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Casos de dengue aumentam 
na PB, aponta boletim da SES

alerta

Levantamento mostra que, em apenas um mês, houve aumento de 2.206 casos no estado. Página 6
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Escritoras premiadas falam sobre a influência da grande dama da literatura 
brasileira, que morreu no domingo passado, aos 98 anos de idade. Página 9

O legado de Lygia Fagundes Telles
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Sarampo e influenza 
na ponta da agulha 

João Pessoa deu início, ontem, às campanhas de 
vacinação contra sarampo, para crianças me-
nores de cinco anos e trabalhadores de saúde, 

e influenza, para idosos de 80 anos ou mais.
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

598.064

30.002.348

491.441.483

10.195

660.381

6.152.898
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

8.313.293

416.110.247

11.314.775.417

441.160

28.834.486

------------

RECUPERADOS

Segurança: JP, 
CG e Patos irão 
ganhar centros 
de comando

Unidade da capital 
está sendo erguida onde 
funcionou o Caic, em 
Mangabeira, e deverá 
ser inaugurado ainda 
neste primeiro semestre. 
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João Azevêdo 
anuncia nova 
barragem no 
Curimataú

Nesta terça-feira, o 
governador estará no 
Sertão, onde inaugura 
obras e assina convênios 
em Patos.
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Aeroclube de 
JP passa a ser 
oficialmente 
do Município 

Após imbróglio de 20 
anos, repasse do terreno 
foi feito ontem junto ao 
cartório para prefeitura 
construir um parque. 
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n “Depois de um começo de 
temporada meio irregular (...) 
o Campinense parece que 
reencontrou o bom futebol 
que apresentou em 2021”.

Ivo Marques
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EMPRESA PARAIBANA
DE COMUNICAÇÃO

Venda de 
pescado ainda 
está fraca para 
Semana Santa

Comerciantes acredi-
tam que comércio “es-
quente” a partir de quin-
ta-feira, e recomendam 
que consumidor compre 
peixe com antecedência. 
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ONU acusa 
a Rússia 
de crimes 
de guerra

 Descoberta de civis 
mortos na região ucra-
niana de Bucha levanta 
questões sobre atrocida-
des cometidas por solda-
dos russos. 
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PBTur leva as potencialidades turísticas do estado ao WTM Latin America 2022, que acontece esta semana em São Paulo. Página 20

Destino Paraíba é divulgado para mais de 30 países



O deboche contra uma vítima de tortura da ditatura militar é algo desumano, 
repugnante e covarde. Não há como classificar de outro modo a atitude do de-
putado federal Eduardo Bolsonaro contra a jornalista Míriam Leitão, do jornal O 
Globo e apresentadora da GloboNews. Em sua conta no Twitter, o deputado es-
creveu a frase: “Ainda com pena da cobra”, fazendo referência à prisão da jorna-
lista em 1972, à época militante do PCdoB, que, grávida, foi colocada nua dentro 
de uma sala escura com uma jiboia. 

O que despertou a ira do deputado bolsonarista foi um artigo de Miriam, pu-
blicado em O Globo, em que ela alerta para o erro da chamada terceira via em co-
locar no mesmo patamar as figuras de Lula e Jair Bolsonaro. No Twitter, a jorna-
lista postou o seu texto, questionando: “Qual é o erro da terceira via? É tratar Lula 
e Bolsonaro como iguais. Bolsonaro é inimigo confesso da democracia”. Ao con-
trário de Lula, que sempre defendeu o estado democrático de direito. 

Não é a primeira vez que Eduardo Bolsonaro faz chacota contra aqueles que 
foram presos e torturados pelo regime militar. Em 2019, ele usou do mesmo pro-
cedimento condenável e sugeriu, durante uma entrevista, que o país devesse ado-
tar o AI-5, considerado o ato mais duro usado pelos militares contra os adversá-
rios do regime ditatorial.  

O filho de Jair Bolsonaro foi escolado para defender o regime militar e tortura-
dores. O professor, com a licença da palavra, estava em sua própria casa. À épo-
ca em que era deputado federal, o presidente exaltou o coronel Carlos Brilhante 
Ustra, acusado de ter torturado a ex-presidente Dilma Rousseff, quando esta foi 
presa e torturada pelo regime.  

O que tem feito o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados para coibir esse 
tipo de atitude? Infelizmente, nada. Levantamento comprova que de 2016 até o 
primeiro semestre de 2021 o colegiado não impôs nenhuma punição a parlamen-
tares que fizeram apologia ao crime ou declarações severas contra a democracia. 
Uma omissão que, como tem sido registrado, leva a comportamentos similares 
de outros agentes políticos.  

Alguns partidos já se manifestaram contra o acinte de Eduardo Bolsonaro, e 
anunciaram que irão apresentar representação contra ele no Conselho de Ética. A 
pergunta é: isso terá um resultado prático? A omissão gera impunidade.

Artigo

Escárnio fascista 
Editorial

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

A política no sangue 
Descendente de uma família de políticos, 

os Pessoa, por parte de minha mãe, e os Ju-
rema, pelo lado paterno, é natural que tenha 
em meu sangue esse vírus da política que, 
vez em quando, se manifesta. Sobrinho neto 
do presidente João Pessoa, filho do ministro 
Abelardo Jurema, ambos com participação 
importante na história da Paraíba e do Bra-
sil, procurei manter esse legado, mas, infe-
lizmente – ou felizmente? –  não fui bem-su-
cedido nas duas vezes em que me dispus a 
enfrentar esse desafio. 

A primeira foi em 1982 – e já se vão 40 
anos – quando, recém-chegado a João Pes-
soa, decidi candidatar-me a vereador esti-
mulado pela família e pelos amigos. Concor-
ri com velhas raposas da política municipal 
como Cabral Batista, Mário da Gama e Melo, 
Bonifácio Lobo, Antônio Arroxelas,  Mada-
lena Alves,  Derivaldo Mendonça, Gerson 
Gomes de Lima entre tantos outros cam-
peões de votos na capital paraibana. 

Como calouro na disputa, tive votação 
surpreendente, obtendo 1.335 votos e figu-
rando na 16ª posição entre os 19 vereadores 
mais votados. Por conta do chamado “voto 
de legenda”, e algumas “manobras” na apu-
ração dos votos impressos onde a fraude era 
comum, fui dormir eleito e acordei entre os 
primeiros suplentes, vindo a assumir o car-
go quando o então governador Wilson Bra-
ga requisitou o vereador Carlos Manguei-
ra para ocupar uma secretaria de Estado. 

Passei, praticamente, seis anos na Câma-
ra Municipal onde tive uma atuação bas-
tante discreta. A rigor, não demorei muito 
a perceber que não estava suficientemen-
te preparado para o exercício da função. 
Ainda assim, deixei uma marca importan-
te: foi de minha autoria o projeto que criou 
a Comissão de Defesa do Consumidor que 
se transformou em órgão permanente da 
Casa e ainda hoje presta relevantes servi-
ços à população. 

Em 2010, novamente mordido pela “mos-
ca azul” e achando que poderia contribuir 
com a Paraíba, me envolvi numa aventura 

como candidato a deputado federal, pelo 
MDB. Sem dinheiro, sem estrutura e mon-
tado em um único carro de som, fui votado 
em 134 municípios paraibanos e obtive cer-
ca de 5.600 votos, votação expressiva mas 
insuficiente até mesmo para uma suplência. 

Agora, às vésperas de completar 70 anos, 
não alimento essa pretensão. Num quadro 
político de radicalismos e intolerâncias, de 
agressões e incompreensões, não há espa-
ço para aqueles que, como eu, acreditam no 
equilíbrio, no diálogo e no entendimento 
como única forma de se fazer política vol-
tada para o bem comum, ao interesse cole-
tivo, com respeito à democracia, às institui-
ções e à vontade da maioria.

No Brasil, o passado é sempre revisita-
do. E com direito a reviver hábitos, mesmo 
os pérfidos. É o caso do coronelismo dos 
anos 30, do ciclo agrícola, que castigava o li-
vre exercício dos direitos políticos. Os velhos 
coronéis da Primeira República (1889-1930) 
consideravam os eleitores como súditos, 
não como cidadãos. Criavam feudos den-
tro do Estado.

A autoridade constituída esbarrava na 
porteira das fazendas. Agora, neste País ur-
bano, principalmente em alguns recantos, as 
autoridades precisam pedir licença para su-
bir morros. O império coronelista do princí-
pio do século passado finca raízes no roça-
do do Rio de Janeiro. O próprio ex-ministro 
da Defesa, general Braga Netto, que acaba 
de deixar o Ministério para se habilitar a ser 
vice na chapa de Bolsonaro, já chefiou tropas 
no RJ com o fito de dominar o império mi-
liciano. Pouco conseguiu. entra um, sai ou-
tro, e os grupos “donos de votos de cabresto” 
estão sempre agindo. Nesse ano, a polariza-
ção política deve incrementar essa modali-
dade eleitoral.

As denúncias afloram: comunidades de 
muitas cidades do segundo maior colégio 
eleitoral do País chegam a ser dominadas por 
milícias, quadrilhas comandadas por poli-
ciais que ameaçam pessoas que não elegem 
seus candidatos. E por mais que forças poli-
ciais entrem em ação, milicianos posam com 
seus fuzis e desafiam o poder constituído. 
O assassinato da vereadora Marielle Franco 
continua coberto de mistérios.

Em plena segunda década do século 21, 
vivemos tempos de um novo coronelismo. 
Desta feita, até parece que os nossos gover-
nantes aprovam a corrente neocoronelista. 
Para recordar, o  voto de cabresto, prática 
fraudulenta dos tempos da velha República, 
transfere-se ao domínio de comandantes de 
milícias, personagens da urbe violenta que 
se valem da insegurança para implantar o 
medo. Os currais eleitorais são comunidades 
miseráveis, comprimidas em morros, fave-
las e bairros degradados, onde o poder ban-
dido monta formidável aparato.

 A mudança da identidade nacional pou-
co tem contribuído para a alteração do mapa 
político. Nos últimos 70 anos, a população 
urbana cresceu, no País, de 30% para 80%, 
agigantando cidades, expandindo deman-
das, e propiciando a continuação de vícios, 
dentre eles o voto por encomenda. É verda-
de que mudanças sociais e políticas, a par-

tir das décadas de 30 e 40, contribuíram para 
melhorar a participação do povo no proces-
so eleitoral. Mas não se pode negar a imen-
sa distância, hoje muito perceptível, entre a 
fortaleza econômica e a nossa frágil estru-
tura política.

O biólogo francês Louis Couty dizia, em 
1881, que “o Brasil não tem povo”. Seu argu-
mento era que, dos 12 milhões de habitantes 
da época, poucos eram os eleitores capazes 
de impor ao governo uma direção defini-
da. Uma razão para explicar nossa incultu-
ra política é a equação que soma componen-
tes como pobreza educacional das massas, 
perversa disparidade de renda entre classes, 
sistema político resistente às mudanças, sis-
tema de governo - hiper-presidencialismo 
de cunho imperial - e patrocínio de maze-
las históricas, entre as quais reinam o patri-
monialismo e o assistencialismo.

A concentração de forças permanece sob 
a égide do Estado todo-poderoso, bem duro 
na função de cobrador de impostos, eixo re-
pressor, distribuidor de favores e com poder 
de definir os destinos da sociedade. O corolá-
rio deste modelo se expressa no conceito de 
“estadania” em contraposição à “cidadania”, 
cultura orientada para o Estado e não para 
a representação política. O brasileiro con-
tinua a ser um “cidadão menor” e, sob esta 
perspectiva, podemos compreender as cau-
sas para o ressurgimento de novos coronéis 
da política, como os quadrilheiros urbanos.

Esse “cidadão precário” integra o maior 
contingente nacional, sendo a grande maio-
ria dos 150 milhões de eleitores apta a votar. 
São os aglomerados que se aboletam nas pe-
riferias congestionadas do Sudeste, região 
que abriga quase 50% da população, e os 
bolsões carentes do Nordeste, onde vivem 
27% dos brasileiros. A vassalagem de ontem 
muda de patrão, mas não de atitude. O drib-
le moral continua a dar as cartas.

Ontem, o coronel rural entregava o voto 
fechado no envelope para o súdito deposi-
tar na urna, sem lhe dar o direito de saber 
em quem estava votando: “O voto é secreto” 
Hoje, o coronel miliciano e o chefe da gangue 
prometem conferir votos dados a seus can-
didatos. Pior: o comandante em chefe da Na-
ção questiona a urna eletrônica, enxergando 
nela motivos de fraude.

Não será de admirar se uma nova prática 
for adotada nas eleições de outubro: o rou-
bo de urnas eletrônicas para driblar o pro-
cesso eleitoral.

Um novo coronelismo?

Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com | Colaborador
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O governador João Aze-
vêdo assinou, na última sex-
ta-feira, a Medida Provisó-
ria que concede reajuste de 
10% na tabela de vencimen-
to e no adicional de repre-
sentação do Grupo Opera-
cional Serviço da Saúde. O 
documento foi publicado, 

com força de lei, na edição 
do último sábado do Diário 
Oficial do Estado.

A medida, de autoria do 
Executivo, está em confor-
midade com a Lei estadual 
nº 8.705, de 27 de novembro 
de 2008, e se aplica a profis-
sionais de várias especiali-
dades, incluindo os níveis 
básico, médio e superior. 

De acordo com informa-

ções do Sindicato dos Traba-
lhadores Públicos em Saúde 
no Estado da Paraíba (Sind-
saúde), esta é uma “conquis-
ta histórica” que beneficiará 
cerca de 17 mil profissio-
nais da categoria em todo 
o estado. 

A MP já está em vigor e, 
com isso, os servidores rece-
berão o salário de abril com 
os respectivos reajustes. 

A edição do Diário Oficial 
do Estado (DOE) do último 
sábado trouxe uma lista com 
várias exonerações e nomea-
ções para diversos cargos no 
âmbito do governo estadual. 
Dentre os novos auxiliares do 
governo destacam-se os no-
mes do tenente-coronel Sér-
gio Fonseca de Sousa, como 
comandante-geral da Polícia 
Militar da Paraíba; de José 
Freire da Costa, como secre-
tário de Estado da Juventude 
Esporte e Lazer ; e de Jair Car-
neiro de Barros, como corre-
gedor-geral da Secretaria de 
Estado da Segurança e Defe-
sa Social.

Na mesma edição tam-
bém foram publicadas as exo-
nerações, a pedido, do coro-
nel Euller de Assis Chaves, 
do cargo de comandante-ge-
ral da Polícia Militar – posto 
que ocupou por mais de 11 
anos; e de Geraldo Antônio de 

Medeiros, do cargo de secre-
tário de Estado da Saúde. Os 
dois abriram mão dos cargos 
comissionados para disputar 
cargos eletivos.

O DOE também publicou 
a exoneração de José Ronil-
do Souza da Silva do cargo 
de diretor da Polícia Militar e 

a sua nomeação como subco-
mandante-geral da corpora-
ção, em substituição a José de 
Almeida Rosas; João Alves de 
Albuquerque foi exonerado 
do cargo de corregedor-geral 
e nomeado secretário de Esta-
do da Administração Peniten-
ciária – cargo que fora ocupa-
do por Sérgio Fonseca. 

Outros atos governamentais
De acordo com a edição 

de 2 de abril do Diário Oficial 
do Estado, Harlen de Olivei-
ra Vilarim (gerente executi-
vo de Unidades Desportivas 
Descentralizadas) foi desig-
nado pelo governador João 
Azevêdo para responder 
cumulativamente pelo car-
go de secretário executivo 
de Esporte e Lazer da Secre-
taria de Estado da Juventu-
de, Esporte e Lazer; e Jonil-
do Cavalcanti da Silva Filho 
foi exonerado, também a pe-
dido, do cargo de secretário 
executivo da Secretaria de 
Estado da Agricultura Fa-

miliar e Desenvolvimento do 
Semiárido.

