroeiras - PB, 30 de março de 2022
LEIA BARBOSA FERREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
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 13 de Abril 
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 Material de Construção. 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, 24 de Março de 2022
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
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 14 de Abril de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de peças e 
acessorios para os veículos da frota municipal e locados municipio de Assunção – PB, julgamento 
maior desconto sobre a tebela audatex ou similar. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 005/15; 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, 29 de Março de 2022
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2022, que objetiva: Contratação de Pessoa 
Jurídica do ramo para prestar o fornecimento de frutas, legumes, verduras e afins, para atender a 
demanda da Merenda Escolar da Rede Pública de Educação Municipal; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO ROBISON GUIMARÃES – ME - R$ 173.151,00.

Assunção - PB, 31 de Março de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR 
IMAGENS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GAMA SERVI-
ÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - R$ 64.430,00; POLICLINICA POPULAR PATOENSE 
LTDA - R$ 32.900,00.

Assunção - PB, 30 de Março de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2022, que objetiva: Con-
tratação de empresa de engenharia para a execução das obras de Construção de uma Garagem 
Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente: Transferências Especiais – Plano de Ação n.º 
09032021–009245 e Próprios; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 60.184,78.

Assunção - PB, 30 de Março de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Thomaz de Aquino, 06 - Centro - Barra de São Miguel - PB, às 09:30 horas do dia 19 de Abril de 
2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM 
DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL – PB. 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 07:30 as 12:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3358–1005. E-
-mail: cplbarradesaomiguel@gmail.com. Edital: www.barradesaomiguel.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Barra de São Miguel - PB, 01 de Abril de 2022
JOELSON SILVA LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE UM 
VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK–UP ZERO KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: RYO COMERCIO DE VEICULOS, PECAS, ACESSORIOS E 
SERVICOS LTDA - R$ 257.000,00.

Belém - PB, 01 de Abril de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRE-
TARIAS DO MUNICIPIO DE BELÉM –PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO - R$ 168.045,00.

Belém - PB, 01 de Abril de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0002-2022
Aviso de interposição de recurso referente a TP 0002/2022. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (TIPO l), 
BELÉM/ PB. A CPL comunica a interposição de Recurso por parte da empresa D I T CONSTRUCOES, 
IMOBILIARIA E SERVICOS EIRELI contra a decisão da CPL da fase de Habilitação. Os interessados 
poderão apresentar contrarrazões ao recurso administrativo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme 
consta no § 3º do art 109 da Lei 8.666/93. O referido recurso encontra-se disponível para consulta no 
endereço eletrônico https://belem.pb.gov.br, bem como na Sala da Comissão Permanente de Licitações 
onde os licitantes poderão obter vistas. Desse modo a abertura dos envelopes que seria realizada dia 
06/04/2022 está suspensa em face dos tramites legais do processo. 

Belém- PB, 01 de abril de 2022.
Josivan Batista da Silva

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0003-2022
Aviso de interposição de recurso referente a TP 0003/2022. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EM-

PRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA 
UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MODELO PROINFÂNCIA, TIPO B, LOCALIZA-
DA NO SITIO SERROTE, BELÉM/ PB. A CPL comunica a interposição de Recurso por parte da 
empresa D I T CONSTRUCOES, IMOBILIARIA E SERVICOS EIRELI contra a decisão da CPL da 
fase de Habilitação. Os interessados poderão apresentar contrarrazões ao recurso administrativo 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme consta no § 3º do art 109 da Lei 8.666/93. O referido 
recurso encontra-se disponível para consulta no endereço eletrônico https://belem.pb.gov.br, bem 
como na Sala da Comissão Permanente de Licitações onde os licitantes poderão obter vistas. 
Desse modo a abertura dos envelopes que seria realizada dia 06/04/2022 está suspensa em face 
dos tramites legais do processo. 

Belém- PB, 01 de abril de 2022.
Josivan Batista da Silva

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2022-SRP
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 007/2022-SRP, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é Sistema de Registro de 
Preços, com o MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO sobre a tabela divulgada pela ABC FARMA, 
para fornecimento de medicamentos Genéricos e Similares para a Prefeitura Municipal de Boquei-
rão – PB. Data de abertura: 13/04/2022 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, 
à Avenida Nossa Senhora do Desterro, 1040, Bairro Novo, no horário das 7:30 à 13:00.  Outras 
informações pelo Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão, 01 de abril de 2022.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2022 - SRP
REPUBLICAÇÃO POR DESERÇÃO
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLI-

CO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
nº. 009/2022-SRP, do tipo “menor preço”, cujo objeto é SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA (GLP-13kg) . Data de abertura: 13/04/2022 
às 08h30min (horário local), por meio do site https:// www.portaldecompraspublicas.com.br. Que foi 
considerada deserta pela ausência de licitantes. Informações: no endereço Avenida 30 de Abril, nº. 45, 
Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375. E-mail: cplbo-
queirao@gmail.com. Edital: www.boqueirão.pb.gov.br; ttps://www.portaldecompraspublicas.com.br.

Boqueirão, 01 de ABRIL de 2022.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaoca-
bedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO POR SISTEMA DE 
CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME), PARA SERVIÇO 
DE CIRURGIA BUCO–MAXILO FACIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E 
MATERNIDADE MUNICIPAL PE. ALFREDO BARBOSA – HMMPAB E DEMAIS UNIDADES DE 
SAÚDE NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CABEDELO–PB – SESCAB. Abertura da 
sessão pública: 09:00 horas do dia 18 de Abril de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do 
dia 18 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 Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 
as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.
licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.
pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 01 de Abril de 2022.
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
OBJETO: Aquisições Parceladas de Peças Automotivas destinadas a manutenções corretivas 

e preventivas de veículos e máquinas, pertencentes a esta Edilidade e ao Fundo Municipal de 
Saúde exercício 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2022. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO DE 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE/
FEDERAIS (RECURSOS ORDINARIOS/ RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE 
IMPOSTOS – EDUCAÇÃO/ RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS 
– SAÚDE/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO SUS/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO 
FNDE/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNAS/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO SUS/ 
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB MAGISTERIO/ TRANSFERÊNCIA FUDEB OUTRAS). VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Casserengue e: CT Nº 00022/2022 - 17.03.22 - FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME - R$ 
258.053,56; CT Nº 00023/2022 - 17.03.22 - A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE 
VEICULOS E PECAS LTDA - R$ 271.579,76.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
OBJETO: Aquisições Parceladas de Pneus, Câmara Ar e Protetor, (novos) não recondicionado, 

para suprir as necessidades da Frota de Veículos e Máquinas pertencentes e/ou locados a esta 
Edilidade e ao Fundo Municipal de Saúde exercício 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00002/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 
DE CASSERENGUE/FEDERAIS (RECURSOS ORDINARIOS/ RECEITA DE IMPOSTOS E DE 
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO/ RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFE-
RÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO SUS/ TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSO DO FNDE/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNAS/ TRANSFERÊNCIA DE 
RECURSO DO SUS/ TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB MAGISTERIO/ TRANSFERÊNCIA FUDEB 
OUTRAS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Casserengue e: CT Nº 00024/2022 - 17.03.22 - FERNANDO AUTO PECAS 
LTDA - ME - R$ 102.108,00; CT Nº 00025/2022 - 17.03.22 - NORCOL NORDESTE COMERCIO E 
SERVICOS LTDA - R$ 162.094,00; CT Nº 00026/2022 - 17.03.22 - NORDESTE COMERCIO VARE-
JISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA - ME - R$ 7.580,00; CT Nº 00027/2022 - 17.03.22 - CARNEIRO DO 
NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - R$ 11.042,00; 
CT Nº 00028/2022 - 17.03.22 - BOREAL SUL COMERCIAL LTDA - R$ 720,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
OBJETO: Aquisições Parceladas de Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda 

Escolar da Prefeitura Municipal de Casserengue/PB, Exercício 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pre-
gão Eletrônico nº 00003/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS DO 
MUNICÍPIO DE CASSERENGUE/FEDERAIS (RECURSOS ORDINARIOS/ TRANSFERÊNCIA DE 
RECURSO DO FNDE) = 20.040 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – 12.306.0004.2007 
– ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Casserengue e: 
CT Nº 00029/2022 - 17.03.22 - EDVALDO BEZERRA DA COSTA - R$ 142.980,50; CT Nº 00030/2022 
- 17.03.22 - MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA - R$ 216.928,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
OBJETO: Aquisições Parceladas de Materiais de Construção diversos para melhor atender 

as necessidades da Administração Municipal e ao Fundo Municipal de Saúde exercício 2022. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2022 
– RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE/FEDERAIS (RECURSOS OR-
DINARIOS/ RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO/ 
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE/ TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSO DO SUS/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNDE/ TRANSFERÊNCIA DE 
RECURSO DO FNAS/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO SUS/ TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 
MAGISTERIO/ TRANSFERÊNCIA FUDEB OUTRAS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Casserengue e: CT Nº 00032/2022 - 
18.03.22 - BEZERRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - R$ 421.898,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
OBJETO: Aquisições parceladas de materiais de expedientes e didáticos, destinados à manu-

tenção dos programas, ações e atividades de todas as Secretarias deste Município e ao Fundo 
Municipal de Saúde exercício 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2022. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSEREN-
GUE/FEDERAIS (RECURSOS ORDINARIOS/ RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA 
DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO/ RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS 
– SAÚDE/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO SUS/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO 
FNDE/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNAS/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO SUS/ 
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB MAGISTERIO/ TRANSFERÊNCIA FUDEB OUTRAS). VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Casserengue e: CT Nº 00033/2022 - 18.03.22 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE 
MERIDIONAL LTDA - R$ 12.079,50; CT Nº 00034/2022 - 18.03.22 - MARIA CRISTIANE LEMOS 
DE ARAUJO - R$ 89.759,10.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Horas/Máquinas de Trator de Pneus com Grade Aradora para Corte de 
Terras, que tem como objetivo beneficiar os Pequenos Agricultores da zona rural deste Município. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2022 
– RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE (RECURSOS ORDINARIOS) = 
20.080 – SECRETARIA DE AGRICULTURA – 20.606.0008.2034 – ELEMENTO DE DESPESA: 
3390.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física; 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Casserengue e: CT Nº 00031/2022 - 18.03.22 - ALERIANDO FERREIRA 
DE LIMA - R$ 81.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2022, que objetiva: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇO PARA PRONTA ENTREGA DE EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATE-
RIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE 
MUNICIPIO, MEDIANTE REQUISIÇÃO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO - R$ 225.521,00; ADERSON PEREIRA DA 
SILVA - R$ 383.572,20.