Já para a chefia do Núcleo 
de Zeladoria e Segurança Or-
gânica da Secretaria de Esta-
do da Segurança e da Defesa 
Social foi nomeada Marcela 
Mel Klostermann Coutinho, 
em substituição a Thassia Ma-
yara Martins da Fonseca, cuja 
exoneração saiu publicada no 
mesmo documento. 

Lucélio Alves de Araújo 
foi exonerado, a pedido, do 
cargo de secretário executivo 
da Agricultura Familiar e De-
senvolvimento do Semiárido.

Aumento de 10% deve beneficiar 17 mil trabalhadores na Paraíba

Estado concede reajuste 
a profissionais da saúde

medida provisória

n 
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níveis básico, 
médio e superior
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foi publicado na 
edição do último 
sábado do Diário 
Oficial do Estado

Cargos
Lista de nomeações 

inclui o comandante-
geral da PM, o 
secretário da 

Juventude, Esporte e 
Lazer e o corregedor- 
geral da Secretaria de 

Segurança

mudanças

Pedem cassação 
de bolsonarista 

PP se mantém unido no 
ProPósito de integrar 
a chaPa, afirma cícero  

“não Precisa  
ter essa Pressa” 

Declarações à imprensa de dois 
líderes do PP na Paraíba, o prefeito 
de João Pessoa, Cícero Lucena (foto), 

e o deputado federal Aguinal-
do Ribeiro, convergem com a 
ideia de que o partido se man-
tém unido no propósito de in-
tegrar a chapa majoritária 

encabeçada por João Azevê-
do. Provocado a falar sobre a 

postura da senadora Daniella 
Ribeiro (PSD), que ainda não 
cravou sua adesão à base go-

vernista, o prefeito minimizou esse fato, alegando 
que o partido seguirá unido ao lado do governador. 
“A senadora acompanhará todas as decisões. Nós 
vamos levar a unidade”, assegurou. Cícero consi-
dera que a candidatura de Aguinaldo na chapa 
é prego batido, ponta virada. “É só acertar a data 
do anúncio e a gente vai trabalhar isso”, disse. Já 
Aguinaldo Ribeiro negou ter desistido da disputa 
pelo Senado. A um portal de notícias afirmou que a 
união em torno desse projeto é o caminho para a re-
solução do processo: “Tragam seu time de lá unido 
que eu já estou levando o meu unido. O importan-
te é o projeto”. Fez referência ao fato de que alguns 
deputados do Republicanos apoiam a reeleição do 
governador, mas declararam voto em Efraim Filho 
para o Senado, que está em chapa oposicionista. 
“É premissa básica que se tenha a construção da uni-
dade”, disse, ressaltando que não é aceitável ter pes-
soas na chapa “votando em outros projetos”.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Psb se mantém como maior  
bancada; duas siglas ‘somem’ 

aceitaria disPutar como vice 

a crise no Pdt da Paraíba  

Poderá haver intervenção? 

Presidente da ALPB, Adriano Galdino (Republica-
nos) não descarta a possibilidade de disputar o car-
go de vice-governador na chapa de João Azevêdo 
(PSB) ou até mesmo o de senador. Em entrevista, 
afirmou que seu projeto original é concorrer à ree-
leição, mas estaria aberto a discutir outros cenários. 
“Sou de grupo. Se o grupo achar que vou somar, 
aceitarei compor a chapa como vice”, afirmou. E 
até na condição de candidato a senador.      

A crise está instalada no PDT da Paraíba. Após a 
saída do deputado Damião Feliciano da legenda, 
nos últimos dias de vigor da janela partidária – 
ele foi para o União Brasil –, a cúpula nacional 
da legenda – leia-se Carlos Lupi – se disse traída 
e decepcionada com a atitude do parlamentar. 
Isso gerou, podemos assim dizer, retaliações. As 
inserções de propaganda eleitoral de rádio e TV do 
PDT com a vice-governadora Lígia Feliciano foram 
suspensas pelo partido.     

A executiva nacional do PDT irá se reunir nos pró-
ximos dias para definir qual o procedimento a ser 
adotado sobre o partido na Paraíba, conformou 
o presidente Carlos Lupi. Intervenção à vista? É 
prematuro afirmar isso, mas é fato de que a saída 
de Damião Feliciano da legenda provocou insatis-
fação na direção partidária – para Carlos Lupi, o 
deputado “foi ingrato com o partido”. Atualmente, 
quem preside o PDT na Paraíba é Renato Feliciano.  

“Na minha opinião, 
não precisa ter essa 
pressa”. De Adriano 
Galdino, fazendo re-
ferência à definição 
da chapa governista 
que disputará as elei-
ções de outubro. “Acho 
mais prudente esperar 
um pouco mais, até a 
aproximação das con-
venções partidárias”, 
defendeu. A propósi-
to, o prazo para que 
os partidos façam as 
suas convenções, de 
acordo com a legisla-
ção eleitoral, é de 20 
de junho a 5 de agosto.       

O Psol e o Rede proto-
colaram requerimento 
no Conselho de Ética e 
Decoro da Câmara dos 
Deputados pedindo a 
cassação de Eduardo 
Bolsonaro (PL-SP). E 
postagem no Twitter, o 
deputado debochou da 
tortura sofrida pela jor-
nalista Miriam Leitão, 
em 1972 – grávida, ela 
foi posta nua dentro de 
uma sala escura com 
uma cobra. Vale regis-
trar que o deputado 
se comporta com um 
fascista. Em 2019, de-
fendeu a volta do AI-5.  

Após o encerramento da janela partidária, é possí-
vel avaliar quais os partidos que ganharam mais 
musculatura na ALPB. O PSB, que já era o partido 
com o maior número de deputados – tinha oito –, 
se manteve na dianteira nesse particular, e agora 
tem nove. Em termos de crescimento exponencial, o 
título ficou com o Republicanos, que de um deputa-
do passou a ter seis. Avante e Podemos, que tinham 
quatro e três parlamentares, ficaram sem nenhum.     
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publicados no
 DOE, acesse o QR

 Code acima

Ítalo Arruda 
Especial para A União

Ítalo Arruda 
Especial para A União

educação física

Conselho interdita duas academias 
O Conselho Regional de 

Educação Física da 10ª Re-
gião (CREF10/PB) interditou, 
ontem, duas academias que 
apresentaram irregularida-
des de forma reincidente. Se-
gundo a equipe de fiscaliza-
ção, os estabelecimentos não 
possuem registro junto ao 
CREF10, já haviam sido noti-

ficadas e continuaram a fun-
cionar de forma ilegal. Outras 
academias foram visitadas 
pela equipe, mas não apresen-
taram irregularidades. 

Uma das interdições ocor-
reu no bairro da Torre, en-
quanto que a outra foi no bair-
ro de Mangabeira VIII (Cidade 
Verde), ambas em João Pessoa. 

“Vamos continuar fiscalizan-
do os espaços destinados à 
prática de atividade física, que 
devem existir para preservar 
a saúde da população e, por 
isso, precisam estar regula-
rizadas, em todos os seus as-
pectos”, declarou o presiden-
te do CREF10, Paulo Ferreira. 

“Estamos intensificando 

as visitas, que nem sempre 
terminam em interdição, mas 
também servem de orienta-
ção aos profissionais e donos 
de estabelecimentos”, comple-
mentou. 

De acordo com o presiden-
te do Conselho, novas visitas 
estão sendo agendadas, tam-
bém, para o interior do Estado.

Foto: Marcos Russo
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Novos auxiliares são nomeados

A MP já está em vigor e, com isso, os servidores receberão o salário de abril com os respectivos reajustes



O Brasil superou 30 mi-
lhões de pessoas infecta-
das pelo novo coronavírus 
desde o início da pande-
mia, em março de 2020. Nas 
últimas 24 horas, foram 
confirmados 13.361 diag-
nósticos positivos para Co-
vid-19. Com isso, o total de 
casos acumulados chegou 
a 30.012.798. Anteontem, o 
total de casos acumulados 
computados pelas secreta-
rias e pelo Ministério da 
Saúde estava em 29.999.437. 
Já o número de casos em 
acompanhamento está em 
518 mil. O termo é usado 
para os casos notificados 
nos últimos 14 dias que não 
tiveram alta nem evoluí-
ram para morte.

Já o total de mortes re-
gistradas no país desde o 
início da pandemia alcan-
çou 660.312. Nas últimas 
24 horas, foram registra-
dos 165 óbitos. Anteon-
tem, o sistema de dados 
contabilizava 660.147. Há 
ainda 3.085 mortes em in-
vestigação, quando o pa-
ciente faleceu, mas a causa 
por Covid-19 ainda deman-
da exames e procedimen-
tos posteriores. Até hoje, 

28.834.486 pessoas se recu-
peraram da Covid-19. O nú-
mero corresponde a 96,1% 
dos infectados desde o iní-
cio da pandemia. Os dados 
estão no balanço diário do 
Ministério da Saúde, divul-
gado ontem. Nele, são con-
solidadas as informações 
enviadas por Secretarias 

Municipais e Estaduais de 
Saúde sobre casos e mortes 
associados à Covid-19.

Os números em geral 
são menores aos domin-
gos, segundas-feiras e nos 
dias seguintes aos feria-

dos em razão da redução 
de equipes para alimen-
tar os dados. Às terças-fei-
ras e dois dias depois dos 
feriados, em geral há mais 
registros diários pelo acú-
mulo de dados.

Estados
Segundo o balanço do 

Ministério da Saúde, os es-
tados com mais mortes por 
Covid-19 registradas até 
o momento são São Pau-
lo (167.491), Rio de Janei-
ro (72.914), Minas Gerais 
(60.935), Paraná (42.933) e 
Rio Grande do Sul (39.089)

Já os estados com me-
nos óbitos são Acre (1.994), 
Amapá (2.126), Roraima 
(2.145), Tocantins (4.146) e 
Sergipe (6.323).

Vacinação
Até ontem foram apli-

cadas 400,6 milhões de do-
ses de vacinas contra a Co-
vid-19, sendo 173 milhões 
com a primeira dose, 151,3 
milhões com a segunda 
dose e 4,7 milhões com a 
dose única. Outros 68,6 mi-
lhões de pessoas já recebe-
ram a dose de reforço e 2,8 
milhões receberam a se-
gunda dose de reforço.

Leia mais na página 5

A partir deste ano, 
quem vender um imóvel 
tem mais uma opção para 
deixar de pagar o Imposto 
de Renda (IR) sobre o lucro 
do negócio. A Receita Fe-
deral editou instrução nor-
mativa que isenta do tribu-
to quem usar os recursos 
da venda para quitar fi-
nanciamentos imobiliários 
contratados anteriormen-
te. A norma foi editada no 
último dia 16, mas, por cau-
sa da operação-padrão do 
órgão, a mudança não foi 
avisada aos contribuintes. 
O benefício valerá apenas 
para quem quitar o finan-
ciamento até seis meses de-
pois da venda do primeiro 
imóvel. Tanto as quitações 
parciais como totais darão 
direito à isenção.

Outras condições são 
que as duas unidades se-
jam residenciais e locali-
zadas no Brasil. A Receita 
também exige que o imó-
vel quitado esteja no mes-
mo nome do vendedor do 
primeiro.

Desde 2005, as vendas 
de imóveis eram isentas 
de IR apenas para quem 
usasse o dinheiro do ne-

gócio para comprar outro 
imóvel em até seis meses. 
O Fisco, no entanto, só con-
cedia o benefício nos ca-
sos em que o contrato da 
nova moradia fosse assi-
nado nesse prazo. Quem 
usava o dinheiro para qui-
tar outro imóvel não con-
seguia a isenção porque o 
contrato tinha sido assina-
do antes da venda da pri-
meira unidade.

A mudança, na práti-
ca, oficializa uma possibi-
lidade já reconhecida pela 
Justiça. Nos últimos anos, 
uma enxurrada de ações 
judiciais pedia a isenção 
de IR na quitação de um 
imóvel financiado ante-
riormente. A jurisprudên-
cia (decisões habituais) do 
Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) era favorável à 
isenção.

Regra
Pela regra, quem ven-

de um imóvel, assim como 
qualquer patrimônio de 
grande valor, paga de 15% 
a 22% de Imposto de Ren-
da. O tributo incide não so-
bre o valor total do bem, 
mas sobre o ganho de ca-
pital (lucro da operação), 
calculado como a diferen-
ça entre o valor da compra 

da unidade, informado na 
declaração anual do Im-
posto de Renda, e o valor 
da venda.

Se o lucro imobiliário 
chegar até a R$ 5 milhões, 
pagará 15% de imposto. A 
alíquota sobe para 17,5% 
sobre lucros de R$ 5 mi-
lhões a R$ 10 milhões, para 
20% nos lucros de R$ 10 
milhões a R$ 30 milhões 
e para 22,5% nos lucros 
acima de R$ 30 milhões. 
Como raramente o ganho 
de capital ultrapassará R$ 
5 milhões, quase a totali-
dade dos declarantes paga 
15%. As isenções da Re-
ceita Federal, no entanto, 
fazem com que somente 
contribuintes que vendem 
imóveis como investimen-
to ou como instrumento de 
especulação paguem im-
postos, isentando a venda 
e a compra da casa própria.

Além da compra de 
imóvel residencial próprio 
e da quitação de financia-
mentos, a Receita concede 
isenção conforme o grau 
de antiguidade do bem. 
Existe um percentual pro-
gressivo de desconto para 
imóveis mais antigos. Uni-
dades compradas antes de 
1969 não pagam Imposto 
de Renda.

Receita amplia isenção de Imposto 
de Renda na venda de imóvel

Casos acumulados de Covid-19 
passam de 30 milhões no Brasil

Bebês já sairão da maternidade com identidade e CPF

O Hospital Maternida-
de Maria Amélia Buarque 
de Hollanda (HMMABH), 
localizado na região cen-
tral do Rio de Janeiro, é a 
primeira unidade da Rede 
Municipal de Saúde da ci-
dade a garantir cidadania 
e segurança aos bebês nas-
cidos no local. Segundo in-
formou ontem a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS 
Rio), os bebês já sairão da 
maternidade com carteira 
de identidade, Cadastro de 
Pessoa Física (CPF), além 
da certidão de nascimento.

A iniciativa é feita em 

parceria com o Departa-
mento Estadual de Trân-
sito (Detran-RJ) e objetiva 
garantir cidadania aos re-
cém-nascidos da unidade, 
além de diminuir a buro-
cracia na retirada de docu-
mentos essenciais.

O posto do Detran na 
maternidade foi inaugu-
rado na manhã de ontem 
pelo diretor de Identifica-
ção Civil do órgão, Pedro 
Thompson, e pela subse-
cretária de Atenção Hospi-
talar, Urgência e Emergên-
cia (Subhue) do município, 
Teresa Navarro. O servi-
ço vai atender aos pais dos 
recém-nascidos e emitir 
os documentos. As mães 
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Depois de um imbróglio que durou vários anos, espaço ganhará, agora, parque municipal e vários benefícios

Um imbróglio de anos 
foi finalmente vencido on-
tem. Após disputas que che-
garam à esfera judicial, a 
Prefeitura de João Pessoa 
passou a ser oficialmente 
proprietária do terreno em 
que está localizado o Aero-
clube da Paraíba, onde será 
construído um parque mu-
nicipal. O registro em cartó-
rio foi feito no início da tar-
de e assinado pelo prefeito 
Cícero Lucena.

O gestor comemorou o 
ato, que tratou como mo-
mento histórico para a cida-
de. “Aquele era um equipa-
mento que ocupava espaço 
importante da cidade, que 
trazia problemas para o de-
senvolvimento da cidade e 
que acabou causando uma 
briga de quase 20 anos entre 

a Prefeitura e aquela insti-
tuição. Graças a Deus conse-
guimos, com discernimen-
to, firmar um TAC junto ao 
Ministério Público, aprova-
do pela Câmara Municipal, 
e que hoje nos dá a felicida-
de de assinar a escritura. 
Essa cidade que já é bela será 
mais ainda”, afirmou Cícero. 
E completou: “Vamos devol-
ver para o povo e para a na-
tureza um espaço que é seu 
por direito”, concluiu.

O repasse segue o Termo 
de Ajustamento de Conduta 
firmado entre o Aeroclube e 
a Prefeitura. De acordo com 
o TAC, a entidade doa 82,5% 
de sua área para o Municí-
pio, o que corresponde a cer-
ca de 25 hectares. Por ou-
tro lado, a direção mantém 
17,5% do total. A gestão já 

traçou as linhas arquitetôni-
cas de utilização do espaço 
macro, aproveitando toda a 
extensão da área doada com 
espaços de convivência e la-
zer para a população.

O secretário municipal 
do Planejamento, José Wil-
liam Montenegro, destacou 
que o ato é resultado de uma 
condução pacífica e de co-
mum acordo entre as par-
tes. “Este será o maior par-
que da cidade e um marco 
nessa meta de termos João 
Pessoa cada vez mais verde. 
Teremos um espaço de la-
zer, contemplação e prática 
esportiva. Com certeza será 
um projeto emblemático”, 
afirmou. O procedimento 
foi acompanhado também 
pelo procurador-geral do 
Município, Bruno Nóbrega.

PMJP é oficialmente dona do terreno 
aeroclube da paraíba

nascidos no rio de janeiro

a partir deste anopandemia

n 
Os números 
em geral são 
menores aos 
domingos, 
segundas-
feiras e 
nos dias 
seguintes 
aos feriados 
em razão da 
redução de 
equipes para 
alimentar 
os dados

Jonas Valente 
Agência Brasil

O registro em cartório foi feito no início da tarde de ontem e assinado pelo prefeito Cícero Lucena

Foto: Sérgio Lucena/Secom-JP

Wellton Máximo 
Agência Brasil

Alana Gandra 
Agência Brasil

que não tiverem certidão 
de nascimento ou cartei-
ra de identidade também 

serão atendidas pelo pro-
grama gratuitamente. Te-
resa Navarro afirmou que 

os documentos garantem 
a segurança da criança em 
diversas situações, como 
a identificação em caso de 
desaparecimento, por meio 
do registro da digital, por 
exemplo, que fica cadastra-
da no banco de dados do 
Detran-RJ.

A diretora do HMMABH, 
Ana Murai, destacou a im-
portância da humanização 
no atendimento prestado 
pela unidade. “A Materni-
dade Maria Amélia é uma 
unidade de referência em 
humanização do atendi-
mento à gestante e ao re-
cém-nascido. Em 2021, fo-
ram realizados mais de 4,1 
mil partos. Trabalhamos to-

dos os dias para garantir 
uma assistência acolhedora 
e de qualidade e nos senti-
mos responsáveis por todos 
os bebês que nascem aqui. A 
identificação faz parte do di-
reito à cidadania, que deve 
começar no nascimento’’, 
observou Ana.

Nascida em 31 de mar-
ço deste ano, Giovanna foi 
a primeira bebê a utilizar 
o serviço no HMMABH. 
Seu pais, Lauane Borges e 
Dário Francisco, agradece-
ram a iniciativa: ‘’É muito 
importante ter carteira de 
identidade e minha filha 
já está saindo da materni-
dade com os documentos”, 
disse o pai.

Objetivo é garantir cidadania aos recém-nascidos na maternidade

Foto: Edu Kapps/SMS-Rio



A Prefeitura de João Pes-
soa iniciou, ontem, as Cam-
panhas de Vacinação contra 
sarampo para crianças meno-
res de cinco anos e trabalhado-
res de saúde, e Influenza, esta 
última terá duas etapas, para 
idosos de 80 anos ou mais. As 
campanhas seguem até o dia 3 
de junho, e as doses estão sen-
do ofertadas nas Unidades de 
Saúde da Família (USF) das 
7h às 11h e 12h às 16h, Cen-
tro Municipal de Imunização, 
das 8h às 16h, e nas Policlíni-
cas Municipais das 7h às 17h.

Na manhã de ontem, quem 
esteve na Unidade de Saú-
de da Família dos Bancários 
foi o pequeno Natan, de três 
anos. Ele foi até a unidade to-
mar o reforço da vitamina A e 
aproveitou para tomar a dose 
que previne contra o saram-
po. “Vir vacinar meu filho e 
sempre manter a caderneta 
de vacinação dele atualizada 
é uma forma de deixá-lo cada 
vez mais protegido e saudá-
vel. Ajudando a evitar, prin-
cipalmente, que outras doen-
ças como o sarampo retorne 
de forma preocupante”, disse 
orgulhosa a mãe Liliane Go-
mes Barbosa.

Para influenza, nesse pri-
meiro ciclo, a vacina é des-
tinada para idosos (80+) e 
trabalhadores de saúde. A in-
tenção é imunizar 90% da po-
pulação dos grupos prioritá-
rios de idosos, que representa 
110.140 pessoas na capital. “Te-
mos como objetivo de garan-
tir o bloqueio contra as doen-
ças do público-alvo, que nesta 
primeira etapa, são as mais 
vulneráveis no caso de um 
possível contato com o vírus”, 
explicou Fernando Virgoli-
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As duas campanhas de vacinação prosseguem até o dia 3 de junho e são realizadas paralelamente à da Covid-19

JP começa a vacinar idosos e crianças
Gripe e sarampo

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) confirmou , on-
tem, 130 novos casos de conta-
minação pelo novo coronaví-
rus, todos considerados leves, 
sem necessidade de hospita-
lização para o tratamento. A 
queda no desenvolvimento de 
quadros moderados e graves, 
em decorrência do avanço da 
vacinação, reflete no número 
de ocupação de leitos. No últi-
mo sábado, a terceira macror-
região do Sertão registrou 0% 
de ocupação em leitos de UTI 
e de enfermaria para adul-
tos, pela primeira vez desde 
o início da pandemia. O bole-
tim epidemiológico de ontem 
mantém a situação dos leitos 
zerados. 

Em Campina Grande, se-
gunda macrorregião, todos 
os leitos de tratamento para 
a doença foram esvaziados 
também no último sábado. 
Nesta segunda, as enferma-
rias apresentaram a atuali-
zação para 1% de leitos ocu-
pados. O maior número de 
ocupação, entre as regiões, é 
registrada na Região Metro-
politana de João Pessoa com 
26% de ocupação em leitos de 
UTI e 5% nos leitos de enfer-
maria, ambos para adultos.

Entre domingo e ontem, 

n
Avanço da 
vacinação 
provocou a 
queda de 
internações 
de casos de 
Covid-19 
graves ou 
moderados 
em toda a 
Paraíba

n  
Complica-
ções cau-
sadas pelo 
sarampo e 
pela influen-
za podem 
levar 
o paciente 
à morte

Meta
No caso do sarampo, 

a meta é imunizar 
95% das crianças 

elegíveis à vacinação

no, chefe da seção de Imuni-
zação da capital. Também faz 
parte desse primeiro grupo 
os trabalhadores de saúde. Já 
a que previne contra o saram-
po é destinada às crianças en-
tre seis meses e menores de 
cinco anos, além de trabalha-
dores da saúde que serão con-
vocados para atualizar a situa-
ção vacinal.

Fortalecimento
O ‘Dia D’ da Campanha 

será no dia 30 de abril. “No 
caso do sarampo, a meta é 
imunizar pelo menos 95% das 
crianças elegíveis a vacina-
ção. Já para os trabalhadores 
de saúde o objetivo é atuali-
zar as doses que ainda este-
jam atrasadas”, explicou Fer-
nando Virgolino.

Ainda, segundo ele, as va-
cinas de rotina e a que previ-
ne contra influenza podem 
ser administradas juntamente 
com a vacina que previne con-
tra Covid-19. “A única exceção 
são para as crianças de 5 a 11 
anos. Estas não podem tomar 
as doses das vacinas de roti-
na ou a que previne contra in-
fluenza juntamente com a va-
cina de Covid-19. Neste caso, 
deve respeitar um prazo de 14 
dias”, completou.

Sertão chega a 0% de ocupação nos leitos para Covid-19
pandemia

Importância da vacina
O sarampo é uma doen-

ça extremamente contagiosa, 
uma pessoa infectada com o 
vírus pode transmiti-lo para 
até outras 16 não vacinadas. 
A doença pode causar febre, 
irritação nos olhos, mal-es-
tar, coriza e manchas verme-
lhas na pele, além de com-
plicações que podem levar 
à morte, principalmente em 
crianças menores de um ano 
de idade. A única forma de 
evitar o sarampo é por meio 
da vacinação. 

Já a influenza, também co-
nhecida como gripe, é uma in-
fecção viral aguda que afeta o 
sistema respiratório. O vírus 
é altamente transmissível e 
pode fazer com que a pessoa 
infectada evolua para formas 
graves da doença e, até mes-
mo, ir a óbito. 

a Campanha de vacinação em João Pessoa

SERVIÇO

A Campanha de Vacinação contra o Sarampo:
De 4 de abril a 3 de junho: Crianças de seis 
meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses 
e 29 dias) e dos trabalhadores da saúde (para 
os trabalhadores de saúde, a vacinação será 
simultânea com a campanha que previne 
contra influenza);

A Campanha de Vacinação contra a Gripe será 
dividida em duas etapas:
Primeira etapa (entre os dias 4 de abril e 30 
de abril)

Idosos:
- Acima de 80 anos – 4 de abril a 8 de abril
- Acima de 70 anos – 11 de abril a 15 de abril
- Acima de 60 anos – a partir do dia 18 de abril
– Todos os trabalhadores da saúde;
Segunda etapa (entre os dias 2 de maio e 3 de 
junho)

– Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 

29 dias;
– Gestantes e puérperas;
– Indígenas;
– Professores;
– Pessoas com comorbidades;
– Pessoas com deficiência permanente;
– Caminhoneiros;
– Trabalhadores do transporte coletivo;
– Trabalhadores portuários;
– Forças de segurança e salvamento e forças 
Armadas;
– Funcionários do sistema prisional;
– População privada de liberdade e 
adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade 
sob medidas socioeducativas;
Locais de vacinação e horários dos serviços:

Centro Municipal de Imunização (CMI): – 8h 
às 16h
Policlínicas Municipais: – 7h às 17h
Unidades de Saúde da Família (USF): – 7h as 
11h e das 12h as 16h

No primeiro ciclo vacinal, a imunização contra influenza é destinada a idosos 80+ e trabalhadores de saúde

um paciente foi hospitaliza-
do em leitos específicos para o 
tratamento da doença, de acor-
do com o Centro Estadual de 
Regulação Hospitalar. Agora a 
Paraíba possui 52 pacientes in-
ternados nas unidades de re-
ferência para Covid-19, que es-
tão distribuídos entre 10% de 
leitos de UTI (adulto, pediátri-
co e obstétrico) e 2% nas enfer-
marias para adultos.

A SES informou ainda um 
falecimento, ocorrido no últi-
mo domingo, em hospital pú-
blico. A vítima foi uma mulher 
de 76 anos, residente do municí-
pio de Tenório, com histórico de 
hipertensão e diabetes. A mor-
te foi ocorrida após a publicação 
do boletim diário, por isso, a Pa-
raíba chegou a seis dias sem o 
registro de óbitos por Covid-19, 

até o momento da publicação.
A Paraíba chegou a 598.064 

casos confirmados da doença, 
sendo 441.160 pacientes consi-
derados recuperados e 10.195 
vítimas fatais, que estão distri-
buídos por todos os 223 muni-
cípios. Ainda de acordo com a 
SES, 1.498.072 testes para diag-
nóstico da Covid-19 foram rea-
lizados pela rede pública de 
saúde. 

O Ministério da Saúde in-
formou a aplicação de 8.313.293 
doses de imunizantes contra a 
doença, sendo 3.449.292 pessoas 
foram vacinadas com a primei-
ra dose, equivalente a 84,98% 
do total da população, além de 
3.189.842 pessoas que completa-
ram os esquemas vacinais, re-
presentando 78,59% da popu-
lação total do estado. 

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

Leitos de UTI Covid-19 em Campina permanencem desocupados

Foto: Secom-PB

A Prefeitura de João Pessoa segue, 
hoje, a sua campanha de vacinação 
contra a Covid-19 imunizando todos 
os públicos a partir dos 5 anos em vá-
rios pontos espalhados por toda a ci-
dade. A vacinação começa às 8h e se 
estende até as 22h.

Para crianças entre 5 e 11 anos é ne-
cessário apresentar documento oficial 
com foto, Cartão SUS ou CPF, e com-
provante de residência em João Pes-
soa. Crianças de 5 a 11 anos que te-
nham comorbidades ou deficiência 
também precisam apresentar laudo 
ou declaração médica que compro-
vem a doença. Para a segunda dose é 

necessário apresentar o cartão de va-
cinação e documento com foto.

Estão disponíveis também primei-
ras doses para o público 12+, além de 
segundas doses da CoronaVac (28 dias 
após a primeira dose), Pfizer (60 dias), 
AstraZeneca (90 dias) e Janssen. Pode 
tomar a terceira dose a população com 
idade a partir de 18 anos (120 dias após 
a segunda dose), imunossuprimidos 
(28 dias) e os trabalhadores de saúde 
(120 dias). A aplicação da quarta dose 
é destinada para os indivíduos imu-
nossuprimidos e idosos a partir dos 
80 anos que tenham recebido a tercei-
ra dose há, pelo menos, 120 dias.

Imunização prossegue hoje

O uso de máscaras por conta do co-
ronavírus deve ter sua obrigatoriedade 
flexibilizada em João Pessoa. O prefei-
to Cícero Lucena adiantou para a im-
prensa ontem, durante cumprimento 
de agenda administrativa, que a nova 
medida deve constar no próximo de-
creto municipal que regulamenta as 
regras para prevenção à Covid-19. A 
flexibilização vai valer tanto para lo-
cais públicos abertos quanto para lo-
cais fechados.

“Eu acredito que, com fé em Deus, 
confirmada essa tendência que vive-
mos, estaremos tirando as máscaras 
na próxima segunda-feira”, comentou 
Cícero Lucena. O atual decreto muni-
cipal tem validade até a próxima quin-

ta-feira, data em que também perde o 
vigor o decreto estadual. 

A Prefeitura de João Pessoa chegou 
a desobrigar o uso do item de proteção 
individual, mas recuou após a desem-
bargadora Maria das Graças, do Tribu-
nal de Justiça da Paraíba, ordenar que 
a prefeitura voltasse a obrigar o uso 
de máscara. A decisão judicial foi pro-
vocada por Ação Civil Pública movi-
da pelo Ministério Público da Paraíba.

Em contato com a Secretaria de Es-
tado da Saúde, a assessoria de comu-
nicação reiterou que a validade do de-
creto atual é até  quinta-feira e, até lá, 
ainda não há novas informações sobre 
o que pode ou não vir a ser flexibiliza-
do com o novo documento.

Flexibilização do uso de máscara

Foto: Secom-JP



6    A UNIÃO –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 5 de abril de 2022 EDIÇÃO: Clóvis Roberto
EDITORAÇÃO: Ulisses DemétrioParaíba

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) divulgou, on-
tem, o Boletim das Arboviro-
ses número quatro. O relató-
rio aponta que, em um mês, 
houve um aumento de 2.206 
casos de dengue na Paraíba. 
Até a 12ª Semana Epidemio-
lógica (SE), foram notificados 
3.461 casos prováveis de den-
gue, 2.062 casos prováveis de 
chikungunya e 121 de zika, 
doenças transmitidas pelo 
mosquito Aedes aegypti, to-
talizando 5.644 casos prová-
veis no ano de 2022. 