Cubatí.. - PB, 01 de Abril de 2022
JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da 

legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2022, que objetiva: SISTEMA DE REGIS-
TRO DE PREÇO PARA PRONTA ENTREGA DE EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS 
DE FARMACIA BASICA E MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CUBATÍ, MEDIANTE REQUISIÇÃO; 
ADJUDICO o seu objeto a: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - 
R$ 528.811,15; DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME - R$ 15.653,50; DROGAFONTE 
LTDA - R$ 15.046,50; FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS 
E HOPITALARES LTDA - R$ 6.875,00; JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 32,50; PHARMAPLUS 
LTDA - R$ 9.206,00; STOCK MED PRODUTOS M??DICO– HOSPITALARES LTDA - R$ 5.405,50.

Cubatí.. - PB, 23 de Março de 2022
JOYCE CUNHA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2022, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇO PARA PRONTA ENTREGA DE EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DE 
FARMACIA BASICA E MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CUBATÍ, MEDIANTE REQUISIÇÃO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALLFAMED COMERCIO 
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 528.811,15; DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES 
EIRELI ME - R$ 15.653,50; DROGAFONTE LTDA - R$ 15.046,50; FARMAGUEDES COMERCIO 
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOPITALARES LTDA - R$ 6.875,00; JOSÉ 
NERGINO SOBREIRA - R$ 32,50; PHARMAPLUS LTDA - R$ 9.206,00; STOCK MED PRODUTOS 
M??DICO– HOSPITALARES LTDA - R$ 5.405,50.

Cubatí.. - PB, 01 de Abril de 2022
JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA PRONTA ENTREGA DE EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA E MEDICAMENTOS CONTROLA-
DOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO 
DE CUBATÍ, MEDIANTE REQUISIÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00005/2022. 
DOTAÇÃO: 06.013 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 10 301 0002 2030 ATIVIDADES DE ATENÇÃO 
BÁSICA 1.500.1002 Recursos Vinculados de Impostos – ASPS 0028 3390.30 MATERIAL DE 
CONSUMO 1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados 0033 3390.32 00 1.501.0000 MATERIAL, 
BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo 
de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviç 0029 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO 0034 3390.32 00 1.600.0000 MATERIAL, BEM 
OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.621.0000 Transferências Fundo a Fundo de 
Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 0030 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO 
0035 3390.32 00 1.600.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
10 302 0002 2033 ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.500.1002 Recursos 
Vinculados de Impostos – ASPS 0062 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.501.0000 Outros 
Recursos não Vinculados 0064 3390.32 00 1.501.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviç 0063 3390.30 
MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 30/04/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Cubati e: CT Nº 00018/2022 - 01.04.22 - PHARMAPLUS LTDA - R$ 9.206,00; CT 
Nº 00019/2022 - 01.04.22 - STOCK MED PRODUTOS M??DICO- HOSPITALARES LTDA - R$ 
5.405,50; CT Nº 00020/2022 - 01.04.22 - FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FAR-
MACEUTICOS MEDICOS E HOPITALARES LTDA - R$ 6.875,00; CT Nº 00021/2022 - 01.04.22 
- DROGAFONTE LTDA - R$ 15.046,50; CT Nº 00022/2022 - 01.04.22 - DIST. DE MEDICAMENTOS 
BACKES EIRELI ME - R$ 15.653,50; CT Nº 00023/2022 - 01.04.22 - ALLFAMED COMERCIO 
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 528.811,15; CT Nº 00024/2022 - 01.04.22 - JOSÉ 
NERGINO SOBREIRA - R$ 32,50.

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 2 de abril de 2022      29Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA PRONTA ENTREGA DE EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE REQUISIÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00002/2022. DOTAÇÃO: 02.002 GABINETE DO PREFEITO – 3390.30 MATERIAL 
DE CONSUMO – 1.001.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS – 02.003 SECRETARIA DE ADMINIS-
TRAÇÃO E PLANEJAMENTO – 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO – 1.001.0000 RECURSOS 
ORDINÁRIOS – 02.004 SECRETARIA DE FINANÇAS – 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO – 
1.001.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS – 02.005 SECRETARIA DE AGRICULTURA – 3390.30 
MATERIAL DE CONSUMO – 1.001.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS – 02.006 SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO – 12.361.0002.2016 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – 3390.30 MATERIAL 
DE CONSUMO – 1.001.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS – 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO – 
1.111.0000 RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (EDUCAÇÃO) – 3390.30 MATERIAL 
DE CONSUMO – 1.113.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% – 3390.30 MATERIAL DE 
CONSUMO – 1.121.0000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE ( PROGRAMA DINHEIRO 
DIRETO NA ESCOLA PDDE) – 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO – 1.122.0000 TRANFERÊNCIA 
DE RECURSOS DO FNDE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE) – 
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO – 1.124.0000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE 
– 12.366.0002.2091 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – 3390.30 MATERIAL 
DE CONSUMO – 1.111.0000 RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (EDUCAÇÃO) – 
02.011 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE – 13.392.0022026 ATIVIDADES DE CULTURA 
– 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO – 1.001.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS – 13.392.00022027 
FESTEJOS TRADICIONAIS – 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO – 1.001.0000 RECURSOS 
ORDINÁRIOS – 27.812.0002.2086 ATIVIDADES DESPORTIVAS – 3390.30 MATERIAL DE CON-
SUMO – 1.001.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS – 02.017 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 
– 04.122.00022066 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA – 3390.30 MATERIAL 
DE CONSUMO – 1.001.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS – 02.020 SECRETARIA ASSESSORIA JU-
RIDICA SEGURANÇA PUBLICA ANTIDROGAS – 02.122.0002.2086 ATIVIDADES DA SECRETARIA 
ASSESSORIA JURIDICA SEGURANÇA PUBLICA ANTIDROGAS – 3390.30 MATERIAL DE CON-
SUMO – 1.001.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS – 06.015 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL – 08.244.0002.2050 ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA – 3390.30 MATERIAL 
DE CONSUMO – 1.001.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS – 1.311.0000 TRANSFERÊNCIA DE 
RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAES – 3390.30 MATERIAL DE 
CONSUMO – 08.244.0002.2053 ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 
– 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO – 1.001.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS – 08.242.0002.2092 
ATIVIDADES DE ASSSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA – 3390.30 MATERIAL DE CON-
SUMO – 1.001.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS – 08.244.0002.2094 ATIVIDADES DE COMBATE 
A PANDEMIA DO COVID19 – 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO – 1.001.0000 RECURSOS OR-
DINÁRIOS – 3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA – 06.013 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– 10.301.0002.2030 ATIVIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA – 3390.32 
MATERIAL BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA – 1.001.0000 RECURSOS 
ORDINÁRIOS – 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO – 1.211.0000 RECEITA DE IMPOSTOS E 
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS SAÚDE – 3390.32 MATERIAL BENS OU SERVIÇOS PARA 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA – 1.213.0000 TRANFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS 
DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL – 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO – 
1.214.0000 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO 
GOVERNO FEDERAL CUSTEIO – 10.302.0002.2033 ATIVIDADES DE ASSINTÊNCIA HOSPITALAR 
E AMBULATORIAL – 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO – 1.001.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS 
– 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO – 1.214.0000 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE 
RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL CUSTEIO – 10.305.0002.2035 ATI-
VIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO – 1.214.0000 
TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO GOVERNO 
FEDERAL CUSTEIO – 10.304.0002.2090 ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – 3390.30 
MATERIAL DE CONSUMO– 1.214.0000 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS 
DO SUS PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL CUSTEIO – 10.3050002.2093 ATIVIDADE 
COM COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 – 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO – 1.211.0000 
RECEITA DE IMPOSTO E TRANSFERENCIA DE IMPOSTO (SAUDE) – 3390.30 MATERIAL 
DE CONSUMO – 1.213.0000 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS 
PROVENIENTE DO GOVERNO ESTADUAL – 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO – 1.214.0000. 
VIGÊNCIA: até 30/04/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cubati e: CT Nº 
00016/2022 - 01.04.22 - ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO - R$ 225.521,00; CT Nº 00017/2022 
- 01.04.22 - ADERSON PEREIRA DA SILVA - R$ 383.572,20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
 ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2022, que objetiva: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇO PARA PRONTA ENTREGA DE EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNI-
CIPIO, MEDIANTE REQUISIÇÃO; ADJUDICO o seu objeto a: ADERALDO BATISTA DA COSTA 
NETO - R$ 225.521,00; ADERSON PEREIRA DA SILVA - R$ 383.572,20.