De acordo com a técnica 
da SES responsável pelas ar-
boviroses, Carla Jaciara, dos 
casos registrados, as mulhe-
res foram as mais afetadas 
pelas arboviroses e o recorte 
por faixa etária foi entre cin-
co e 44 anos. Ela destaca que 
as regiões de saúde com maior 
incidência de casos prováveis 
são a 2ª, a 4ª e a 7ª Região de 
Saúde. 

“É importante ressaltar 
que a notificação é o principal 
mecanismo através do qual o 
Ministério da Saúde recebe os 
dados necessários para ado-
ção de medidas de interven-
ção cabíveis. Dos 223 muni-
cípios, 129 municípios estão 
silenciosos, não apresentando 
nenhum registro de caso sus-
peito de arbovirose”, pontua. 

Fazendo um comparati-
vo com o mesmo período de 
2021, a Paraíba apresentou 
um aumento de 285% nas no-
tificações para os casos pro-
váveis de dengue, 90% a mais 
para os casos prováveis de 

chikungunya e uma redução 
de 13% para os casos prová-
veis de zika. A técnica destaca 
que o Estado tem 30 municí-
pios com incidência acima de 
300. “O município que sina-
liza essa incidência acima de 
300 é um sinal de alarme de 
casos confirmados e que a ar-

bovirose está circulando em 
seu território”, explica. 

Carla Jaciara reforça a im-
portância de a população pro-
curar o serviço de saúde ao 
apresentar qualquer sinal ou 
sintoma suspeito de arbovi-
roses. Os sinais e sintomas 
são febre, dor de cabeça, dor 

atrás dos olhos, dor no corpo, 
dor nas articulações, manchas 
pelo corpo, náuseas, vômitos 
ou sintomas sugestivos. 

A SES continua realizan-
do o assessoramento e moni-
toramento das ações, agora de 
forma híbrida, ou seja, presen-
cial e on-line, e continua dan-

do o assessoramento aos mu-
nicípios e às suas respectivas 
Gerências Regionais de Saúde. 
É importante destacar que os 
cuidados continuam sendo os 
mesmos, a população tem que 
estar sempre atenta à sua resi-
dência e ter cuidado com qual-
quer meio que acumule água.

Em um mês, ocorreu um aumento de 2.206 registros da doença; no acumulado do ano, são 3.461 ocorrências

PB registra alta dos casos de dengue
arboviroses

no fim de semana

Opera Paraíba realizou 
60 cirurgias em Sousa

A cidade de Sousa, no 
Sertão paraibano, foi o des-
tino do programa Opera Pa-
raíba nesse fim de semana. 
Foram contempladas 60 pes-
soas. Desse total, 50 passa-
ram por cirurgias de hérnia 
e vesícula, e dez mulheres 
realizaram procedimentos 
de histerectomia. 

“Com essa ação itineran-
te, nós temos conseguido eli-
minar o vazio assistencial 
que a região apresenta e, por 
meio do Opera Paraíba, le-
var mais qualidade de vida 
para a população”, esclarece 
o cirurgião Sebastião Viana. 

A paciente Janaína Perei-
ra estava aliviada em conse-
guir sair da fila de espera. Ela 
fez cirurgia para retirada de 
hérnia. “É bom demais be-
neficiar as pessoas que estão 
doente há muito tempo es-

perando por uma cirurgia. 
É muito bom esse programa”, 
comemorou. 

Neste mês de abril, o Ope-
ra Paraíba volta ao Sertão, na 
cidade de Pombal, nos dias 
19 e 20. 

No sábado e domingo 
também aconteceram cirur-
gias no Hospital Edson Ra-
malho, em João Pessoa, e 
no Hospital de Clínicas, em 
Campina Grande, com a rea-
lização de um mutirão de ci-
rurgias de laqueadura. 

A Central de Transplan-
tes registrou a primeira doa-
ção de órgãos do mês de 
abril. Com a autorização da 
família de um paciente de 
62 anos, que estava interna-
do no Hospital de Trauma de 
João Pessoa, foram doados os 
rins e as córneas. 

Os órgãos foram implan-
tados em pacientes do esta-
do de Pernambuco, sendo 
um homem e uma mulher, 
os dois com 51 anos. Já as 
córneas foram enviadas para 
avaliação no Banco de Olhos 
da Paraíba.

 O mês de março encerrou 

com cinco doações e mar-
cou a realização do primei-
ro transplante de coração 
em um hospital público no 
estado. Desde janeiro, foram 
14 doações realizadas na Pa-
raíba, o que dá uma média 
de uma doação por semana.

 “Muitos estados brasi-
leiros ainda não consegui-
ram retomar o ritmo das 
doações após a diminuição 
dos números registrados no 
período mais crítico da pan-
demia, e nós, ao contrário, 
temos conseguido ampliar 
tanto as doações quanto os 
transplantes. Nosso traba-

lho ininterrupto é porque 
sabemos que na fila de espe-
ra existem muitas pessoas 
dependendo de uma doa-
ção para retomar os sonhos 
e a vida”, pontuou a chefe 
do Núcleo de Ações Estra-
tégicas da Central de Trans-
plantes, Rafaela Carvalho.

 Em 2022, a Paraíba já re-
gistrou a realização de 88 
transplantes e 497 paraiba-
nos ainda esperam na fila. 
São 293 pacientes aguar-
dando uma córnea, quatro 
precisando de um coração, 
15 esperando um fígado e 
185, um rim.

Doador
Família de 

um paciente 
de 62 anos, que 

estava internado 
no Hospital de 

Trauma de João 
Pessoa, autorizou  
doação dos órgãos

Alerta
Foram 121 casos de 
prováveis de zika e 

2.062 de chikungunya

Houve aumento de 285% nos casos prováveis de dengue, doença transmitida pelo Aedes aegypti, no comparativo com o mesmo período de 2021

n 

Dos 223 
municípios 
da Paraíba, 
129 não 
reportaram à 
SES nenhum 
registro de 
caso suspeito 
de arbovirose

Foto: Pixabay

Central de Transplantes registra 
primeira doação de órgãos de abril

rins e córneas

Rins foram transplantados para um homem e uma mulher, enquanto as córneas foram enviadas para o Banco de Olhos da Paraíba

Foto: Secom-PB

Foram realizadas cirurgias de hérnia, vesícula e histerectomia

Foto: Secom-PB

Agenda
O programa estará 

em Pombal nos dias 
19 e 20 deste mês



Elinete Ângelo estava em evento esportivo quando foi assassinada por “Mané Anjo”, que não aceitava a separação

Vereadora é morta pelo ex-marido
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O fim do relacionamento 
está sendo apontado como 
principal motivo para o fe-
minicídio ocorrido nesse do-
mingo (3) na zona rural de 
Monteiro, no Cariri parai-
bano. A vítima, vereadora 
Elinete da Silva Sousa Ân-
gelo, de 42 anos, foi morta 
pelo ex-marido, o empresá-
rio Manoel Ângelo da Silva, 
59 anos, que se encontra fo-
ragido. O corpo de “Tina Ân-
gelo”, como era conhecida, 
foi necropsiado no Numol de 
Campina Grande e liberado 
no final da manhã de ontem. 
O sepultamento acontece na 
manhã de hoje.

A polícia recebeu a infor-
mação que o empresário te-
ria fugido em direção à cida-
de pernambucana de Tabira, 
que faz divisa com a Paraíba. 
Na tentativa de localizar e 
prender o suspeito, a polícia 

paraibana já manteve conta-
to com as autoridades do vi-
zinho estado.

“Tina Ângelo” era verea-
dora do município de Prata, 
também no Cariri e teria ido 
ao sítio Santa Catarina, zona 
rural de Monteiro, participar 
de um evento esportivo. Se-
gundo as informações, o em-
presário aproveitou o mo-
mento da entrega dos troféus 
e se aproximou dela. A avis-
tar o ex-marido “Tina Ânge-
lo” se agarrou com uma pes-
soa pedindo socorro. Essa 
pessoa foi ameaçada, que re-
cebeu ordem para se afastar 
e, em seguida “Mané Anjo” 
efetuou os disparos. A verea-
dora morreu no local.

O crime aconteceu na 
presença de uma irmã dela 
e de uma sobrinha e foi assis-
tido por várias pessoas que 
também participavam do 
evento. De arma em punho 
ele ameaçou outras pessoas. 
O casal estava separado há 

cerca de um mês. “Tina Ân-
gelo” foi eleita em 2020, com 
269 votos.

A delegada Renata Patu 
informou que a vereado-
ra estava sendo vítima de 
perseguição por parte do 
ex-marido, inclusive no sá-
bado (2) ele procurou a mu-
lher em um evento, também 
em Monteiro, no entanto, so-
mente consumou seu desejo 
no domingo. O crime acon-
teceu no momento da entre-
ga da premiação.

Apesar de não existir re-
gistro de violência domésti-
ca por parte do empresário, 
a delegada tomou conheci-
mento que ele era agressivo 
com um irmão por causa da 
partilha de bens. Existe a in-
formação que “Mané Anjo”, 
como é conhecido, teria ven-
dido todos os bens para que 
a vereadora e filha não usu-
fruísse. Prefeitura de Pra-
ta decretou luto oficial por 
três dias.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Curtas
STJ nega habeas corpus 
para Ruan Macário

Polícia prende suspeito 
de matar pai e filho 

Homem é morto após 
postar foto em rede social

Próximo de completar sete meses foragido, o 
empresário Ruan Ferreira de Oliveira teve mais 
um pedido de habeas corpus negado no Superior 
Tribunal de Justiça. Com a decisão, Ruan Macário 
continua sendo procurado pela polícia, pois é 
considerado um foragido da Justiça. 

O pedido foi negado pelo ministro Jesuíno 
Rissato, desembargador convocado do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao 
afirmar que a decisão encontra-se fundamentada 
na garantia da ordem pública. 

Ruan Macário é apontado como responsável 
pelo violento acidente que matou o motoboy Kelton 
Marques, na madrugada de 11 de setembro do 
ano passado, na Avenida Flávio Ribeiro Coutinho 
(Retão de Manaíra), em João Pessoa.

Um homem de identidade não revelada foi 
preso por policiais do Núcleo de Homicídios 
de Queimadas como principal suspeito de 
envolvimento nas mortes de Alessandro Serafim de 
Souza, 35 anos, e seu filho, Alex de Souza Guedes 
Silva, de 16 anos

A prisão aconteceu no fim de semana cerca de 
48 horas após o duplo assassinato. Com o suspeito 
foi aprendida uma espingarda que a polícia 
acredita tenha sido usada para matar pai e filho. 

Na abordagem, o suspeito tentou fugir dos 
policiais, no entanto foi capturado e levado à 
Delegacia de Queimadas, onde se manteve em 
silêncio dizendo que só falaria em juízo. Pai e filho 
foram mortos na zona rural de Fagundes no dia 30 
de março. O alvo seria apenas Alessandro, que era 
ex-presidiário. Alex ainda tentou fugir, no entanto, 
foi alcançado pelos criminosos e executado.

A polícia ainda não tem a identificação dos 
autores do assassinato de um homem identificado 
por Adaulto Filho, O crime aconteceu no fim de 
semana no município de Quixaba, região de Patos. 

Consta de informações colhidas pela polícia que 
Adaulto estava em um bar quando dois homens 
chegaram em uma moto e entraram no bar. Ao 
perceber a chegada da dupla, a vítima tentou 
correr, mas foi alcançada e morta com  cerca 
de trinta disparos, que caiu morto dentro de um 
matagal próximo ao bar.

Segundo informações colhidas pela polícia, 
Adaulto Filho, poucos horas antes havia postado 
uma mensagem, em sua rede social, com a 
seguinte frase: “Malvadão tá na Pista”. Ele havia 
chegado no bar por volta das 10h do sábado e, no 
final da tarde foi assassinado. A Polícia Civil está 
investigando o caso.

Manoel Ângelo da Silva, de 59 anos, estava separado da vereadora há cerca de 45 dias

Foto: Reprodução/Rede social

Mais uma tragédia em 
família volta a se registrar na 
Paraíba. No distrito de Bar-
ra de Camaratuba, municí-
pio de Mataraca. O empre-
sário identificado por José 
Carlos, 48 anos, matou Ma-
ria do Livramento, também 
de 48 anos e uma filha de 28 
e depois praticou o suicídio. 
A tragédia aconteceu na ma-

nhã de domingo (3) e os cor-
pos foram sepultados ontem 
naquele distrito.

Na casa, que é um pri-
meiro andar e fica sobre um 
mercadinho da família, es-
tavam ainda uma filha do 
casal de 16, além de uma 
neta de sete anos. Os dispa-
ros foram ouvidos por vizi-
nhos que comunicaram o 

fato à Polícia Militar.
A tenente Aline Rosa, 

que esteve no local disse ter 
tomado conhecimento que o 
pai tinha problemas psiquiá-
tricos, inclusive havia pro-
curado atendimento médi-
co uns dias antes de cometer 
a tragédia. A oficial da Polí-
cia Militar colheu ainda que 
Maria do Livramento era ví-

tima de agressões do mari-
do, mas nunca denunciou.

Moradores da localida-
de disseram que José Carlos 
era um homem bem-sucedi-
do, pois era proprietário do 
mercadinho, um depósito e 
de caminhões. Em Barra de 
Camaratuba as pessoas ten-
tam entender o porque da 
atitude do empresário.

Empresário provoca tragédia em família

CONtra CrIaNças

Suspeito de agressão é preso em rodovia
Uma operação envolven-

do policiais civis e rodoviários 
federais culminou com a pri-
são de Taisson Ruan, suspei-
to de ter participado da mor-
te de José Henrique, de apenas 
um ano e três meses. A pri-
são aconteceu no sábado (1) 
no posto da PRF, em Café do 
Vento, município de Sobrado. 
Ele negou o crime e disse que 
estava retornando de Campi-
na Grande para João Pessoa.

Ontem, o delegado Rodol-
fo Santa Cruz concedeu en-
trevista quando detalhou al-
guns pontos da investigação, 
que está em segredo de justi-
ça. Taisson teria dito para os 
policiais, já na Central de Po-
lícia que a criança teria sido 
socorrida por sua mãe para a 
UPA de Cruz das Armas e que 
foi transferida para o Trauma, 
onde faleceu. 

Caroline da Silva Medei-
ros, 22 anos, mãe da criança, 
foi presa, autuada em flagran-

te após confessar que dava 
apenas alguns “beliscões” na 
criança e revelar que seu na-
morado, Taisson, era o respon-
sável pelas agressões. Nídia 
Medeiros, irmã de Caroline, 
revelou, em entrevista, que 
sua irmã já havia sido agre-
dida quando estava no nono 
mês de gravidez e disse que 
“ela perdeu o filho”.

Outro caso
No Hospital de Emergên-

cia e Trauma está internada, 
em estado clínico grave uma 
criança de apenas dois anos 
que caiu do quarto andar de 
edifício em Bayeux, no últi-
mo sábado (2). Vanessa Alves 
Pereira, de 31 anos, mãe dela 
foi presa e levada para Cen-
tral de Polícia no bairro do 
Geisel, em João Pessoa, sus-
peita de ter deixado a crian-
ça sozinha em casa com ou-
tro menor. O filho dela teria 
subido na cama e se debru-

çado na janela, quando caiu.
A notícia da queda da 

criança revoltou moradores 
do residencial, localizado no 
bairro Mário Andreazza, em 
Bayeux. Eles agrediram Va-
nessa, que também foi socorri-
da com várias escoriações pelo 
corpo, para o Trauma.

O médico Laercio Bragan-
te, diretor do Trauma, disse 
que o menino, por causa da 
queda, sofreu lesões graves 

no crânio. “Estamos fazen-
do todo o possível para salvar 
essa criança”, disse.