Cubatí.. - PB, 01 de Abril de 2022
JOYCE CUNHA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 001.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 00003/2022.
REF: TERMO DE CONTRATO 00034/2022-CPL
OBJETO: Aquisições parceladas de combustíveis e lubrificantes destinados a atender a frota 

veicular própria e/ou locada da edilidade e suas secretarias, inclusive Fundo Municipal de Saúde.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
CONTRATADO: JOSE JOAO DOS SANTOS COMBUSTIVEIS
CNPJ: 03.823.306/0001-36.
OBJETO DO TERMO:  equilíbrio financeiro aos preços contratados conforme contrato para 

aquisição de Gasolina Comum R$ 7,61, Diesel S 10 R$ 7,52.
DATA RATIFICAÇÃO: 29.03.2022.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 001: 01.04.2022.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2022.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07.2022.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Nossa Senhora do Rosário 35, Centro – Cuitegi/PB, às 09h00min, do dia 18.04.2022, 
licitação modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, objetivando 
aquisições parceladas de CIMENTO CP2-F, saco com 50 Kg, destinado às obras diversas e 
serviços de engenharia executáveis pelo município de Cuitegi, exercício 2022 ou enquanto 
durar o quantitativo. Recursos: previstos no orçamento vigente. FUNDAMENTO LEGAL: Leis 
Federais nºs 8.666/93, 10.520/02, 123/2006, Decreto Municipal nº 01.2013 e demais legislações 
pertinentes. Outros esclarecimentos e Cópia do Edital poderão ser obtidos no endereço retro 
mencionado, em dias úteis, no horário compreendido de 08h00min às 12h00min. sites: www.
cuitegi.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Cuitegi/PB, 31 de março de 2022.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 10:00 horas do dia 14 de Abril 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa especializada em implantação e suporte de sistemas informatizados para utilização na 
Prefeitura Municipal de Curral de Cima. 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 425/17; 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) 98708–0527. E-mail: getulio82@gmail.com. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Curral de Cima - PB, 01 de Abril de 2022
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 14:00 horas do dia 18 de Abril  de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de materiais 
elétricos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: damiaoprefeitura@gmail.com

Damião - PB, 01 de Abril de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
CONVOCAÇÃO DE REMANESCENTE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2022

Objeto: AQUISIÇÃO DE PROTEÍNAS PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDI-
MENTO E DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO,  torna público que 
a empresa PAULA ALVES DA SILVA 05978925470, foi convocada para assinatura do contrato, 
todavia se manteve inerte e não compareceu para  assinatura do respectivo contrato.  Assim, 
convocamos a empresa remanescente no item 04- ANNE WALDEREZ ARAÚJO ALVES DA SIL-
VA13885292425, para manifestar interesse em assumir o item no preço da primeira colocada, sob 
pena de fracassar o item.

Dona Ines - PB, 31 de Março de 2022
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB, por meio do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Registro de 
Preços visando futuras e eventual aquisição parcelada de suplementos nutricionais (leite) a 
serem fornecidos em virtude de ordem judicial para atender pacientes deste município. Aber-
tura da sessão pública: 09:00 horas do dia 13 de Abril de 2022. Início da fase de lances: 09:01 
horas do dia 13 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 Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; Decreto Municipal 
nº 1.907/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08h00min Às 13h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Esperança - PB, 31 de Março de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2022, que objetiva: Aquisição de 
gêneros alimentícios (peixes e arroz) destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes na 
semana santa no ano de 2022 neste município; ADJUDICO o seu objeto a: JCASIF COMERCIO 
VAREJISTA DE CEREAIS LTDA - R$ 50.310,00; MATA NORTE ALIMENTOS LTDA - R$ 179.100,00.

Esperança - PB, 01 de Abril de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2022, que objetiva: Aquisição de gêneros 
alimentícios (peixes e arroz) destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes na semana 
santa no ano de 2022 neste município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA - R$ 50.310,00; MATA NORTE 
ALIMENTOS LTDA - R$ 179.100,00.

Esperança - PB, 01 de Abril de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA 
E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ESPERANÇA = PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00009/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança:. VIGÊNCIA: até 10/03/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00085/2022 - 10.03.22 - VLS LO-
CAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - R$ 268.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2022, que objetiva: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA PARCELADA 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA 
DO PRESENTE EDITAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 2.468,00; MAIOR CLEAN 
COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - R$ 677.464,00.

Gado Bravo - PB, 31 de Março de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE 
FORMA PARCELADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO 
DE REFERÊNCIA DO PRESENTE EDITAL. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00003/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo:02.002 – GABINETE DO PREFEITO. – 04 
122 2001 2002 – Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito – 02.003 – SECRETARIA DE ADMINIS-
TRAÇÃO – 04 122 2001 2003 – Coordenar e Manter as Atividades Administrativas – 02.006 – SECRE-
TARIA DE EDUCAÇÃO 12 361 1005 2009 – Manter as Atividades do FUNDEB 40% – 12 361 1005 2010 
– Manter as Atividades do Ensino Fundamental – MDE – 12 361 1005 2011 – Manutenção de Programas 
com Recursos do FNDE 12 361 1005 2012 – Manter as Atividades do Transporte Escolar – 12 361 1005 
2013 – Manutenção das Atividades do EJA – 12 365 1005 2014 – Manutenção da Educação Infantil – 12 
367 1005 2015 – Atendimento a alunos especiais – 05.005 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 
1004 2022 – Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde – 10 122 1004 2023 – Desenvolver 
Ações de Apoio ao Conselho de Saúde – 10 301 1004 2025 – Manter as Atividades do PAB Fixo – 10 
301 1004 2026 – Manter as Atividades do PSF e NASF – 10 301 1004 2028 – Manter as Atividades da 
Saúde Bucal – 10 301 1004 2029 – Desenvolvimento das Atividades de Outros Programas (SUS) – 10 
302 1004 2030 – Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU – 10 304 1004 2032 – Manutenção das 
Atividades de Vigilância em Saúde 08.008 – FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08 244 1008 2033 
– Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social–RP – 08 244 1008 2034 – Manutenção 
de Conselhos Sociais – 08 244 1008 2036 – Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família – IGDBF 
– 08 244 1008 2037 – Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas Vínculos – (SCFV / PBF / 
CRAS) – 08 244 1008 2038 – Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz – 02 244 1008 2039 
– Aprimoramento da Gestão do SUAS – IGD SUAS – 08 244 1008 2040 – Desenvolver despesas de 
programas FNAS – Elemento de Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo:. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 
01101/2022 - 01.04.22 - MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS 
EIRELI - R$ 677.464,00; CT Nº 01102/2022 - 01.04.22 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE 
MERIDIONAL LTDA - R$ 2.468,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
ATO AVISO DE RETOMADA

CHAMADA PÚBLICA 00001/2022
Em relação a CHAMADA PÚBLICA de nº 00001/2022, objetivando Aquisições de gêneros ali-

mentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinados ao atendimento do 
Programa de Alimentação Escolar/PNAE até dezembro de 2022Dotação consignada no orçamento 
vigente, fica retomada a data de 05/04/2022 as 08h00 min para continuação e prosseguimento ao 
processo em tela  no endereço supracitado: sediada na Rua Antônio André, 39, 1° andar – Centro 
– Guarabira/PB - PB

Guarabira,01 de Abril  de 2022 
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2022
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00040 /2022 que objetiva 

Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de reposição de pavimento em 
paralelepípedos em diversas áreas do município., para o dia 13 de Abril de 2022 às 08:30 horas, 
no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Antonio André, 26 - Centro - Guarabira - PB. Informa-
ções: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 
3271–1246. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. 

Guarabira - PB, 28  de Março de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2022
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 08h30min, do dia 19 de Abril de 2022, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de formulas 
alimentares para distribuição entre pacientes com patologia conforme demanda.  (Itens Fracassados)
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, 01 de Abril  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2022
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 19 de Abril de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: contratação de empresa no ramo 
pertinente para aquisições de fraldas infantis e geriatricas , para melhor atender a necessidade da 
população carente do município, conforme demanda.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, 01 de Abril  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2022
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 005/2022, do tipo Menor Preço, objetivando a AQUISIÇÃO DE PORTA CELULAR PARA 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS MÃES DO MUNICIPIO DE GURJÃO EM COMEMORAÇÃO AO 
DIA ALUSIVO AS MÃES. Data de Abertura: 13/04/2022 às 10:00h. 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. Cópia do Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua Vicente 
Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba ou no site: www.tce.pb.gov.br. Maiores informações 
através do e-mail: cplgurjaopb@gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 01 de abril de 2022.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Vila 

do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 14:00 horas do dia 13 de Abril de 2022, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno 
Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de óleos lubrificantes, fluido de freio, aditivo e graxa 
diversos, destinados aos veículos pertencentes a frota municipal. 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 266/21; 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: licitacaoinga@gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Ingá - PB, 01 de Abril de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de um trator agrícola de 
pneus. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 20 de Abril de 2022. Início da fase de lances: 
para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: Tesouro 
Federal e Ordinários, 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 
278/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Infor-
mações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaoinga@
gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Ingá - PB, 01 de Abril de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 08:00 horas do dia 13 de Abril de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de material de 
construção diversos. 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 266/21; 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: licitacaoinga@gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ingá - PB, 01 de Abril de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00002/2022
O Prefeito Municipal de Ingá, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, torna público que 

fará realizar através da Secretaria de Educação do Município, Chamada Pública de Compra objetivando 
a aquisição de gêneros alimentícios diversos, diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural, destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, de 
acordo com as disposições contidas na Lei Federal nº 11.947/2009 e na Resolução FNDE nº 04/2015. Os 
grupos formais/informais e individuais deverão apresentar os envelopes contendo a documentação para 
habilitação e respectivo projeto de venda até as 09:30 horas do dia 25 de abril de 2022, na Secretaria 
de Educação deste Município, com sede na Rua Antônio Omena de Macário, 03 - Centro - Ingá - PB. 
Neste mesmo local, as 09:30 horas do dia 27 de abril de 2021, será realizada a sessão pública para 
abertura dos referidos envelopes. Informações: os interessados poderão obter cópia deste Edital bem 
como maiores esclarecimentos, junto a referida Secretaria de Educação, no endereço supracitado, no 
horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Ingá - PB, 01 de Abril de 2022.
ROBÉRIO LOPES BURITY

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 10:00 horas do dia 13 de Abril de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de material médico hospitalar diversos. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiaria-
mente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 266/21; Decreto 
Municipal nº 275/21; 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: licitacaoinga@gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ingá - PB, 01 de Abril de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
OBJETO: Execução dos serviços de construção do passeio de acesso de quadra poliesportiva 

neste Município. CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1º - Carlos Alberto Oliveira de Lima Eireli - ME - R$. 
R$.76.997,43; 2º - Igor Rocha de Brito Lira - ME - R$.87.058,07; 3º - R F Serviços de Construção 
Civil Eireli - ME - R$.90.153,41; 4º - WJX Construções e Serviços de Engenharia Ltda. - EPP - 
R$.93.799,25; 5º - Constolau Construções e Serviços Eireli - EPP - R$.109.455,20. EMPRESAS 
DESCLASSIFICADAS: ARC Empreendimentos e Serviços Ltda. - ME; Engenharia G B Empreen-
dimentos e Projetos Ltda. - ME; Sabugi Construções Eireli - EPP; e Trabes Construções e Serviços 
Ltda. - EPP. Maiores informações e vistas ao processo, poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, em sua sede, na Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: licitacaoinga@gmail.com.