Ontem, uma vizinha dis-
se, em entrevista que Vanessa 
é evangélica e vive da ajuda de 
vizinhos e no dia do fato teria 
ido pedir um pedaço de sabão 
para lavar roupas das crian-
ças. “Acho que o povo daqui se 
precipitou”. A criança inicial-
mente foi levada para a UPA 
de Bayeux.

Rodolfo Santa Cruz explicou como ocorreu a prisão do suspeito
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PM localiza trio que praticou arrastão
O sistema de rastreamento 

de um iphone permitiu à polí-
cia localizar um trio responsá-
vel por um arrastão na Santa 
Farra Confeitaria, localizada 
no bairro Jardim Luna, em 
João Pessoa. Com o grupo os 
policiais militares apreende-
ram todos os objetos, inclusi-
ve vários aparelhos celulares.

O assalto aconteceu nO 
sábado (2) quando clientes e 
funcionários foram surpreen-
didos pelo trio que ordenou 

que clientes e funcionários fi-
cassem deitados no chão e co-
meçaram a se apoderar das 
bolsas femininas.

Após tomarem conheci-
mento do assalto, comunica-
do ao  CIOP, guarnições da 
Polícia Militar passaram a di-
ligenciar. Segundo o major 
Bruno, dO BEPTur, duas ar-
mas de fogo foram apreendi-
das. Os presos e o material fo-
ram levados para a Central de 
Polícia Civil da capital. Todos os objetos roubados das vítimas foram recuperados
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As obras de construção 
dos Centros Integrados de 
Comando e Controle (CICC) 
seguem em ritmo avançado, 
equipamentos que vão ser 
edificados em João Pessoa, 
Campina Grande e Patos para 
otimizar o atendimento do 
Centro Integrado de Opera-
ções (Ciop). O coordenador 
do Ciop, coronel Júlio César 
de Oliveira, explicou que a ex-
pectativa é de que o CICC de 
Patos, o primeiro a ter suas 
obras iniciadas, deve ser en-
tregue ainda no primeiro se-
mestre deste ano.

Ainda conforme o coorde-
nador do Ciop, as obras em Pa-

Unidade funcionará ao lado do antigo Caic, em Mangabeira, e deverá ficar pronta ainda neste primeiro semestre

JP vai ganhar Centro de Comando
segurança pública

André Resende 
andreresendejornalismo@gmail.com

tos e Campina Grande foram 
custeadas com recursos pró-
prios do Estado, por isso a ten-
dência é que sejam entregues 
primeiro que o CICC que está 
sendo erguido em João Pessoa, 
em parte do terreno onde fun-
cionava o Caic, no bairro de 
Mangabeira, com recursos de 
emenda parlamentar.

“João Pessoa foi por meio 
de uma emenda parlamen-
tar, o que ocasionou uma de-
mora no início das obras por 
questões burocráticas. Como 
começamos primeiro Patos, 
pela ordem posta hoje, te-
remos o Centro Integrado 
da cidade sertaneja entregue 
ainda no primeiro semestre 
deste ano. Campina Grande 
no segundo semestre, e João 

Pessoa no segundo semestre 
de 2022 ou no primeiro do 
ano que vem”, explicou Júlio 
César de Oliveira.

A proposta a partir dos no-
vos equipamentos é promover 
uma ampliação da integração 
dos órgãos de segurança pú-
blica do estado, como as polí-
cias Civil, Militar e Corpo de 
Bombeiros, com demais ór-
gãos diretos e indiretos da ad-
ministração estadual. Júlio Cé-
sar de Oliveira acrescenta que 
os CICC também vão contar 
com entes públicos munici-
pais e federais, além da inicia-
tiva privada.

“Teremos a oportunidade 
de disponibilizar, com a fer-
ramenta de integração, a am-
pliação do serviço para 17 ou-

tros órgãos além dos que já 
fazem parte das forças de se-
gurança. Guardas civis, au-
tarquias de mobilidade urba-
na, Detran-PB, CBTU, polícias 
federais, órgãos da Receita, 

Cagepa, Aesa, Samu, no caso 
do segmento privado, vamos 
convidar a concessionária de 
energia elétrica, para ter as-
sento com seu banco de da-
dos”, explicou.

Conforme o coordenador 
do Ciop, o Centro Integrado de 
Comando e Controle vai per-
mitir, por exemplo, no caso de 
uma ocorrência, de uma com-
plexidade de atendimento, to-
dos esses agentes estão pre-
sentes para gerenciar qualquer 
possível crise e até mesmo aju-
dar no atendimento de rotina 
na sociedade.

“O sistema de rádio e ví-
deo para monitoramento, que 
foram adquiridos pelo gover-
no, será todo compartilha-
do. Temos convênios com as 

Prefeituras de João Pessoa, 
de Campina Grande, para 
que recebam esse material, 
mas também cedam para nós 
quando necessário”, comen-
tou Júlio César de Oliveira.

Somente o CICC de João 
Pessoa prevê um investimen-
to na ordem de R$ 6.299.339,41. 
A unidade da capital terá uma 
área de construção de 1.900,52 
metros quadrados. Em Cam-
pina Grande, o Governo da Pa-
raíba investe R$ 5.191.504,45 na 
construção do prédio, que terá 
dois pavimentos e em breve 
estará reforçando a segurança 
pública da região. E por fim, o 
CICC de Patos representa um 
investimento com recursos 
próprios do estado no valor 
aproximado de R$ 3,3 milhões. 

Terminal Rodoviário prevê 
alta no fluxo de passageiros

na capital

Lei Seca autuou 201 motoristas 
por embriaguez no mês de março

trânsito

 

Desde o decreto estadual 
de calamidade pública em 
decorrência do coronavírus, 
emitido em março de 2020, 
o número de passageiros do 
Terminal Rodoviário de João 
Pessoa sofreu uma grande 
redução. Agora, com o avan-
ço da vacinação, esses núme-
ros voltam a se recuperar e os 
embarques e desembarques 
registrados estão cada vez 
mais perto de alcançar os ín-
dices normais para o estabe-
lecimento.

Segundo o administrador 
do Terminal Rodoviário de 
João Pessoa, Reinaldo Brasil, 
nesses três primeiros meses 
de 2022 o número de passa-

Nalim Tavares 
Especial para A União

Expectativa
Período junino 
deste ano deve 

representar 
recuperação do 

fluxo de usuários

geiros se manteve 10% abaixo 
dos números registrados no 
mesmo período de 2019, ano 
anterior à pandemia. Duran-
te o período de festas juninas, 
espera-se que essa porcenta-
gem diminua, aproximando-

se cada vez mais do número 
de passageiros que costuma-
vam circular pela rodoviária 
antes da Covid-19.

No São João do ano pas-
sado, ao longo dos dias 23 e 
24 de junho, mais de 40 mil 
pessoas passaram pelo Ter-
minal Rodoviário, de acordo 
com a administração. Esse 
número foi 45% menor do 
que o registrado em 2019.

Ainda segundo Reinaldo 
Brasil, há um relaxamento 
em relação aos cuidados con-
tra a Covid-19, mas a orienta-
ção da administração do Ter-
minal Rodoviária continua 
sendo o uso de máscara e, se 
possível, álcool em gel para 
ajudar as vacinas na preven-
ção do contágio e diminuição 
do número de casos.

No início deste ano, o total de passageiros foi 10% abaixo ao do período anterior à pandemia

Foto: Evandro Pereira

O Departamento Esta-
dual de Trânsito da Paraí-
ba (Detran-PB), por meio 
da Operação Lei Seca, no-
tificou 201 condutores por 
dirigir sob efeito de álcool, 
durante o mês de março. O 
balanço foi divulgado na 
última sexta-feira (1º) pela 
Divisão de Policiamento e 
Fiscalização do órgão.

De acordo com o balan-
ço mensal referente ao mês 
de março, foram realizados 
1.044 testes de bafômetro, 
que resultaram na apreen-
são de 163 carteiras de ha-
bilitação (CNHs) e na re-
moção de 37 veículos aos 
pátios do órgão. 

A Operação Lei Seca 
ainda autuou 132 conduto-
res em flagrante, pela prá-
tica de outras infrações ao 
Código de Trânsito Brasi-
leiro (CTB).

 
Ações

Segundo o chefe da Di-
visão de Policiamento e 
coordenador da Operação 
Lei Seca, coronel Rochester 
Vale, as fiscalizações vêm 
sendo intensificadas, com 
o objetivo de continuar coi-
bindo os abusos pratica-
dos por muitos condutores 
que ainda insistem em de-
sobedecer às leis de trânsi-
to, principalmente ao que 

se refere às infrações rela-
cionadas à embriaguez ao 
volante. 

A Operação Lei Seca 
conta com o apoio da Po-
lícia Militar da Paraíba 
(PMPB).

O CTB prevê que os con-
dutores de veículos flagra-
dos sob efeito de álcool es-
tão sujeitos à multa no valor 
de R$ 2.934,70 e podem res-
ponder a processo adminis-
trativo de suspensão do di-
reito de dirigir por um ano. 

Em caso de reincidência, 
será cobrado o dobro do va-
lor da multa e o infrator po-
derá responder por proces-
so de cassação da CNH.

Nova sede da PRF na Paraíba será 
construída no acesso aos Bancários

mudança

A nova sede da Polícia 
Rodoviária Federal na Pa-
raíba (PRF) será construída 
num terreno entre duas vias 
urbanas populares em João 
Pessoa — uma que corta os 
Bancários e a outra margi-
nal à BR-230. Ainda não há 
uma previsão para o iní-
cio das obras. A área pos-
sui 6.600 metros quadra-
dos e estava sendo ocupada 

ilegalmente há mais de 40 
anos, segundo representan-
te da PRF/PB.

A controvérsia judicial 
sobre a propriedade data de 
2015. Em novembro de 2020, 
a 1ª Vara Federal da Paraí-
ba deferiu a reintegração da 
União na posse do terreno e 
a Advocacia-Geral da União 
(AGU) liberou o imóvel para 
a construção da nova sede 
da PRF da Paraíba.  

O terreno visado para a 
construção da sede é próxi-
mo da Universidade Federal 

da Paraíba (UFPB), na entra-
da dos Bancários e a higidez 
do título de propriedade da 
União sobre ele está agora 
assegurado na Justiça Fede-
ral. No terreno, há uma placa 
informando sobre o projeto.

Atualmente, a sede supe-
rintendência da PRF fica lo-
calizada no bairro do Cristo 
Redentor, às margens da BR-
230. O órgão já teve sede no 
bairro de Cruz das Armas, 
nas imediações do quartel 
do 15º Batalhão de Infanta-
ria Motorizado. 

Nalim Tavares 
Especial para A União

Objetivo
O CICC permitirá  
maior integração 

das forças policiais 
com demais órgãos 

públicos

Obras do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) de João Pessoa estão adiantadas; os investimentos, somente na unidade que está sendo construída na capital, são da ordem de R$ 6.299.393,41

Foto: Evandro Pereira Foto: Evandro Pereira
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Foi abordando temas 
como a finitude da 
vida, os medos, as 

formas de amar e a 
sanidade mental que 

Lygia (1923-1922) 
se tornou a primeira 

mulher brasileira 
a ser indicada ao 

Nobel de Literatura, 
além de ter vencido o 

Prêmio Camões

Foi um cartão-postal de 
Lygia Fagundes Telles 
que deu a Maria Valéria 
Rezende o aval do qual 

precisava para se tornar escritora. 
“Se não fosse ela, talvez eu nunca 
tivesse publicado nada”, revela a 
autora que completa 80 anos em 
2022. Quarenta e cinco anos mais 
nova, Débora Ferraz compartilha 
da mesma inspiração: “A Lygia 
Fagundes Telles mudou a minha 
vida e eu nem tenho ideia do 
que seria se não fosse querer ser 
escritora”, ressalta a romancista e 
contista pernambucana radicada 
em João Pessoa. Integrante da 
Academia Brasileira de Letras, 
Lygia era considerada uma das 
maiores escritoras nacionais do 
século 20 e teve no desenvolvi-
mento das personagens femininas 
e no engajamento na luta pela 
democracia e contra a censura 
as marcas inconfundíveis de 
uma vida dedicada à Literatura 
Brasileira.

Com uma excelência narrativa, 
a prosa da escritora paulistana, 
morta aos 98 anos de causas natu-
rais, no último domingo (dia 3), se 
fundamentava no mergulho psi-
cológico dos personagens sem se 
omitir de uma perspectiva subje-
tiva da realidade social brasileira. 
Dona de um estilo marcado pela 
elegância, a autora de obras com 
Ciranda de Pedra (1954), Verão no 
Aquário (1964) e As Meninas (1973), 
ela instava o leitor a pensar sobre 
a própria existência enquanto 
discutia as dissimulações das re-
lações humanas. Foi abordando 
temas como a finitude da vida, 
os medos, as formas de amar e 
a sanidade mental que Lygia se 
tornou a primeira mulher bra-

sileira a ser indicada ao Prêmio 
Nobel de Literatura, além de ter 
vencido o Prêmio Camões, em 
2005, e ter ganho algumas edições 
do Prêmio Jabuti.

“Maria Valéria, li seu livro 
inteiro, não apenas 10 páginas. 
Publique sim. Você é uma escri-
tora séria. Não lhe escrevo mais 
longamente porque estou de ma-
las prontas para partir para Pa-
ris. Um abraço, Lygia Fagundes 
Telles”. Essa era a senha que a 
autora de Vasto mundo precisava 
para se creditar como uma escri-
tora. Manuscrito em uma bela 
caligrafia no cartão que trazia 
uma foto da Academia Brasileira 
de Letras, a mensagem era uma 
resposta a correspondência que 
Maria Valéria havia enviado a 
sua mestre, sem ter a certeza que 
aqueles textos jamais chegariam 
a sua destinatária, que era amiga 
de uma tia poeta que morava em 
Santos (SP).

Ela se valia dessa amizade 
para ter acesso sempre em primei-
ra mão a tudo que era lançado por 
Lygia. Chamava atenção como 
cada livro da dama da literatura 
brasileira tinha uma estrutura di-
ferente, mas sempre respeitando 
o lugar imaginativo do leitor. “A 
boa literatura é aquela que deixa 
espaço nas entrelinhas, que desa-
fia o leitor. Há dois tipos de escri-
tores: aqueles que ficam olhando 
para o espelho, e aqueles que 
olham pelas frestas, pelas janelas. 
E a Lygia é essa, que olha pelas 
frestas, que espia o que ninguém 
está olhando”, define a escritora 
vencedora do Prêmio Jabuti pelo 
romance Quarenta Dias (Alfagua-
ra), em 2015.

Sempre espantava a paulista, 
que desde 1976 vive na Paraíba, 
como Lygia podia conhecer tão 
bem sobre os aspectos tão ínti-

mos da condição feminina em 
consonância com os desafios de 
seu tempo. Enquanto muitas pre-
cisavam encontrar seu caminho 
no escuro, Lygia apresentava 
o mundo com uma capacidade 
analítica da qual não lhe escapava 
nada. “A gente escreve com uma 
consciência das contradições da 
sociedade e um olhar agudo para 
os invisíveis. Tem vários textos 
dela que ela olha para quem nin-
guém olha, de sua própria obser-
vação do mundo. Não é de ficar 
se escarafunchando dentro de si 
próprio”, diz Maria Valéria Re-
zende, traçando pontos comuns 
entre as preocupações que ambas 
possuem em seus ofícios. “Como 
as mulheres sempre foram deixa-
das de lado na literatura – a não 
ser recentemente –, ela e a Clarice 
Lispector conseguiram romper 
isso. Elas são as que abriram as 
portas”, complementa.

Continuam passando muitas 
mulheres por essas portas. Uma 
delas é Débora Ferraz, que viu 
através de um volume fininho 
na biblioteca escolar o livro de 
contos Venha ver o pôr do sol’(1987) 
abrir um mundo inteiro de novas 
possibilidades para si. “O mo-
mento definidor da minha vida 
veio a partir desse livro. Foi aí 
que eu pensei que aquilo era a 
melhor coisa que eu já vi feita no 
mundo”, lembra a autora de En-
quanto Deus não está olhando (Re-
cord, 2014), vencedor do Prêmio 
Sesc e do Prêmio São Paulo de 
Literatura. Sobre esse romance, o 
professor Alfredo Monte, doutor 
em Teoria Literária e Literatura 
Comparada pela USP, asseme-
lhava a personagem Érica, da 
obra de Ferraz, com Virginia, de 
Ciranda de Pedra, e Raíza, de Verão 
no Aquário, ambas obras de Lygia 
Fagundes Telles. 

“Ela é uma escritora que não se 
permite ser ingênua com relação 
aos próprios personagens, e talvez 
eu tenha sido muito influenciada 
nesse sentido”, confessa a escri-
tora, que também é doutora em 
escrita criativa pela PUC-RS e 
oferta cursos e oficinas sobre es-
truturação de romance de ficção 
e contos sempre referendando o 
estilo de Lygia como um modelo 
a ser estudado e apreendido por 
seus tutorandos. “Lygia deixou 
um presente imenso para a gente, 
e quem ainda não leu deveria ler 
imediatamente”, orienta Ferraz, 
indicando a mesma obra que teve 
o primeiro acesso aos 12 anos de 
idade como uma excelente porta 
de entrada para Lygia. “Leio esse 
livro hoje, aos 35 anos, e ele me dá 
o mesmo arrepio”.

As duas gerações diferentes 
de escritoras que encontraram na 
Paraíba o local para “nascer” e de-
senvolver suas carreiras literárias 
só divergem quando o assunto 
é o risco que enxergam de um 
possível apagamento da autora 
tão fundamental para suas vidas. 
Débora Ferraz teme que a obra de 
Lygia se perca na história. “Corre-
se esse risco, sim. O que a gente 
tem que fazer é ler e falar para as 
outras pessoas como é bom. Eu 
tento me dar esse encargo, que é 
um prazer, mas a gente precisa 
fomentar a leitura dessa gigante”, 
defende. Com tranquilidade na 
fala e uma estante abarrotada de 
livros de Lygia Fagundes Telles, 
que se equilibram nas prateleiras 
quase que por mágica, Maria Va-
léria Rezende não tem dúvidas: 
“Ninguém a esquece mais. Ela 
escreveu coisas fundamentais. Se 
você quiser compreender a histó-
ria do Brasil nos últimos 70 anos, 
você tem que ler Lygia Fagundes 
Telles”, finaliza.

Uma inspiração 
para gerações

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Lygia Fagundes TeLLes

Premiadas 
escritoras 
que vivem 
na Paraíba 
contam como a 
obra da “dama 
da literatura 
brasileira” 
serviu de 
impulso para 
o ofício de 
escrever

Foto: André Lessa/Estadão Conteúdo
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Cultura

Colunista colaborador

Desde muitos anos que o nome Cornélio serve 
de motivo para gozação pois, muitos não 
respeitam o ser humano. E associam o nome 

próprio à palavra “corno”, ocasionando brigas 
e até mortes. Mas até a Bíblia se preocupou com 
a denominação. Cornélio significa, literalmente, 
“chifre” e “córneos”, embora estas interpretações 
também possam ser compreendidas como 
“duradouro” ou, ainda, “estável”. Trata-se de um 
nome que diz respeito à resistência e à fé que se 
tem de manter perante as adversidades. A ideia 
de algo que tem durabilidade reforça esta noção. 
E a menção bíblica diz: “Os homens responderam: 
viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um 
homem justo e temente a Deus, respeitado por 
todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o 
chamasse à sua casa, para que ele ouça o que 
você tem para dizer (At 10:22).

A palavra Cornélio é uma derivação advinda 
da forma latina Cornelius, cuja raiz está associada 
ao vocábulo cornu, traduzível por “chifre”. Esta 
variante também está presente nas línguas 
inglesa, holandesa e alemã. Cornélio, de grafia 
semelhante à portuguesa, é adotada no italiano 
e no espanhol. Este nome para homens também 
apresenta versões femininas em diversos idiomas, 
a exemplo de Cornélia, no português.

Será que existem muitas pessoas com o nome 
Cornélio? Entre as décadas de 1950 e 1960, 
aproximadamente 900 pessoas ostentavam esse 
nome, o que representa 20,2% do total de pessoas 
que já foram registradas com essa denominação 
no Brasil. Estima-se que, atualmente, poucos 
estão batizados com o nome Cornélio. E por que, 
mesmo com todos os problemas de associação à 
palavra corno, pais escolhiam o nome Cornélio 
para seus filhos? Porque a denominação, segundo 
os antigos, transmitia a ideia de líder, pioneiro, 
corajoso e independente.

Tudo isso vem a propósito de um pedido que 
chegou ao Poder Judiciário, no qual um cidadão 
pedia que fosse excluído do seu registro civil 
o sobrenome Cornélio. Na ação, ele alegou 
“ter passado por situações vexatórias, pois seu 
sobrenome se assemelha à palavra corno”. Além 
de estar insatisfeito com a conjunção, Cornélio 
afirmou que o relacionamento com seu pai “foi 
conturbado” e, portanto, desejava gerar um 
vínculo com o sobrenome da mãe (Cardoso), 
que é divorciada e não utiliza mais o sobrenome 
do ex-cônjuge. Por fim, salientou ser conhecido 
socialmente como Cardoso, tanto é assim que sua 
filha foi registrada com este sobrenome.

O juízo de primeiro grau não autorizou a 
alteração do sobrenome do autor sob a alegação 
de que “Cornélio não é corno”. Este reagiu: “Doutor, 
porque não é com o senhor. No meu caso é o 
sobrenome. Imagina se fosse o nome, quantas 
vezes eu teria sido chamado de corno?” Houve 
apelação. No Tribunal, o desembargador relator 
atendeu, em parte, o pedido do autor, para incluir o 
sobrenome Cardoso. Mas não excluiu Cornélio. E 
sentenciou: “Não convence a simples alegação de 
que o requerente passa por situações vexatórias em 
razão do dito sobrenome, ostentado já há mais de 
três décadas sem qualquer insurgência anterior”. 

Lendo sobre esse caso, lembrei de uma cena 
de novela da Globo, na qual o personagem 
Cornélio descobre que é corno e tenta esganar 
a personagem Dinorá pelo pescoço. O título da 
novela era O Cravo e a Rosa e mostrava quando 
Celso (Murilo Rosa) vivia uma relação secreta 
com Dinorá (Maria Padilha) e, quando estão 
aos beijos, são flagrados por Cornélio (Ney 
Latorraca). O homem fica em choque e muito 
revoltado com a traição da mulher. Coincidência 
ou má-fé do autor da novela? Por via das dúvidas, 
podemos dizer com o requerente: “Doutor, é 
porque não é com o senhor...”

Fernando 
  Vasconcelos

Porque não é 
com o senhor...

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

Crônica Ana Adelaide Peixoto 
adelaideana@uol.com.br | Colaboradora

Conversas com Maria Valéria Rezende
Há três anos que faço parte 

de um clube do livro – Livros da 
Frederica. Semana passada, tive-
mos a ilustre presença da que-
rida e aclamada Maria Valéria 
Rezende. Vencedora de muitos 
Jabutis (cinco), o maior prêmio 
da literatura brasileira, e mais 
outros tantos. O seu romance 
Quarenta Dias (Alfaguara, 2014) 
era o nosso livro do mês. Valé-
ria é um tsunami ambulante. 
Uma jovem mulher beirando 80 
anos, com a energia de 30! E nós, 
o grupo, desmaiamos na escuta, 
não queríamos falar mais nada, 
diante das histórias de vida e de 
literatura que Valéria nos emo-
cionou em contar.

Conheci Valéria na déca-
da de 1980, através de Juca, por 
conta do PT, quando fazia par-
te do Equip (Escola de Forma-
ção Quilombo dos Palmares, até 
hoje é sócia-honorária). Nunca 
soube que escrevia, daí o meu 
espanto quando li sobre o seu 
primeiro Jabuti. E desde então 
venho acompanhando os seus 
lançamentos, suas entrevistas, 
o Mulherio das Letras, e os seus 
livros, embora tenha lido pou-
co. Correndo atrás do tempo de 
Valéria!

Ela contou histórias da sua 
família, dos poetas, dos livros 
nos corredores da sua casa, da 
falta de luz, da amizade com 
Pagu (Patrícia Galvão), inclu-
sive se despedindo dela no lei-
to de morte; do café que tomou 
com Gabriel García Márquez; 
do violão que aprendeu a tocar  
com Cesar Camargo Mariano; 

seu encontro com Che Gueva-
ra, que desfilou em carro aber-
to em visita ao Brasil; com Fidel; 
de como aprendeu a driblar com 
Pelé nas areias de Santos, o seu 
lugar de nascimento e onde vi-
veu parte da vida.

Falou de como aprendeu a fa-
lar muitas línguas. Santos, um 
porto cheio de gringos, e por 
onde as crianças se entrança-
vam nos quintais umas das ou-
tras. Pulando os muros, ela fala 
com sotaque português de Por-
tugal. Para mais tarde peram-
bular pelos sebos da cidade (eu 
cresci com livros do mundo in-
teiro!). O porto de Santos, rico em 
livros deixados pelos marinhei-
ros do além-mar. Santos é inte-
rior? E gargalhava! O interior é 
São Paulo e os paulistanos. Nós 
somos a borda. Do Mundo! De 
tanto ouvir histórias, eu presen-
teava as pessoas com alguma, e 
sempre achei que todo mundo 
um dia iria escrever um livro. 
Comprava livro em Marseille. 
Meu pai mandava buscar. De 
Santos, o mundo era ali. Ama-
va/amo dicionários – que bele-
za são as palavras! Eu era feliz 
no meu corredor de livros. Ami-
gos e cabelos – ninguém pode ti-
rar isso de nós.

“As mulheres? Todas escre-
viam. Mas só as solteiras publi-
cavam”. (Lembrei-me de Jane 
Austen, George Elliot, das ir-
mãs Brontë. Segundo Virginia 
Woolf, escreviam ficção porque 
eram solteiras, e essas mulheres, 
enclausuradas na sala de jan-
tar, tinham a arte de observar. 

E escrever romance é isso. Ob-
servação. Enquanto cuidavam e 
olhavam as batatas, escreviam. 
E essa arte de produzir ficção 
permitia interromper). 

Da Política? Na sua geração 
se ingressava no Partido Comu-
nista; Juventude Comunista. E 
ela prontamente: Eu quero! Va-
léria passou o rodo nas leituras; 
em francês. Leu O Capital e a Bí-
blia. Tudo junto e misturado. E o 
seu engajamento político começa-
va, com os estivadores pela praia, 
com o pé cheio de areia. E a sua 
casa? Cheia de escritores.

Andou pelo mundo. Cuba, 
Europa, França e Bahia. E o Ti-
mor Leste. E os rincões do Brasil 
e da Paraíba, fazendo trabalho 
de base, Educação, Paulo Freire.  
Tudo com e pela palavra, essa 
arma e recurso poderoso e inter-
minável. Tinha passe livre nos 
voos do Correio Nacional. Como 
não tinha muita escolha – casa-
mento ou freira, ficou com a se-
gunda opção, que lhe deu régua 
e compasso. E a escrita.

O tempo passava e finalmen-
te chegamos nos seus Quarenta 
Dias. Uma vez ouviu uma certa 
história de um Severino, que ti-
nha caído de moto, e estava no 
Trauma. Pronto. Ouvir um frag-
mento, assim nasce uma trama; 
tudo pode virar uma história. 
Valéria também havia descober-
to que os becos são os avessos das 
cidades e se embrenhou por Por-
to Alegre como espaço para a sua 
história de uma avó que rejeita o 
lugar sagrado de cuidar do neto 
(assim queria a sua filha), para ir 

em busca de um filho desapare-
cido. E como Godot, Alice se atira 
no abismo dos becos para desco-
brir que as mães choram os seus 
filhos perdidos. Desaparecidos. 
E que metade do Brasil está pro-
curando a outra metade. E nes-
se percurso, Valéria cantou um 
fado, como quem reza um Padre 
Nosso baixinho. 

E em romaria, nos despe-
dimos. Obrigada, Valéria, por 
tantos pedaços de Alice no 
país de nenhuma maravilha. 
Mas com todos os chapeleiros, 
coelhos e buracos em busca da 
imaginação.  

“Ela contou 
histórias da 
sua família 
(...); do café 
que tomou com 
Gabriel García 
Márquez; seu 
encontro com 
Che Guevara, 
que desfilou em 
carro aberto em 
visita ao Brasil

Casas mal-assombradas
Através dos grupos de coleciona-

dores de filmes em DVD que partici-
po, fico sabendo que está para sair no 
mercado local uma edição restaurada 
de um clássico que integra minha for-
mação afetiva audiovisual de terror, 
A Casa da Noite Eterna. Lançada origi-
nalmente em 1973, a partir do roteiro 
do tarimbado Richard Matheson (re-
ferência nos anos 1960, mas que ficou 
marcado pelos enredos de Encurralado, 
Em Algum Lugar do Passado e dois dos 
três filmes inspirados na obra Eu Sou a 
Lenda: A Última Esperança da Terra, com 
Charlton Heston, e o filme homônimo, 
com Will Smith), sei que a vi The Legend 
of Hell House (no original, em inglês) na 
segunda metade dos 1980, ou nas ma-
drugadas da Globo, ou através de uma 
hoje saudosa locadora de VHS.

O anúncio me levou a revisitar par-
te da minha coleção doméstica sobre 
o tema, e acabei por rever dois títulos 
com a mesma pegada de casa mal-as-
sombrada, ambos, de certa forma, con-
temporâneos: A Casa da Colina e A Casa 
Amaldiçoada, os dois lançados em 1999 
numa virada de século que parecia ter 
redescoberto o gênero que fora tão po-
pular 40, 50 anos.

A Casa da Colina é uma refilmagem 
de A Casa dos Maus Espíritos, lançada 
pelo diretor William Castle em 1959 e 
que se acabaria por se tornar um dos fil-
mes mais emblemáticos da lenda do ci-
nema de horror, Vincent Price. No en-
redo, um milionário resolve abrir sua 
misteriosa mansão para um grupo pas-
sar a noite e, quem “amanhecer vivo”, 
leva uma bolada em dinheiro.

A refilmagem do praticamente anô-
nimo William Malone (que gerou uma 
continuação em 2007) ainda me agra-
da, agora com elenco encabeçado por 
Geoffrey Rush (no papel que foi de Pri-
ce, numa clara homenagem ao mestre) 
e Famke Janssen, procurando seguir o 
espírito original de “o que precisamos 
fazer para sobreviver às armadilhas 
mortais desta casa”.

Envelheceu muito pior foi o filme 
que é muito lembrado por ter Catheri-
ne Zeta-Jones no elenco. A Casa Amaldi-
çoada surgiu como um projeto ambicio-
so, caro – Colina custou US$ 37 milhões 
(e rendeu U$ 42 milhões), enquanto 
Amaldiçoada ficou na casa dos US$ 80 

milhões e faturou mais do que o do-
bro) – com um diretor frenético (Jan de 
Bont, que já havia feito Velocidade Máxi-
ma e Twister, dois tremendos filmes de 
ação) e estrelas de ponta (além de Zeta-

Jones, tem Liam Neeson, Owen Wilson 
e Lili Taylor).

Também refilmagem de outro cult 
de horror, o magistral Desafio do Além, 
de 1963 – para mim, uma das grandes 
obras-primas do gênero, dirigida pelo 
mestre Robert Wise – o enredo parte de 
um experimento psicológico com três 
voluntários em uma casa dita muito 
assombrada, para descambar em um 
exagero show de efeitos visuais.