Ingá - PB, 31 de Março de 2022.
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LEILÃO Nº 01/2022

A Prefeitura Municipal de Ingá-PB, através da Secretária de Administração, torna público que 
será realizado no dia 20 de abril 2022, ás 10h00minh, Leilão Público de bens móveis inservíveis 
e antieconômicos para o Município, conforme Edital de Leilão nº 001/2022 nas modalidades: 
presencial, na Sede do Departamento Municipal de Transporte, localizada na Rua Francisco 
Farias Braga, s/n, Jardim Farias, Ingá - PB, e online, através do site www.marcotulioleiloes.com.
br. Seguindo a recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde) e de decretos estadual 
e municipal, será obrigatório o uso de máscaras e distanciamento entre os participantes para 
evitar aglomerações e disponibilizaremos material de higiene preventiva para evitar contamina-
ção do COVID-19. O Leilão está amparado pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterações e será 
conduzido pelo Leiloeiro Oficial o senhor Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias, matriculado 
na JUCEP N.º 010/2014. Maiores informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Informações, com o Leiloeiro Oficial (83) 98787-8175, e-mail: 
marcotulio@marcotulioleiloes.com.br. 

Ingá, 01 de abril de 2022.
ROBÉRIO LOPES BURITY

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
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, para Alimentação 
Escolar das Unidades pertencentes a este Município. Os interessados deverão apresentar envelope 
contendo a documentação e respectiva propositura até as 10:00 horas do dia 26 de Abril de 2022, 
na sala da referida comissão, sediada na Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - 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 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 31 de Março de 2022
JOSÉ LUKAS PEREIRA DE SOUZA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE RESCISÃO

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL
DE CONTRATO Nº 00102/2021.

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DO PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO Nº 210712TP00002. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA E META COMERCIO 
E SERVICOS EIRELI, CNPJ 29.903.019/0001-20. Objeto da rescisão: Contrato nº 00102/2021, 
oriundo do Tomada de Preços nº 00002/2021, que tem como Objeto: Contratação de empresa de 
construção civil para, execução dos serviços de reforma e ampliação das seguintes Escolas:  EMEF 
José Antônio Dos Santos localizada no Sítio Bolas e Escola EMEF Josefa Correia de Andrade na 
Comunidade Serra Velha,  pertencentes  ao Município de Itatuba-PB. Fundamento da rescisão: 
Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, art. Nº 79, inciso I. 

Itatuba – PB, 01 de Abril de 2022.
JOSMAR LACERDA MARTINS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
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 13:30 horas do dia 14 de Abril de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de gêneros alimen-
tícios destinados as diversas Secretarias e Fundos Municipais. 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, 31 de Março de 2022
FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para reforma e 

ampliação do Ginásio Coapão, localizado no Centro de Marcação. LICITANTE DECLARADO 
VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: RETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES 
LTDA - Valor: R$ 158.950,50. 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 po-
derão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Manoel Benevonuto do Prado, 
257 - Centro - Marcação - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@gmail.com. 

Marcação - PB, 01 de Abril de 2022.
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para reforma da Escola 

Municipal Raimunda Soares de Lima, localizado no Centro de Marcação. LICITANTE DECLARADO 
VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI - Valor: 
R$ 89.112,80. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do 
Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - 
Marcação - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3625–1111. 
E-mail: licitaadmprefeitura@gmail.com. 

Marcação - PB, 01 de Março de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 10h00min do dia 18 de Abril de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
em construção civil, para Construção de Creche Municipal com capacidade para 50 (cinquenta) 
crianças, no Distrito de Leal–lândia, Zona Rural de Mulungu/PB. 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 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: getulio82@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Mulungu - PB, 01 de Abril de 2022
JORGE ADELINO PAIVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2022
A Pregoeira torna público que será realizado o procedimento licitatório na modalidade Pregão 

Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Contratação de empresa especializada na locação 
de caminhão operacional compactador para coleta e transporte de resíduos sólidos do Município de 
Nazarezinho-PB, conforme Edital. Abertura das propostas: dia 18 de abril de 2022, às 09h (horário 
de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital disponível: www.tce.
pb.gov.br e www.nazarezinho.pb.gov.br. 

Nazarezinho, 01 de abril de 2022.
MARILDA SARMENTO LUIS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2022
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00019/2022, tipo 

menor preços unitário, cujo objeto é a contratação de empresa para os serviços de exame laboratorial. 
Abertura dia 14/04/2022 às 08:30 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. 
O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br e demais informações pelo 
e-mail pedrabrancacpl@gmail.com

Pedra Branca - PB, 01 de março de 2022
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2022
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 00014/2022, CUJO OBJETO MATERIAL 
ODONTOLÓGICO. TEM COMO VENCEDORA KCL COSTA COMERCIO ATACADISTA DE 
MATERIAL HOSPITALAR – EIRELI COM O VALOR GLOBAL DE R$ 59.683,04 (CINQUENTA 
E NOVE MIL, SESSENTA E OITENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS) E PAULO 
JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA – DENTAL CAJAZEIRAS COM O VALOR GLOBAL  
DE  R$ 66.627,65  (SESSENTA E SEIS  MIL SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E 
SESSENTA E CINCO CENTAVOS)  

PEDRA BRANCA-PB, 01 DE MARÇO DE 2022.
SEVERINO LUIZ DE CALDAS

PREGOEIRA OFICIAL

PREFEITURA DE MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
A Prefeitura municipal de Pedra Branca, por meio de seu pregoeiro oficial, torna público que 

vem pelo presente CONVOCAR as empresas classificadas para etapa de lances verbais do Pre-
gão Presencial nº 00015/2022 objeto, aquisição de material médico, para início da fase de lances 
verbais marcada para dia 13/04/2022 as 08:00 na sala de licitações, maiores informações pelo 
e-mail pedrabrancacpl@gmail.com..   

Pedra Branca-PB, 01 de abriu de 2022 
Severino Luiz de Caldas

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00020/2022, por 

menor preços unitário, com objeto, aquisição de aquisição de material de laboratório. Abertura 
dia 13/04/2022 às 08:30 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital 
encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br.

Pedra Branca - PB, 01 de abril de 2022
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00017/2022, por maior 

desconto por lote, com objeto, aquisição de peças para veículos. Abertura dia 13/04/2022 às 14:00 
horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedra-
branca.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br e demais informações pelo e-mail pedrabrancacpl@gmail.com.

Pedra Branca - PB, 01 de abril de 2022
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

30  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 2 de abril de 2022 Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2022
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00018/2022, tipo menor 

preços por item, com objeto, Aquisição de pneus e câmara de ar. Abertura dia 14/04/2022 às 14:00 
horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedra-
branca.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br e demais informações pelo e-mail pedrabrancacpl@gmail.com.

Pedra Branca - PB, 01 de abril de 2022
Severino Luiz de Caldas 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE RATIFICAÇÃO 

RATIFICO, A DISPENSA Nº 00020/2022, EM FAVOR DA EMPRESA TECMIX TECNOLOGIA 
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP, INSCRITA NO CNPJ/CPF SOB N° 05.301.712/0001-64, 
TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECI-
MENTO DE NOTEBOOKS E GABINETES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA E O CONTROLE INTERNO DO MU-
NICÍPIO DE PIANCÓ-PB. COM O VALOR GLOBAL ESTIMADO DE R$ 17.250,00 (DEZESSETE 
MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), EM CONSEQUÊNCIA FICA A MESMO CONVOCADO 
A ASSINAR O TERMO CONTRATUAL, CONFORME ART. 72, E ART. 75, II DA LEI 14.133/2021.  

PIANCÓ- PB, EM 01 DE ABRIL DE 2022.
DANIEL GALDINO DE ARAÚJO PEREIRA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE RATIFICAÇÃO 

Ratifico, a Dispensa nº 00021/2022, em favor da empresa GILMARA MARTINS DE PONTES 
– ME, inscrita no CNPJ/CPF sob n° 13.167.781/0001-55, tendo como objeto a Contratação de 
empresa para serviços de Manutenção de Rádio para o SAMU Regional de Saúde do Município 
de Piancó-PB. Com o Valor Global Estimado de R$ 3.390,00 (três mil trezentos e noventa reais), 
em consequência fica a mesmo convocado a assinar o termo contratual, conforme Art. 72, e Art. 
75, II da Lei 14.133/2021.  

Piancó- PB, em 01 de abril de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico, a Dispensa nº 00023/2022, em favor de JEAN ADOLFO DA SILVA, inscrito no CPF 
sob n° 115.220.184-09, tendo como objeto a Prestação de serviços de Serralheria atendendo as 
necessidades da Unidade de Acolhimento Infanto-juvenil (UAI) do Município de Piancó-PB. Com 
o Valor Global Estimado de R$ 48.840,00 (quarenta e oito mil oitocentos e quarenta reais), em 
consequência fica a mesmo convocado a assinar o termo contratual, conforme Art. 72, e Art. 75, 
II da Lei 14.133/2021.  

Piancó- PB, em 01 de abril de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00023/2022.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: JEAN ADOLFO DA SILVA, inscrita no CPF sob n° 115.220.184-09. 
OBJETIVO: Prestação de serviços de Serralheria atendendo as necessidades da Unidade de 

Acolhimento Infanto-juvenil (UAI) do Município de Piancó-PB.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 48.840,00 (quarenta e oito mil oitocentos e quarenta reais). 

Piancó- PB, em 01 de abril de 2022. 
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: DISPENSA Nº 00021/2022.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ. 
CONTRATADO: GILMARA MARTINS DE PONTES – ME, INSCRITA NO CNPJ/CPF SOB 

N° 13.167.781/0001-55. 
OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 

RÁDIO PARA O SAMU REGIONAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. 
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 3.390,00 (TRÊS MIL TREZENTOS E NOVENTA REAIS). 

PIANCÓ- PB, EM 01 DE ABRIL DE 2022. 
DANIEL GALDINO DE ARAÚJO PEREIRA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00020/2022.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADO: TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP, inscrita no 

CNPJ/CPF sob n° 05.301.712/0001-64.
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Notebooks e Gabinetes 

destinados a atender as necessidades da secretaria de Administração e Gestão Pública e o Controle 
Interno do Município de Piancó-PB.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 17.250,00 (dezessete mil duzentos e cinquenta reais). 
Piancó- PB, em 01 de abril de 2022.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00048/2021
Objeto: Registro preços para aquisição de materiais medico para atender as necessidades da 

Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB.
Empresa vencedora: PHARMAPLUS LTDA.
Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.

Item Produto Marca/Fabricante Qtde Valor Unitário Valor Total

0015 APARELHO DE 
PRESSÃO NEONATAL PREMIUM 200 UN R$ 70,25 14.050,00

TOTAL R$ 14.050,00

Piancó-PB, 28 de Março de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00048/2021
Objeto: Registro preços para aquisição de materiais medico para atender as necessidades da 

Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB.
Empresa vencedora: NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI.
Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.

Item Produto Marca/Fabricante Qtde Valor Unitário Valor Total

0014

APARELHO DE 
PRESSÃO ADULTO 
COM AS
NORMAS DA AAMI DE 
RESISTÊNCIA A
IMPACTOS DE 0,76 M

PREMIUM 400 UN R$ 66,10 R$ 26.440,00

TOTAL R$ 26.440,00

Piancó-PB, 29 de Março de 2022
Daniel Galdino de Araujo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00048/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: PHARMAPLUS LTDA – CNPJ Nº 03.817.043/0001-52
Objeto: Registro preços para aquisição de materiais medico para atender as necessidades da 

Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB.
Valor global: R$ 14.050,00 (quatorze mil e cinquenta reais).

Piancó-PB, 28 de Março de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00048/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI – CNPJ Nº 

18.588.224/0001-21
Objeto: Registro preços para aquisição de materiais medico para atender as necessidades da 

Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB.
Valor global: 26.440,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta reais).

Piancó-PB, 29 de março de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2022
A Prefeitura Municipal de Piancó vem, através de sua comissão de licitação, tornar público aviso 

de licitação da Tomada de Preços nº 00005/2022, com o objeto: construção de creche municipal, 
através de Convênio n° 0451/2021 (PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA), firmado entre 
a Prefeitura Municipal de Piancó e o Governo do Estado da Paraíba. Data de reunião para o dia 
19/04/2022, às 08:30 horas. O edital está disponível em: www.pianco.pb.gv.br.

Piancó-PB, 01 de Abril de 2022
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE RATIFICAÇÃO 

Ratifico, a Dispensa nº 00022/2022, em favor da empresa IVISSON BRUNO PESSOA DA COSTA 
VIEIRA 12881809421 – ME, inscrita no CNPJ/CPF sob n° 35.057.756/0001-51, tendo como objeto a 
Contratação de empresa para o fornecimento de AR CONDICIONADOS para a Sala do Tomógrafo 
localizada na Policlínica, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de 
Piancó-PB. Com o Valor Global Estimado de R$ 17.950,00 (dezessete mil novecentos e cinquenta 
reais), em consequência fica a mesmo convocado a assinar o termo contratual, conforme Art. 72, 
e Art. 75, II da Lei 14.133/2021.  

Piancó- PB, em 01 de abril de 2022. 
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00022/2022.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADO: IVISSON BRUNO PESSOA DA COSTA VIEIRA 12881809421 – ME, inscrita no 

CNPJ/CPF sob n° 35.057.756/0001-51.
OBJETIVO: Contratação de empresa para o fornecimento de AR CONDICIONADOS para a Sala 

do Tomógrafo localizada na Policlínica, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde 
do Município de Piancó-PB.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 17.950,00 (dezessete mil novecentos e cinquenta reais).  
Piancó- PB, em 01 de abril de 2022.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2022
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, 
para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS CONFECCIONADOS EM MDF, DE 
FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, 
CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 20 de Abril 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: (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, 01 de Abril de 2022
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de vestuário comum e personalizado, tipo fardamento de servidor e far-
damento de alunos, para atendimento das necessidades das diversas Secretarias do Município. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2022. DOTAÇÃO: Recursos Ordinários/
FUNDEB 30%/MDE/QSE/FUNDEB VAAT/FUS/MAC/IGD/BF/FMDCA/ IGD–SUAS/ CUSTEIO/
PBFI/ CRIANÇA FELIZ e +OUTROS: 3390.30 Material de Consumo.. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pilões e: CT Nº 
00016/2022 - 21.03.22 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 43.790,00; CT Nº 00017/2022 
- 21.03.22 - VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA 07625893456 - R$ 19.720,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022
A Pregoeira Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 11:30 hs do dia 15 de Abril de 

2022, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00011/2022, que obje-
tiva: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES. Justificativa: Razões de interesse 
público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua 
Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB. Telefone: (083) 3390–1126. E-mail: cplpmprata@gmail.com. 

Prata - PB, 01 de Abril de 2022
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, lici-
tação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS. Abertura 
da sessão pública: 14:00 horas do dia 14 de Abril de 2022. Início da fase de lances: 14:05 horas 
do dia 14 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 Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3390–1126. E-mail: 
cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Prata - PB, 01 de Abril de 2022
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - 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: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETO-
RES. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 14 de Abril de 2022. Início da fase de lances: 
10:05 horas do dia 14 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 Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 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) 3390–1126. 
E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Prata - PB, 01 de Abril de 2022
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - 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: MATERIAL DE EXPEDIENTE. Abertura da sessão pública: 
09:30 horas do dia 15 de Abril de 2022. Início da fase de lances: 09:35 horas do dia 15 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 Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 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) 3390–1126. E-mail: cplpmprata@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Prata - PB, 01 de Abril de 2022
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos psicotrópicos diversos, para melhor atender 

as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. O Pregoeiro oficial convoca o compare-
cimento das seguintes empresas:  CIRUFARMA COMERCIAL LTDA, ALLMED DISTRIBUIDORA 
E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP, EXPRESS DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA, FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, 
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPI-
TALAR EIRELI, PHOSPODONT LTDA E SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 
HOSPITALARES LTDA-ME, para a fase de lances verbais, que será realizado no dia 05 de abril de 
2022 às 15:00 horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Rio Tinto - PB. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 993335316.

Rio Tinto - PB, 01 de abril de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos injetáveis e medicamentos diversos, para 

melhor atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. O Pregoeiro oficial 
convoca o comparecimento das seguintes empresas: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA, EXPRESS 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS HOSPITALAR EIRELI, PHOSPODONT LTDA E SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS 
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para continuação dos trabalhos – FASE DE HABILITAÇÂO, 
que será realizado no dia 05 de abril de 2022 às 16:15 horas, no prédio da Prefeitura Municipal 
de Rio Tinto - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 993335316 para dar continuidade ao certame licitatório. 

Rio Tinto - PB, 01 de abril de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA DE SANTA INÊS
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
CONTRATO Nº 90301/2022

OBJETO: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10) destinados ao 
abastecimento dos veículos pertencentes a todas as Secretarias do município de Santa Inês-PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00003/2022. 

DOTAÇÃO: 02.040 – SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA E URBANISMO - Projeto Ativida-
des: 15.122.2002.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo; 
02.050-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - Atividades: 20.606.2002.2011 
– Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Maio Ambiente - 339030; 02.060 - SE-
CRETARIA DA EDUCAÇÃO - 02.060 - Secretaria de Educação - Projeto Atividade: 12.361.1001.2019 
– Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE– 12.361.1001.2020 - 
Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação – Recursos Ordinários; 02.070 SECRETARIA 
DE CULTURA, ESPORTES E LAZER - 13 392 1005 2036 Manutenção das Atividades Administra-
tivas da Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer; 02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE - Atividades: 
10.301.2002.2038 – Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; 02.090 
– FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Atividades: 10 301 1002 2045 Bloco de Manutenção das Ações 
e Serviços Públicos de Saúde Atenção Primária - 10 302 1002 2046 Bloco de Manutenção das Ações 
e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada; 02.100 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL – Atividades: 08.244.2002.2050 – Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria 
de Ação Social – 339030 – Material de Consumo VIGÊNCIA: 31/12/2022. 

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Inês e VALDEMIRO TAVERS LU-
CENA - CNPJ: 05.988.476/0001-04. VALOR: 1.791.150,00 (Um milhão e setecentos e noventa e 
um mil e cento e cinquenta reais).