O filme todo é construído para que 
a extraordinária mansão onde se passa 
o enredo – cenografia erguida com sun-
tuosidade por Eugenio Zanetti, que três 
anos antes havia vencido um Oscar na 
categoria, por O Outro Lado da Nobreza – 
se torne um monstrengo gigantesco, e 
essa ansiedade leva a furos e anticlímax 
decepcionantes, deixando as boas ideias 
de lado para mostrar o que a produção 
poderia surpreender em termos de efei-
tos musculosos. Mas passados mais de 
20 anos, os efeitos ficaram datados e a ex-
periência de revê-lo, bastante frustrante.

Escrevo isso pensando em dois pro-
dutos recentíssimos do gênero que es-
trearam no mundo do streaming já ga-
rantindo um lugar confortável no corpus 
do tema. Me refiro aos seriados A Mal-
dição da Residência Hill e A Maldição da 
Mansão Bly, ambos a cargo do diretor 
Mike Flanagan e disponíveis no Netflix. 
Eles mostram que o suspense de assom-
bração, digamos assim, não é construí-
do a partir da perspectiva da ação, mas 
do mistério, do oculto, do que é cons-
truído na imaginação, não no que é en-
tregue de bandeja, como imaginou De 
Bont com suas mirabolantes cenas em 
“velocidade máxima”.

Mas frustrante ainda é saber que 
quem comandou a produção de A Casa 
Amaldiçoada foi a dupla Donna Roth e Su-
san Arnold, ambas filhas de duas lendas 
do antigo cinema de terror, Samuel Z. Ar-
koff (produtor de Terror em Amityville, tre-
mendo filme de casa mal-assombrada) e 
Jack Arnold (diretor do clássico O Mons-
tro da Lagoa Negra), respectivamente. No 
especial de meia hora que acompanha o 
DVD que eu vi, por sinal, a filha de Ar-
nold lembra a lição do pai, sumariamente 
ignorada aqui: “A coisa que mais assus-
tadora é o que você não consegue ver… a 
imaginação produz as coisas mais horri-
pilantes que se possa imaginar”.

Imagem: Reprodução

Obra de Eeckhout: um anjo visita Cornélio, o centurião

Com Zeta-Jones e Liam Neeson, ‘A Casa 
Amaldiçoada’ (1999) foi sucesso de bilheteria

Refilmagem ‘A Casa da Colina’ (1999) 
procura seguir o espírito do original de 1959

Imagem: Reprodução

Imagem: Reprodução
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Pintura é a arte de dar felicidade mediante as 
cores e as formas. 

(Norah Borges.)

A pintura e a fotografia estão sempre presentes 
nas capas dos livros de todos os tempos, parece que 
existe uma simbiose perfeita entre a palavra escrita 
e a arte visual. Muitas pinturas contam histórias, 
outras nos levam a sonhar, a devanear, a navegar 
no reino da poesia. Há pinturas e fotografias tão 
poéticas que parecem verdadeiros poemas. O 
fotógrafo paraibano Antônio David toda sexta-feira 
me envia fotos com o título – “Sexta-feira com poesia 
visual”. Eu respondo: “Sextou – tome poesia visual!”. 
Sua arte fotográfica está tão próxima da poesia que 
fez uma exposição, Versiluz, reunindo poemas de 
Hildeberto e suas fotografias.

Essa breve divagação sobre poesia/pintura/
fotografia me levou aos livros mais recentes de 
Hildeberto Barbosa Filho: ...e nada aconteceu 
comigo e De quase nada se faz um poema (ambos 
da Ed. Ideia). Os livros foram publicados no 
alvorecer do ano 2022, produzidos no período da 
pandemia. Para evitar aglomerações, o poeta 
preferiu distribuí-los com os amigos, não fez 
lançamento oficial, fui uma das escolhidas para 
receber esse mimo.

Além dos títulos instigantes, as ilustrações das 
capas chamam a atenção do leitor, são reproduções 
de quadros famosos. A tela O espelho falso, de René 
Magritte, ilustra a capa do livro ...e nada aconteceu 
comigo. Salvador Dali comparece na capa de De 
quase nada se faz um poema e a tela selecionada 
foi A persistência da memória. Sabemos que nada 
é escolhido de forma aleatória, principalmente 
quando se trata de Hildeberto Barbosa Filho – títulos 
dos livros, ilustrações das capas, tudo é pensado 
com objetivo estético.

Oscar D´Ambrosio, crítico de arte, considera 
que a tela de Magritte – O espelho falso é um 
exercício do olhar. Geralmente nós olhamos para 
um quadro, mas aqui é ele que nos contempla. A 
metáfora do olhar traz alusões simbólicas, pode-
se pensar que é o espelho da alma, mas também 
um local que permite olhar o mundo friamente 
através da razão.

O surrealista Salvador Dali, com a tela A 
persistência da memória, dá uma visão subjetiva 
do tempo que se apresenta por meio de vários 
relógios distorcidos, eles se espalham de diferentes 
maneiras: pendurado em árvore, pousado na mesa, 
uma demonstração de que estamos presos às horas, 
às mudanças contínuas da vida.

Poeta e crítico literário, Hildeberto Barbosa Filho 
já escreveu mais de vinte livros de poesia, é vasta 
também sua produção crítica. Estudioso da literatura 
paraibana, sua contribuição crítica é das mais 
valiosas que conhecemos, mas aqui nos interessa o 
poeta e seus dois últimos livros de poesia.

Oitenta e um poemas estão distribuídos nas 
páginas de ...e nada aconteceu comigo, alguns 
estão correlacionados com a pintura, como Van 
Gogh, O quarto e Claustropoema. No primeiro, o 
destaque vai para a última estrofe do poema:

Ninguém / pintou a caatinga certamente. / Não 
nasceste aqui.

Uma alusão ao amarelo que predomina nas 
telas de Van Gogh e ao sol impiedoso da caatinga 
que colore de amarelo a paisagem do Sertão 
nordestino. 

Em Quarto, o branco das paredes dá a sensação 
de vazio e a louvação vai para quem pinta – Quem 
pinta é poeta e à poesia se dá / completamente, / 
não importa o mal da pandemia. 

Claustropoema é dedicado a Flávio Tavares, 
pintor que muito produziu no período pandêmico. 
O isolamento favoreceu o seu fazer artístico, se fez 
poeta das cores. 

De quase nada se faz um poema está dividido 
em partes que formam um todo. Confissões do 
poema, Planilhas para o poema, Dez poemas 
no mesmo tom, Leituras e Outros poemas. Os 
textos que compõem Confissões do poema, 
como o próprio título insinua, estão centrados na 
metalinguagem – no significado das palavras, 
nas metáforas, no vocabulário. São cinquenta 
pequenos poemas que dialogam com o fazer 
literário. Planilhas para o poema é um inventário de 
ordem mais pessoal. Os títulos são denunciadores 
do conteúdo – Dedicatória, Sumário, Epitáfio. 
Chamo a atenção para Leituras que reúne as 
preferências literárias do poeta – Nauro Machado, 
Shopenhauer, Augusto, Bandeira, Joan Baez e mais 
seis homenageados.

O recolhimento ocasionado pela pandemia deu 
oportunidade aos artistas (poetas, romancistas, 
pintores e músicos) de produzirem textos que 
dialogam com a contemporaneidade – um tempo de 
incertezas, de reflexão sobre o fazer artístico.

Poesia e pintura

Baú 
  de livros

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

O presidente da Ucrânia, Volod-
mir Zelensky, fez uma participação 
na cerimônia do Grammy, que acon-
teceu na noite do último domingo 
(3), em Las Vegas (EUA). Em vídeo, 
Zelensky questionou à audiência “o 
que é mais oposto à música?”, em re-
ferência à invasão russa que aconte-
ce no país em que preside.

Durante sua fala, Zelensky comen-
tou: “Nossos músicos usam coletes à 
prova de balas em vez de smokings. Eles 
cantam para os feridos. Nos hospitais. 
Mesmo para aqueles que não podem 
ouvi-los. Mas a música vai aparecer de 
qualquer maneira.” E continuou: “Em 
nossa terra, estamos lutando contra a 
Rússia, que traz um silêncio horrível 
com suas bombas. O silêncio mortal”. 
O presidente ucraniano disse à audiên-
cia do Grammy que tinha o sonho de 
que ucranianos pudessem ser livres. 
“Preencha o silêncio com sua música”, 
pediu na mensagem.

O vídeo do presidente ucraniano 
foi seguido por uma apresentação do 
cantor John Legend, que apresentou 
a música ‘Free’ ao lado da ucrania-
na Mika Newton e da poeta Lyuba 
Yakimchuk.

Os destaques da noite de premia-
ção ficaram para o cantor Jon Batiste, 
para o duo Silk Sonic e para a canto-
ra Olivia Rodrigo. Indicado em 11 ca-

tegorias, Batiste levou para casa cinco 
gramofones, incluindo Melhor Clipe, 
com a música ‘Freedom’, além de le-
var para casa o prêmio mais importan-
te da noite, o de Álbum do Ano.

Já o duo Silk Sonic, formado pe-
los artistas Bruno Mars e Anderson 
.Paak, venceu nas quatro categorias 
em que concorria. Os parceiros leva-
ram para casa os prêmios de Grava-
ção do Ano, Música do Ano, Perfor-
mance R&B e Música R&B por ‘Leave 
the Door Open’.

A cantora Olivia Rodrigo se des-
tacou vencendo em três das 10 cate-
gorias principais, cujos prêmios são 
dados durante a premiação transmi-
tida pela TV. Olivia levou os gramo-
fones de Artista Revelação, Melhor 
Performance Solo Pop e Melhor Ál-
bum Vocal de Pop.

A homenagem póstuma, tão co-
mum às premiações, teve a lembran-
ça, principalmente, do baterista do 
Foo Fighters, Taylor Hawkins, encon-
trado morto em um quarto de hotel 
no último dia 25. Durante sua apre-
sentação, a cantora Billie Eilish tam-
bém homenageou o músico.

A cantora Marília Mendonça tam-
bém foi lembrada. Sua foto apareceu 
no telão durante a homenagem, que 
também lembrou de nomes como 
Charlie Watts, Young Dolph e Vicen-
te Fernández.

Além da apresentação de Billie Ei-
lish, a noite contou com a presença no 
palco de diversos nomes. Entre eles 
BTS, Lil Nas X, Olivia Rodrigo, Justin 
Bieber e Lady Gaga, que cantou jazz. A 
cerimônia do Grammy foi apresentada 
pelo comediante Trevor Noah.

Vídeo do presidente da Ucrânia foi um dos destaques da cerimônia nos EUA

“Preencha o silêncio com 
sua música”, diz Zelensky

Grammy

Daniel Silveira 
Agência Estado

Foto: YouTube/Reprodução

Jon Batiste levou para casa cinco gramofones, incluindo o de Melhor Álbum do Ano
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AlEmão 2 (Brasil. Dir: José Eduardo Bel-
monte. Policial. 16 anos). A comunidade do 
Alemão no Rio de Janeiro é conhecida pela 
sua alta taxa de criminalidade. Mais uma vez, 
uma equipe enfrenta o tráfico de drogas para 
tentar realizar as missões necessárias dentro 
do complexo. 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 adoeci-
do com um raro distúrbio sanguíneo e deter-
minado a salvar outros que sofrem do mesmo 
destino, o Dr. Morbius (Jared Leto) arrisca tudo 
numa aposta desesperada. E embora a prin-
cípio tudo pareça um sucesso absoluto, sur-
ge uma escuridão que se desencadeia dentro 
dele. O bem superará o mal - ou Morbius su-
cumbirá aos seus novos e misteriosos desejos? 
CENTERPLEX MAG 3: 14h45 (dub.) - 17h (dub.) 
- 19h15 (leg.) - 21h30 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 4 (dub.): 12h15 (sáb. e dom.) - 14h30 - 17h 
- 19h30 - 22h; CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (dub.): 
13h30 - 16h - 18h30 - 21h; CINÉPOLIS 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.); CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 5 (dub.): 13h30 - 16h - 18h30 - 21h; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 19h; CINE SER-
CLA 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 SERCLA 
PARTAGE 3 (leg.): 19h; CINE SERCLA PARTA-
GE 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 (Am-
bulance. 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 adoti-
vo, Danny (Jake Gyllenhaal). Criminoso pro-
fissional, Danny faz-lhe uma contraproposta: 
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 MANGABEI-
RA 2 (dub.): 21h15 (exceto seg. e qua.); CINE 
SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 17h; CINE SERCLA 
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), cau-
sando medo nos corações dos criminosos, aca-
bou levando Bruce Wayne às sombras da ci-
dade de Gotham. Quando um assassino tem 
como alvo a elite de Gotham, apresentando 
uma série de maquinações sádicas, uma trilha 
de pistas enigmáticas coloca o Maior Detetive 
do Mundo em uma investigação sobre o sub-
mundo, onde ele encontra personagens como 
Selina Kyle, também conhecida como Mulher-
Gato (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot, o Pin-
guim (Colin Farrell) e Edward Nashton, tam-
bém conhecido como Charada (Paul Dano). 
CENTERPLEX MAG 4 (leg.) 4: 17h (somente 
qua.) - 20h; CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 14h15 
(dub.) - 17h45 (leg.) - 21h14 (leg.); CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 5 (dub.): 14h - 17h30 - 21h; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub., sessões exce-
to na seg. e ter.): 13h45 - 17h15 - 20h45; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 19h30; CINE SER-
CLA PARTAGE 4 (dub.): 19h30.

oS cARAS mAlvADoS (The bad Guys) 
Reino Unido. Dir: Pierre Perifel. Animação. Li-
vre). Baseado nos quadrinhos de Aaron Bla-
bey, um grupo de animais ladrões e suas 
travessuras: Sr. Lobo, Srta. Tarântula, Sr. Tu-
barão, Sr. Piranha e Sr. Cobra sempre fo-
ram vistos como maus. CENTERPLEX MAG 
4 (dub.): 15h; CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 
13h15 - 15h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 
(dub., exceto na seg.): 14h - 16h30; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 2 (dub.): 15h; CINE SERCLA PAR-
TAGE 4 (dub.): 15h.

EPA! cADê noé? 2 (ooops! The Adventu-
re continues… EUA. Dir: Sean McCormack e 
Toby Genkel. Animação. Livre). A arca de Noé 
segue em mar aberto com Finny, sua melhor 
amiga Leah e muitos animais a bordo. Depois 
de muitas trapalhadas, semanas à deriva e já 
quase sem alimentos, a paz e a harmonia aca-
ba quando um acidente leva os animais me-
nores ao mar, com o último lote de comida. 
CINÉPOLIS 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 Janei-
ro que se infiltra em uma clínica de realinha-
mento energético para investigar a misterio-
sa morte da atriz Antuérpia Fox (Vera Fischer). 
Ao decorrer da investigação, Roberta precisa-
rá lidar com os dramas da atriz Natasha Ferre-
ro (Júlia Rabello), que está sendo “cancelada” 
na internet, e com o reencontro de seu grande 
amor do passado, o policial federal Rodrigo 
(Sérgio Guizé), o qual está investigando uma 
suspeita de tráfico internacional envolvendo 
a mesma clínica. Para essa missão, ela con-
tará com o apoio de Isabela (Bruna Ciocca), 
sua terapeuta, com quem, aos poucos, forma 
uma grande dupla. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 
16h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2: 18h50 (ex-
ceto seg. e qua.).

unchARTED: FoRA Do mAPA (unchar-
ted: Drake’s Fortune. EUA. Dir: Ruben Fleis-
cher. 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” Sullivan (Mark Wahlberg). CINÉPOLIS 
MANAÍRA 8 (leg.): 19h15 (exceto qua.).
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Amanhã, a partir das 20h, haverá uma transmissão ao vivo através do canal oficial do evento no YouTube para Vladimir Carvalho debater o curta-metragem ‘Os Romeiros da Guia’ (1962)

Entre os filmes de hoje (da esq. para dir.): ‘O que os machos querem’, de Ana Diniz; ‘Rasga-Mortalha’, da Pattrícia de Aquino; ‘Nazo: dia e noite Maria’, de Andréia Paiva; e ‘Sideral’, de Carlos Segundo
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Documentarista paraibano vai participar virtualmente da primeira edição do Cine das Almas, em Itabaiana

Festival celebra Vladimir Carvalho
AudiovisuAl

Treze filmes serão exibidos hoje, 
nas mostras ‘Acunhe’, ‘Oxe’ e ‘das 
Almas’ da programação gratuita 
da primeira edição do Festival Cine 
das Almas, aberto ontem, na Taber-
na Cultural, localizada no centro da 
cidade de Itabaiana, em homenagem 
ao cineasta Vladimir Carvalho, que 
vai prosseguir até amanhã, quan-
do haverá o lançamento do curta-
metragem Arquiteto da poesia, docu-
mentário dirigido por Paula Nunes 
que retrata um pouco da história do 
poeta e músico Jessier Quirino e é re-
sultado da oficina de formação em 
audiovisual ‘Documentando’, mi-
nistrada durante as atividades do 
evento pelo cineasta pernambuca-
no Marlom Meirelles.