Santa Inês - PB, 11 de março de 2022.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N° 00124/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67
CONTRATADA: EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA, CNPJ Nº 12.461.865/0001-34.
OBJETO: O presente Instrumento tem por objetivo alterar a Cláusula Sétima do Contrato 

nº 00124/2021, de 06.09.2021, sem alteração de preço e de objetivo, haja vista que o serviço 
contratado necessita ser executado de forma contínua, o que justifica a prorrogação do prazo de 
vigência do contrato.

DO VALOR: O valor total do Contrato Original é de R$ 146.016,00 (cento e quarenta e seis 
mil e dezesseis reais), sendo o valor prorrogado equivalente a 03 (três) meses. Assim o Valor 
aditivado resultará em R$ 73.008,00 (setenta e três mil e oito reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
02.050 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, 15.122.2010.2046 - Manutenção das Atividades 
Administrativas da SESU, 3390.39 - 1.500.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

FUNDAMENTO: art. 57, inciso II da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (três) meses 04/03/2022 a 04/06/2022).
DATA DO TERMO ADITIVO: 04 de março de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022

REPUBLICAÇÃO
OBJETO: Aquisição parcelada de material de construção para atender as necessidades das 

Secretarias mantidas pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB no exercício 2022.
TIPO: MENOR PREÇO
DATA DA ABERTURA: 20/04/2022 – HORÁRIO: 08:00 HORAS.
MOTIVO: alteração na planilha do edital.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° - Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 01 de Abril de 2022.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00001/2022
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Santa Luzia/PB, torna público para conhe-

cimento 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. Considerações 
da Comissão, licitantes inabilitados por não cumprir todas as exigências do edital: DIAS ENGENHARIA E 
LOCACOES EIRELI - CNPJ: 17.421.938/0001-88, não atendeu aos itens 6.1.14.1 (2. Estrutura Metálica 
para Coberta) e 6.1.15 do edital. 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. 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, CONSTRUTORA 
ALICERCE LTDA - CNPJ: 02.512.025/0001-08 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, 01 de abril de 2022.
JONAS PEREIRA DE ANDRADE 

Presidente da CPL/PMSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DA SECRETÁRIA

Santa Rita - PB, 01 de abril de 2022. 
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no 

uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 015/2022, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO 
PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
os quais apontam como proponentes vencedores:

- COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA
CNPJ: 21.391.428/0001-82
Valor R$: 2.373.580,00 
- N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI
CNPJ:  22.566.069/0001-10
Valor R$: 510.585,00
- RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES
CNPJ: 07.526.979/0001-85
Valor R$: 1.058.450,00
- V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS
CNPJ: 35.082.105/0001-11
Valor R$: 33.886,05
- MOURA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 35.104.506/0001-25
Valor R$: 995.757,00
Publique-se e cumpra-se.

EDILENE DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DA SECRETÁRIA

Santa Rita - PB, 01 de abril de 2022. 
A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA 

PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 013/2022, que ob-

jetiva: AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL RECÉM-NASCIDO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB, com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:

- GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES
CNPJ: 13.188.441/0002-91
Valor R$: 37.533,00
Publique-se e cumpra-se.

CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE SAÚDE

Santa Rita - PB, 01 de abril de 2022.
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, 

no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
RATIFICAR e ADJUDICAR a Chamada Pública nº 005/2022, que objetiva: CREDENCIAMEN-

TO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, NOS 
VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SUS, QUE SERÃO CONTRATADOS DE 
ACORDO COM A NECESSIDADE DO SERVIÇO EXISTENTE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA E 
MUNICÍPIOS PACTUADOS, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os 
quais apontam como proponente vencedor:

 - CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA
CNPJ: 12.646.171/0002-52
Valor R$: 3.107.177,64 (Três milhões, cento e sete mil, cento e setenta e sete reais e sessenta 

e quatro centavos)
Publique-se e cumpra-se.

ALBERTO MAGNO DE ARRUDA PALMEIRA
SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Santa Rita - PB, 01 de abril de 2022. 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO 

DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 028/2022, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE BALANÇAS ELETRÔNICAS E TRANSPALETES HIDRÁULICOS, PARA ATENDER 
AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO E LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB, com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores:

- K.C.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 09.251.627/0001-90
Valor R$: 7.650,00
- OBJET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 18.917.693/0001-47
Valor R$: 19.400,00
Publique-se e cumpra-se.

JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA CRUZ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMEN-
TOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
FINANÇAS E PLANEJAMENTO 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 observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 
Municipal nº 38, de 2017, Decreto Municipal nº 79, de 2021; 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 nº 088/2021, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANÇAS 
E PLANEJAMENTO DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, a:

- VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE 05307428456
CNPJ: 44.132.269/0001-05
Valor R$: 1.875,00

Santa Rita - PB, 01 de abril de 2022.
 JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE QUADROS EUCAPLAC BRANCOS, PARA ATENDER A DEMANDA 
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 nº 022/2022, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE QUADROS EUCAPLAC BRANCOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETA-
RIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, a:

- MULTI QUADROS E VIDROS LTDA
CNPJ: 03.961.467/0001-96 
Valor R$: 156.466,20

Santa Rita - PB, 01 de abril de 2022.
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00007/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2022, que objetiva: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSEFA VERINALDA CORREIA 
RODRIGUES - R$ 718.091,00.

São João do Tigre - PB, 25 de Março de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNE-
CIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 
MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 01.010 SECRETARIA DE ADMINIS-
TRACAO – 04 122 2002 2004 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO 
GERAL – 03.000 SECRETARIA DE EDUCACAO – 12 361 2017 2014 – MANUTENCAO DE 
ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO–ENS.FUNDAMENTAL – 04.000 SECRETARIA DE SAUDE – 10 
301 2006 2052 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE – 05.000 
SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15 122 2035 2026 – MANUTENÇÃO DA SECRE-
TARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 06.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME – 20 122 
2004 2031 – MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E 
ME – 07.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 08 244 2014 2053 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 09.000 FUNDO MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 08 244 2014 2040 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10 
301 2006 2020 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 33.90.30 – MATERIAL 
DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: até 25/03/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de São João do Tigre e: CT Nº 02301/2022 - 25.03.22 - JOSEFA VERINALDA CORREIA RO-
DRIGUES - R$ 718.091,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO RETOMADA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
A Pregoeira do Município de São José de Espinharas, torna público que a sessão pública do 

referido Pregão Presencial, que se encontra Suspensa será retomada no dia 05/04/2022, ás 09:30hs/
min, que fará realizar a continuidade do certame através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, 
sediada na Praça Bossuet Wanderlei, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB, para Contratação 
de empresa especializada na implantação de sistema de energia solar nas escolas do município 
– EMEF Tenente Titico Gomes, EMEIF Luiz Gomes de Sousa Costa e Creche Gabriela Wanderley 
conforme Convênio Estadual nº 0060/2021. Informa ainda que foi realizada a análise das propostas 
de preço por profissional competente da área de engenharia. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

São José de Espinharas - PB, 01 de Abril de 2022
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00044/2022

O Pregoeiro Oficial deste Município, torna público para conhecimento de todos os interessados, 
que a licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 00044/2022, com objeto: Contratação de empre-
sa para execução de serviços de fabricação em madeira, de móveis, portas, janelas e peças; bem 
como a realização de consertos de móveis e esquadrias, em madeira, para atender as demandas 
de diversas secretarias municipais de São José de Piranhas – PB, cuja abertura da sessão ocorreria 
em 31/03/2022 às 09h00min, foi declarada DESERTA, por ausência de participantes/interessados. 
Diante da ausência de participantes, fica designada nova data de abertura para o dia 13/04/2022 às 
11h00min. Edital e informações: 07h às 13h, dias úteis, na Sala da CPL, provisoriamente instalada 
na Secretaria Municipal de Educação deste Município. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com 
e Site: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas-PB, 01 de Abril de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 2 de abril de 2022     31Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATO

(REPUBLICADO)
OBJETO: Aquisição de um veículo automotor novo, sem uso, integro, tipo SUV, com 05 

lugares incluindo o motorista, conforme termo de referência e especificações, convenio 
Nº 0192/2021, Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia do Estado da 
Paraíba. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça convenio Nº 0192/2021, Secretaria 
de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia do Estado da Paraíba: 02050 – Secretaria 
Municipal de Educação 02050.12.361.2002.1043 – Aquisição de Veículo para Secretaria de 
Educação 44.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 500 – 570 – 571 - 576 
- Fonte. VIGÊNCIA: até 21/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00029/2022 - 24.03.22 - Comercio de Veículo 
Sant`ana  - R$ 106.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, para executar os serviços de 

Implantação de Pavimentação na Rua Major Costa, localizada na sede do Município de Serra da 
Raiz–PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: PRIIMEE 
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP. - Valor: R$ 248.623,44. Dos atos de-
correntes 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, Largo da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, no horário das 07:00 as 11:00 horas 
e de 13:00 as 16:00 dos dias úteis. E-mail: cplserradaraiz@hotmail.com. 

Serra da Raiz - PB, 30 de Março de 2022.
JANIEL ANIZIO DOS SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
 EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de pneus, câmaras e protetores para a frota de veículos pertencentes 
e/ou locados ao Município de Solânea/PB, acompanhado de montagem, balanceamento e 
alinhamento. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Solânea: 01.00 – GABINETE DO PREFEITO – 04.122.1002.2002 
(1500100); 02:00 – 04.122.1002.2004(1500100) – 03:00 – SECRETARIA DA FAZENDA – 
04.123.1002.2009(1500100) – 04:00 – SECETARIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL E AGRI-
CULTURA FAMILIAR – 20.122.2003.2012 (1500100) – 05 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12
.361.2005.2019(15690000)/12.361.2005.2020 (150101)/12.361.2005.2023(15401030) – 06:00 
– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE) – 10.301.2008.2041(16000000)/10.30
2.2009.2044(15001002/16000000)/10.302.2009.2045(16000000)/10.302.2010.2047(150010
02)/10.303.2011.2049(15001002/16000000)/10.301.2008.2053(16000000)– 07:00 – FUNDO 
MUN. DE ASSIS. SOCIAL (SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA – 08.243.2013.2058(1
6000000)/08.243.2015.2059(915001000)/08.244.2015.2062(166000000)/08.244.2015.2064(1
500100)/08.244.2015.2066(16600000)//08.243.2013.2067(1660000) – 08:00 – SECRETARIA 
DE SERVIÇOS PUBLICOS , TRANSPORTES E ESTRADAS – 15.452.1002.2071(15001000) 
– 09:00 – SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO – 12.392.2021.2074(1500
1000)/12.122.1002.2076(1500100) – 10:00 – SERETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTA-
BILIDADE E GEOTECNOLOGIA – 18.122.1002.2078(1500100) – ELEMENTO DE DESPESA 
– 3.3.90.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00076/2022 - 
23.03.22 - CARNEIRO DO NASCIMENTO COMER. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM. - R$ 
113.662,00; CT Nº 00077/2022 - 23.03.22 - NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA EPP - R$ 616.282,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2022
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 19 de 

abril de 2022, às 09:00 horas, na sala da CPL na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, situada à 
Rua Coronel José Gomes de Sá, Nº 27, Centro, Sousa-PB, procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Presencial-Objeto da presente licitação consiste em  Contratação de empresa especializada 
no fornecimento de plantas ornamentais, insumos e acessórios de jardinagem para manutenção, 
reforma, ampliação e criação de jardins em praças, logradouros e prédios públicos do município de 
Sousa-PB. Interessados poderão baixar o edital no portal da transparência em http://www.sousa.
pb.gov.br/, ou fazer sua retirada no horário de expediente das 08:00 às 12:00 horas, em todos os 
dias úteis no endereço supracitado com taxa de R$ 10 (dez) reais pela reprodução impressa deste 
edital, através de boleto emitido no setor de tributos. O valor cobrado é unicamente empregado à 
reprodução do mesmo.

Sousa, 01 de abril de 2022.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
ERRATA

Publicação do dia 31 de mar de 2022 no DOU, pág 311; DOE pág 46 e Jornal União pag 
29. Referente procedimento licitatório na modalidade de Pregão, na forma Presencial, do tipo 
Menor Preço. Objeto: Contratação de empresa especializada para instalação e manutenção do 
Sistema PEC em todas as UBS municipais, conforme a PNAB – Politica Nacional de Atenção 
Básica, do munícipio de Sousa – PB, conforme condições do Edital e seus anexos. ONDE SE 
LÊ: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2022. LÊ-SE CORRETAMENTE: PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 0041/2022. ONDE SE LÊ: Abertura das propostas no dia 13 de Abril de 2022, às 09:00h, 
através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. LÊ-SE CORRETAMENTE: Recebimento 
das propostas no dia 13 de Abril de 2022, às 09:00h na Sala do Setor de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Sousa, situada à Rua Coronel José Gomes de Sá, nº 27, Centro, Sousa – PB 
Mantêm-se inalteradas as demais condições do edital. Informações através do e-mail: cplsou-
sa2017@yahoo.com.

ALYNE SANTOS DE PAULA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇO Nº: 002/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR  OBRA CIVIL 

PÚBLICA NA PAVIMENTAÇÃO  ASFÁLTICO  E  EM  PARALELEPÍPEDOS  DAS RUAS:  PRIN-
CESA IZABEL, DAS COLINAS, DAS PRINCESAS E SONIA LIMA NO MUNICIPÍO DE PITIMBÚ.

A Prefeitura Municipal de Pitimbu-PB torna público, e convoca através da Comissão Perma-
nente de Licitação os interessados que, a reunião para abertura e julgamento das Propostas 
de Preços da licitação TP: 002/2022 ocorrerá no dia 05/04/2022 as 10:00hs  (horário local). na 
sala da CPL, localizado na sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu na Rua Padre José João, 
Nº 31 – Centro – Pitimbu/PB. Maiores informações na sala da CPL, no horário de expediente 
normal de 08:00hs as 12:00hs.

Pitimbu-PB, 01 de Abril de 2022
IASMIM INGRID DE LIMA OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇO Nº: 001/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL PÚBLICA DE CON-

CLUSÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PITIMBU
A Prefeitura Municipal de Pitimbu-PB torna público, e convoca através da Comissão Perma-

nente de Licitação os interessados que, a reunião para abertura e julgamento das Propostas 
de Preços da licitação TP: 001/2022 ocorrerá no dia 05/04/2022 as 14:00hs;  (horário local). na 
sala da CPL, localizado na sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu na Rua Padre José João, 
Nº 31 – Centro – Pitimbu/PB. Maiores informações na sala da CPL, no horário de expediente 
normal de 08:00hs as 12:00hs.

Pitimbu-PB, 01 de Abril de 2022
IASMIM INGRID DE LIMA OLIVEIRA

Presidente da CPL

MANDADO DE CITAÇÃO 30/2022
SEE-PRC-2021/01445.

A Comissão Permanente de Inquérito, instituída pela portaria nº 034/2022 de 20 de janeiro de 
2022, nos termos do Art. 149, § 1° da Lei complementar nº 58/2003, resolve:

CITAR o (a) servidor (a) Geyse Renata Lima do Nascimento, mat. 186.915-9   a fim de apresentar 
DEFESA ESCRITA no prazo de 10 (dez) dias  com relação aos fatos que lhe são imputados no 
TERMO DE INDICIAÇÃO (cópia em anexo).

Caso não seja acostado a DEFESA ESCRITA, no prazo legal o servidor será considerado 
revel, de acordo com o que preconiza o Art. 152, parágrafo único da Lei Complementar 58/2003. 

É assegurado ao servidor vistas aos autos, na sede da CPI/SEECT, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00 às 16:30.

João Pessoa, 30 de março de 2022.
Bel. Claudio Roberto Toledo de Santana

Presidente da CPI-SEECT/PB

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

EXTRATO DE CONTRATO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2021

CONTRATO n. 006/2022 – ORIGEM: Processo MP Virtual n. 001.2021.035011 – Licitação: 
Pregão Eletrônico n. 039/2021 – PARTES: Ministério Público da Paraíba-PGJ e Dimenoc Ser-
viços de Informática Ltda. OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de 
Hosting e Armazenamento de dados em nuvem privada, por demanda, incluindo infraestrutura 
de hardware dedicado e software, armazenamento, processamento comunicação de dados, 
segurança, bachup de dados, gestão e monitoramento de infraestrutura física, conforme Termo 
de Referência do Edital. VIGÊNCIA: 12(doze) meses, contados a partir da data de assinatura  
do contrato. VALOR MENSAL: R$ 59.160,00. VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 709.920,00. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06101.03.126.5046.4219.00000000287.449040.799. DATA DA 
ASSINATURA: 30/03/2022. 

João Pessoa,01/abril/2022.
Francisco de Assis Martins Junior

Pregoeiro

CONCORRÊNCIA Nº 01/2022
 Registro CGE Nº 22-00246-6

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 01/2022 (Obras de Pavimentação Asfáltica das 
Travessias Urbana nas cidades Arara, Bayeux, Borborema, Caaporã/Cupissura, Caiçara, Casse-
rengue, Conde, Cruz do Espirito Santo, Itatuba, Juarez Távora, Juripiranga, Mulungu, Pilõeszinho, 
Pitimbu/Acaú, Riachão de Bacamarte, São José dos Ramos, Sapé, Serra da Raiz e Sobrado com 
aproximadamente 33,96 km ), que após análise detalhada nas documentações, respaldada na legis-
lação vigente, Edital da licitação em epígrafe, considera habilitadas as Empresas: CONSTRUTORA 
GURGEL SOARES LTDA, CONSTRUTORA LORENZONI LTDA, TAPAJÓS – TERRAPLENAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO EPP e TCPAV – TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 01 de abril de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 03/2022
 Registro CGE Nº 22-00239-2

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comu-
nica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 03/2022 (Obras de Pavimentação da Rodovia PB-
378, Trecho: Manaíra / Divisa PB-PE, com aproximadamente 8,76 km ), que após análise detalhada 
nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, considera 
habilitadas as Empresas: CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, COSAMPA PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA e POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA e inabilitada a empresa: IDEAL INFRA-
ESTRUTURA E MONTAGEM LTDA por não cumprir o exigido no edital no item: 10.3.subitem 10.3.1. 
“b” ,  “e” , “e.2” e “e.2.2” ( não apresentou as DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: DMPL , FC e NE)

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 01 de abril de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Aviso de Audiência Pública Nº 002/2022
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, em atendimento a Lei Estadual Nº 8.767 de 

15/04/2009, comunica aos usuários e demais interessados que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, com 
o objetivo de dar conhecimento e fundamentar a proposta de reajuste das tarifas do serviço público 
de distribuição de gás canalizado no Estado da Paraíba, a vigorar a partir de 01 de maio de 2022.

A audiência será realizada de forma virtual no dia 18 de abril de 2022, às 10h, e qualquer in-
teressado poderá participar através do link de acesso que será disponibilizado no site da PBGÁS 
(www.pbgas.com.br).

A DIRETORIA

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 011/2022

REGISTRO Nº 22-00549-3
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO INFERIOR E SUPERIOR, SUBESTAÇÃO E 

REFORMA NA ESCOLA MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA, EM SAPÉ/PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 04 de maio de 2022, às 09h. 

João Pessoa, 01 de abril de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 022/2022

REGISTRO Nº 22-00548-5
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO INFERIOR E SUPERIOR, SUBESTAÇÃO E 

REFORMA NA ESCOLA E.I.E.F. ANGELITA BEZERRA DE ASSIS, EM RIO TINTO/PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 20 de abril de 2022, às 09h. 

João Pessoa, 01 de abril de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 027/2022

REGISTRO Nº 22-00547-6
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO REDUZIDO COBERTO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 

E.E.E.F. VASCONCELOS BRANDÃO, EM SERRA BRANCA/PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 20 de abril de 2022, às 10h. 

João Pessoa, 01 de abril de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022
PROCESSO Nº 19.000.000671.2021

OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TESTES E CONCESSÃO DE EQUI-
PAMENTOS E PERIFÉRICOS EM COMODATO PARA DETECÇÃO DE HEMOGLOBINAS ATRAVÉS 
DA METODOLOGIA HPLC, destinado ao LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DA 
PARAÍBA - LACEN/PB, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 19/04/2022 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: gelic02@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 22-00545-0
João Pessoa, 01 de abril de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVIP – AVICOLA PRINCESA S/A – CNPJ nº 03.103.197/0001-82 - Assembleia Geral Ordinária – 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária, no dia 30 de abril de 2022 às 10 (dez) horas, na sede social, situada no Sitio Saco 
do Caldeirão do Maia, S/N, Zona Rural, Princesa Isabel-PB, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: a) Matérias do que trata o artigo nº 132 da Lei nº 6.404/76 referente aos exercícios 
sociais findos em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021; b) outros assuntos de interesse 
da sociedade. AVISO – Encontram-se a disposição dos acionistas, na sede social os documentos 
a que se refere o artigo 133, da Lei nº 6.404/76, referente aos exercícios sociais encerrados em 
31.12.2020 e 31.12.2021 Princesa Isabel (PB), 30 de março de 2022 – José de Arimatéa de Medeiros 
Francisco – Presidente do Conselho de Administração”.

ELEIÇÕES SINDICAIS
AVISO RESUMIDO DO EDITAL

Será realizada eleição do STR de Bom Sucesso, no dia 20 de maio de 2022, no período das 
08:00h às 13:00h, na Rua Raimundo Nobre de Abrantes, S/N - Centro - Bom Sucesso/PB, para 
composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes e respectivos suplentes 
junto ao Conselho da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares 
do Estado da Paraíba. O registro de chapas deverá ser apresentado à Secretaria da Entidade, no 
horário de 08:00h as 12:00h e de 14:00h as 17:00h, no período de 15 (quinze) dias, a contar da 
publicação deste Aviso em Jornal. O Edital de convocação encontra-se afixado na Sede do Sindicato, 
Correios, Cartório e na Associação Comunitária dos Moradores Rurais de Barrinhos. 

Bom Sucesso - PB, 01 de abril de 2022.
JOSELICE SERAFIM DE OLIVEIRA TORRES

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO ESTADO 

DA PARAÍBA - SINTTEL-PB, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca através do 
presente EDITAL, todos os trabalhadores empregados nas empresas Mantenedoras e Instalado-
ras, Provedoras e Lojas de Atendimento ao Público dos Serviços de Telefonia, Telecomunicações, 
Serviços de Comunicação Multimídia - SCM, pertencentes à categoria dos Trabalhadores em 
Empresas Provedoras de Acesso à Internet SCM, SVA, STFC e SEAC, Empresas prestadoras 
de serviço de Pequeno Porte em Serviços de Telecomunicações e Franqueados em atendimento, 
com abrangência territorial no estado da PB e representados no âmbito do segmento patronal pelo 
SINSTALpara comparecerem em Assembleia Geral Extraordinária permanente a ser realizada nesta 
quarta, 06 de abril de 2022, das 18:00 às 20:00 horas, através de Linkmeet.google.com/epu-cgve-
-rdbconduzida a partir da Sede do Sinttel-PB, situado na Rua Rodrigues de Aquino, 290, Centro, 
João Pessoa-PB, iniciando-se às 18:00(em 1ª Convocação; com 50%) e não havendo quórum às 
18:30 (em 2ª Convocação, com qualquer nº de trabalhadores), a fim de deliberarem através de 
votação a seguinte Pauta: a) Proposta negociada com o Sindicato Patronal-SINSTAL para celebrar 
a Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022;  b) Caso recusada, deliberar sobre contra proposta a 
ser apresentada; c) Deliberar sobre campanha de mobilização da categoria, realizando manifestações 
e paralizações, greve por tempo indeterminado, caso as negociações não prosperem; d) Deliberar 
sobre instauração de Dissídio de Greve caso as negociações não avancem.

João Pessoa, 2 de abril de 2022.

 
Marta Bernardino Sena da Silva

Presidente-SINTTEL-PB 

Academia Paraibana de Letras
Edital 03/2022

A Presidente da Academia Paraibana de Letras (APL), de acordo com o artigo 19 do Regi-
mento Interno e ouvido o Conselho Diretor, determina o dia 08 de abril de dois mil e vinte e dois 
(08.04.2022), de 08h0 às 12h00, na Sede da APL, Rua Duque de Caxias, 25/37 – Centro – João 
Pessoa, PB, para a Eleição à Cadeira 28, vaga em virtude do falecimento do Acadêmico MARCOS 
AUGUSTO TRINDADE. Outrossim, Assembleia Geral decidirá sobre a adoção de voto virtual, para 
as futuras eleições da APL. Participarão do processo eleitoral os candidatos regularmente inscritos, 
sob aprovação do Conselho Diretor da APL. 

        João Pessoa,  29de marçode 2022
Severino Ramalho Leite

PRESIDENTE

ELIZABETH PRODUTOS CERÂMICOS LTDA.
CNPJ/ME nº 08.568.537/0001-64

NIRE 2520005183.1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARAREUNIÃO DE SóCIOS

Ficam convocados os sócios da Elizabeth Produtos Cerâmicos Ltda., sociedade empresária 
limitada, com sede na Cidade de Pedra Lavrada, Estado da Paraíba, no Sítio Canta Galo, s/n, Zona 
Rural, CEP 58180-000(“Sociedade”), nos termos das disposições legais aplicáveis,a reunirem-se 
em Reunião de Sócios a ser realizada, em primeira convocação, no dia 14 de abril de 2022, às08:00 
horas, ou em segunda convocação, às 08:30 horas do mesmo dia,na sede da Sociedade, a fim de 
deliberarem acerca das seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: (i) eleição dos Diretores da 
Companhia, com a consequente posse dos mesmos; (ii) deliberação sobre baixa de filiais da Empresa.

Pedra Lavrada, 01 de abrilde 2022.
______________________________ ______________________________

           José Nilson Crispim Júnior George Henriques Crispim
                   Diretor-Presidente Diretor Geral de Operações

HIDRA MINERAÇÃO LTDA.
CNPJ/ME nº 01.368.615/0001-38

NIRE 25200293193
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARAREUNIÃO DE SóCIOS 

Ficam convocados os sócios da Hidra Mineração Ltda., sociedadeempresárialimitada, com sede na 
Rodovia PB 018 – KM 01, cidade de Conde, Estado da Paraíba, CEP 58.322-000(“Sociedade”), nos 
termos das disposições legais aplicáveis,a reunirem-se em Reunião de Sócios a ser realizada, em primeira 
convocação, no dia 13 de abril de 2022, às 12:00 horas, ou em segunda convocação, às 12:30 horas 
do mesmo dia,na sede da Sociedade, a fim de deliberarem acerca das seguintes matérias constantes 
da Ordem do Dia: (i) eleição dos Diretores da Companhia, com a consequente posse dos mesmos.

Conde, 01 de abrilde 2022.
______________________________ ______________________________

           José Nilson Crispim Júnior       George Henriques Crispim
                    Diretor-Presidente      Diretor Geral de Operações

JOSÉ NILSON CRISPIM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/S LTDA.
CNPJ/ME nº 09.290.489/0001-58

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARAREUNIÃO DE SóCIOS 
Ficam convocados os sócios da José Nilson Crispim Administração e Participação S/S Ltda., 

sociedadesimples limitada, com sede na Rua Capitão José Rodrigues do Ó, 870 – Distrito Indus-
trial de João Pessoa – PB – CEP: 58.082-060(“Sociedade”), nos termos das disposições legais 
aplicáveis,a reunirem-se em Reunião de Sócios a ser realizada, em primeira convocação, no dia 
13 de abril de 2022, às09:00 horas, ou em segunda convocação, às 09:30 horas do mesmo dia,na 
sede da Sociedade, a fim de deliberarem acerca das seguintes matérias constantes da Ordem do 
Dia: (i)eleição dos Diretores da Companhia, com a consequente posse dos mesmos.

João Pessoa, 01 deabril de 2022.
______________________________ ______________________________
       José Nilson Crispim Júnior George Henriques Crispim
              Diretor-Presidente Diretor Geral de Operações

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 489/2022 em João Pessoa, 8 de março de 2022 – Prazo: 
300 dias. Para a atividade de: Pavimentação asfáltica na Rua Santa Elizabeth. Na (o) – RUA SANTA 
ELIZABETH. Município: Rio Tinto - UF: PB. Processo: 2022-000594/TEC/LAC-0034.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
emitiu a Licença de Instalação nº 653/2022 em João Pessoa, 30 de março de 2022 – Prazo: 365 dias. 
Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia PB-067, trecho: Itapororoca / Cuité de Mamanguape / 
Entroncamento PB-073. Na (o) – RODOVIA PB-067, TRECHO: ITAPOROROCA / CUITÉ DE MAMAN-
GUAPE / ENTRONCAMENTO PB-073. Município: - UF: PB. Processo: 2021-008309/TEC/LI-8146.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 595/2022 em João Pessoa, 24 de março de 2022 – 
Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Pavimentação da Ligação de ruas, trecho: Rua Monsenhor 
Arlindo Bezerra e Francisco Porfírio Ribeiro até a PB-008. Na (o) – LIGAÇÃO DE RUAS, TRECHO: 
RUA MONSENHOR ARLINDO BEZERRA E FRANCISCO PORFÍRIO RIBEIRO ATÉ A PB-008. 
Município: - UF: PB. Processo: 2021-007682/TEC/LI-2941.
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