A ‘Mostra Acunhe’ começará às 
10h, com a exibição de seis filmes. 
O primeiro é Sideral, ficção dirigi-
da por Carlos Segundo (RN), que 
se refere à Base Aérea de Natal, de 
onde o Brasil se prepara para lan-
çar o primeiro foguete tripulado 
ao espaço. Esse dia histórico afeta a 
vida da faxineira Marcela, Marcos, 
um mecânico que sonha com ou-
tros horizontes, e seus dois filhos; 
depois o público assistirá o docu-
mentário Tecendo Histórias, de Die-
go Pontes (PB), que retrata a histó-
ria de seu Geronaldo Vieira, tecelão 
de 54 anos morador do Sítio Taboa-
do de Cima, na cidade de Boqueirão, 
interior da Paraíba, que ainda man-
tém viva a tradição da utilização do 
tear manual para a confecção de re-
des e tapetes, ofício que era exercido, 
há alguns anos atrás, por mais de 50 
famílias da região e que, atualmen-
te, é estimada em, no máximo, seis 
famílias; em seguida, será exibido 

Boi Marinho, documentário de Tia-
go Martins Rego (PE).

Na sequência, a ‘Mostra Acu-
nhe’ exibirá o documentário Nazo: 
dia e noite Maria, de Andréia Paiva 
(AL), que acompanha a luta de Nazo 
pelo seu direito de ser LGBTQIA+ e 
de poder expressar a sua identida-
de de gênero em Penedo, cidade ri-
beirinha do Baixo São Francisco ala-
goano. Depois de passar por vários 
percalços, Nazo impõe a sua vonta-
de de se vestir publicamente como 
mulher, de ser “Maria de noite e de 
dia”; depois, o curta de ficção A Piz-
za, de Fábio DeSilva (RN), ambienta-
do em um quitinete à noite, no meio 
da pandemia, em que dois amigos, 
um produtor e um diretor e roteiris-
ta discutem sobre criar um roteiro 
de baixo orçamento; e, encerrando 
a ‘Mostra Acunhe’, a animação Efe-
méride, de Diego Ciro (RN). O ter-
mo que dá título ao filme, de acordo 
com o dicionário, significa “tábua 
astronômica que registra, para cada 
dia, as coordenadas que definem a 
posição relativa de um astro”. No 
caso do curta-metragem, 2020 é re-
tratado como uma efeméride, por 
causa do surgimento, em março 
daquele ano, da pandemia da Co-
vid-19 no país.

Na ‘Mostra Oxe’, que vai iniciar 
às 20h, o público assistirá os seguin-
tes filmes: Memórias de Linha, docu-
mentário poético e sensorial do pa-
raibano Ramon Silva que mostra a 
vida de um pescador na cidade de 
Condado (PB), cujo objetivo é levar 
o espectador a refletir sobre o lugar 
da pesca nos dias atuais; em O que 
os machos querem, ficção dirigido por 
Ana Diniz (PB), uma mulher prepa-
ra, com uma afiada faca, uma receita 
de picado que não está em nenhum 
livro de culinária; já o documentário 

Reinado Imaginário, de Hipólito Luce-
na (PB), é uma viagem no imaginá-
rio coletivo, em busca de respostas 
para a ideia de sustentação aos prin-
cípios da monarquia, vivo nos espa-
ços imagéticos das cidades; outra 
atração, Mais que 1000 Palavras, fic-
ção de Eduardo Moreira (PB), retra-
ta a situação de Charles, filho caçula 
de uma família humilde, que se vê 
numa encruzilhada quando seu pai 
coloca sobre suas costas o peso de ti-
rar a família da lama, pondo em xe-

que seu grande sonho: a fotografia; 
o encerramento é com a exibição do 
documentário Um som de resistência, 
de Genilson de Coxixola, que mos-
tra uma comunidade de agriculto-
res no Município paraibano de Co-
xixola lutando pela manutenção de 
uma tradição incorporada ao seu 
cotidiano há mais de um século, re-
sistindo ao tempo e as perseguições 
para manter esta tradição de reali-
zar apresentações, que foi passada 
por mais de três gerações. 

Em seguida, será iniciada, a par-
tir das 21h20, a ‘Mostra das Almas’, 
que reúne produções de suspense 
ou terror. Haverá exibição de dois 
filmes. Rasga-Mortalha, obra de fic-
ção dirigida por Pattrícia de Aquino 
(PB) e baseada na lenda de mesmo 
nome, conta a história de Seu Arlin-
do, que vive no interior do Brasil e 
que passa a ouvir os rumores da vi-
zinhança e os barulhos da coruja 
agourenta. Preocupado com a situa-
ção, ele passa a acreditar que a coruja 
está matando as pessoas da região e 
planeja capturar a ave, a fim de aca-
bar de uma vez por todas com a tris-
teza da população local.

O outro curta também é de fic-
ção, A la Carte, dirigido por Adriano 
Gomez (SP), em que Paola recebe a 
visita de Olga na calada da noite. No 
entanto, apesar das diferenças, am-
bas são movidas por um sentimen-
to de vingança que as torna iguais. 
Em seguida, às 21h40, terá debate so-
bre os filmes exibidos.

Cine Paraíso
O ator e produtor cultural Ed-

glês Gonçalves, que organiza o 
Cine das Almas, informou que os 
filmes A Bolandeira, A Pedra da Ri-
queza, Pankaruru: de Brejo dos Padres 
e Quilombo, todos de Vladimir Car-
valho, já foram exibidos para alu-
nos de escolas públicas de Itabaia-
na, na semana passada. Ele disse 
que mais um curta de Vladimir será 
apresentado hoje, a partir das 20h, 
durante a programação de encerra-
mento do Festival na Taberna Cul-
tural. Trata-se de Romeiros da Guia, 
de 1962, produção codirigida por 
Ipojuca Pontes

Na ocasião, o cineasta participa-
rá em transmissão virtual para, com 
a mediação do cineasta Bertrand 

Lira, debater o filme com o público. 
Em seguida, haverá premiação dos 
filmes das mostras e encerramen-
to, com show, a partir das 21h40, da 
banda Caburé.

Vladimir Carvalho também será 
homenageado na quinta edição do 
Cine Paraíso, que ocorrerá da próxi-
ma quinta-feira (dia 7) até o sábado 
(9), na cidade de Juripiranga.

Antes da homenagem a Vladi-
mir Carvalho amanhã, a programa-
ção será aberta com a divulgação do 
resultado da oficina ‘Documentan-
do’ e a exibição do filme resultante 
dessa atividade, que é o curta Arqui-
teto da poesia, dirigido por Paula Nu-
nes. O documentário retrata a histó-
ria de Jessier Quirino, sua trajetória 
pelas cidades do interior; um pouco 
da sua relação familiar e, também, 
relação com os artistas da cidade de 
Itabaiana, além de expor seu lado 
arquiteto e mostrar obras feitas que 
produziu, bem como a participação 
do artista em uma minissérie feita 
pela Rede Globo mostrando o espa-
ço, a conhecida Bodega, em que fez 
vídeos recebendo convidados espe-
ciais exibidos em seu próprio canal 
oficial no YouTube.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Fotos: Divulgação

Juventude
Já foram exibidos para 

alunos das escolas 
públicas de Itabaiana 

filmes de Vladimir como 
‘A Bolandeira’, ‘A Pedra 

da Riqueza’, ‘Pankaruru’ 
e ‘Quilombo’

Através do QR Code 
acima, acesse o canal 
oficial no YouTube do 

festival audiovisual
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O governador João Aze-
vêdo visita hoje o municí-
pio de Patos, onde inaugu-
ra obras e assina convênios 
para realização de novas 
ações por parte do Gover-
no do Estado para atender 
a população nas áreas de 
saúde, assistência social, 
cultural e de esportes. 

Ontem, no programa 
Conversa com o Gover-
nador, o chefe do Executi-
vo estadual, João Azevêdo 
anunciou o aviso da lici-
tação para contratação de 
empresa para a constru-
ção da barragem do Rio Sa-
bão. A obra terá um inves-
timento de R$ 22 milhões 
e ficará situada no municí-
pio de Barra de Santa Rosa. 

A estrutura beneficiará 
a população do Curima-
taú paraibano. A barragem 
terá a capacidade de seis 
milhões de m³ e trará segu-
rança hídrica para a região. 

 Com um investimento 
previsto de mais de R$ 7 
milhões, o Governo do Es-

A Assembleia Legisla-
tiva, que retoma as sessões 
hoje, terá uma nova com-
posição, assim como na Câ-
mara Federal. As mudanças 
ocorridas no último dia da 
mudança de partido, na úl-
tima sexta-feira, sem con-
sequências para quem fez 
a troca, trouxeram algumas 
surpresas nesta “janela par-
tidária”, como é conhecida 
no meio político estas tro-
cas de legendas. O gover-
no de João Azevêdo (PSB) 
manteve a maioria, assim 
como antes da janela, de for-
ma folgada.  

Nomes como o do depu-
tado federal Damião Feli-
ciano, que trocou o campo 

da esquerda pelo centro-
direita, saindo do PDT e in-
gressando no União Brasil, 
foi uma das grandes sur-
presas desta janela. 

Outra escolha que tam-
bém causou surpresa foi a 
filiação do deputado esta-
dual Manoel Ludgério, que 
ainda está na base do gover-
nador João Azevêdo (PSB), 
e era do PSD, anunciou sua 
ida para o PSDB. Porém, no 
‘apagar das luzes’, o parla-
mentar filiou-se ao Partido 
Liberal (PL). 

Muitos partidos dimi-
nuíram e outros cresceram 
o ‘pib eleitoral’ na Paraíba, 
isso em relação ao número 
de parlamentares estaduais 
e federais. O que teve um 
substancial aumento, em 
relação ao que era, foi o Re-

publicanos. A legenda, que 
só tinha um parlamentar na 
Casa Epitácio Pessoa, que 
era Jutay Meneses, sextu-
plicou de tamanho. Chega-
ram no partido comandado 
pelo deputado federal Hugo 
Motta, cinco novos parla-
mentes estaduais: Adriano 
Galdino, Branco Mendes, 
Bosco Carneiro, Raniery 
Paulino e Wilson Filho. E 
mais dois federais: Wilson 
Santiago e Edna Henriques, 
que deixaram PTB e PSDB, 
respectivamente. No total, 
sete com mandatos, fora ou-
tras lideranças, mas sem 
ocupar cargo eletivo. 

Já o PSB, mesmo sem 
crescer de forma robusta, 
como foi o caso do Repu-
blicanos, manteve a maior 
bancada da Assembleia 

Legislativa da Paraíba. Os 
socialistas perderam qua-
tro parlamentares, mas re-
cebeu a filiação de outros 
cinco, mantendo-se na li-
derança em número de 
parlamentares com assen-
to na Casa Epitácio Pessoa. 
Deixaram a sigla: Adria-

no Galdino, que foi para o 
Republicanos, e Cida Ra-
mos, Estela Bezerra e Jeová 
Campos, foram para o PT. 
A legenda, no entanto, re-
cebeu Anísio Maia, Edmil-
son Soares, João Gonçalves, 
Júnior Araújo e Tião Gomes. 
Permaneceram no partido: 
Buba Germano, Hervázio 
Bezerra, Pollyanna Dutra e 
Ricardo Barbosa.

Outra legenda que cres-
ceu muito na Paraíba foi o 
partido do presidente da 
República Jair Bolsonaro. 
O PL, comandado no esta-
do pelo deputado federal 
Wellington Roberto, cres-
ceu 400% sua representa-
ção na Assembleia Legisla-
tiva. O partido deu um salto 
de um para cinco deputa-
dos estaduais. Agora, além 

de Caio Roberto, a legenda 
já conta com Cabo Gilber-
to, Manoel Ludgério, Moa-
cir Rodrigues e Wallber Vir-
golino. A perspectiva é que 
todos disputem a reeleição, 
tanto na Câmara Federal, 
como na Assembleia Legis-
lativa. A surpresa pode ser 
o Cabo Gilberto, disputan-
do uma vaga na bancada fe-
deral de Brasília.  

Outra legenda que tam-
bém cresceu, pouco, mas 
teve um ganho de tamanho 
na Assembleia Legislativa, 
foi o MDB do pré-candida-
to ao Governo do Estado, 
o senador Veneziano Vital 
do Rêgo. A sigla perdeu Ra-
niery Paulino para o Repu-
blicanos, mas ganhou com 
as chegadas de Anderson 
Monteiro e Dr. Érico.

Maioria
O governo de João 

Azevêdo (PSB) 
manteve a maioria, 
assim como antes 

da janela

Chefe do Executivo também assina convênios para ações nas áreas de saúde, assistência social, cultural e esportes

Governador inaugura obras no Sertão
investimentos

tado, por meio da Compa-
nhia de Águas e Esgotos da 
Paraíba (Cagepa), assumiu 
o abastecimento do muni-
cípio de Coremas, no Ser-
tão paraibano, com o com-
promisso de garantir água 
tratada para distribuir aos 
moradores da cidade. En-
tre os projetos de estrutu-

Governador João Azevêdo vai a Patos para inaugurar obras e anunciar investimentos no Sertão

Foto: Rádio Tabajara

n 

Barragem terá 
a capacidade 
de seis milhões 
de m³ e trará 
segurança 
hídrica

ração está a execução de 
uma extensão de quase 22 
mil metros de redes de dis-
tribuição de água, com diâ-
metros que variam entre 
50 e 200 milímetros. Além 
disso, a Cagepa está insta-
lando mais de seis mil li-
gações prediais, todas com 
hidrômetros.

• inauguração da escola municipal Professora maria 
de Fátima da silva Araújo, construída por meio de 
convênio entre o Governo do estado e a Prefeitura 
municipal de Patos
• Hora: 14h
• Local: Campo Comprido
Rua noé trajano, Zona Rural
 
• Entrega do tomógrafo do Hospital Regional de Patos 
e visita ao novo setor de Hemodinâmica
• Hora: 15h
• Local: Hospital Regional de Patos
Rua Horácio Nóbrega, s/n – bairro Belo Horizonte 
 
• Assinatura de Convênios com a Prefeitura municipal 
de Patos, para conclusão do teatro municipal de Patos 
e de dois complexos esportivas e para construção de 
uma creche
• Hora: 16h
• Local: teatro municipal de Patos

n ConFiRA A AGendA

Assembleia tem nova composição de forças políticas
aPós jaNELa PaRtidáRia

• PsB (9)
Anísio maia
Buba Germano 
Hervázio Bezerra
edmilson soares 
Ricardo Barbosa 
Júnior Araújo
João Gonçalves
Pollyana dutra
tião Gomes
 
• REPUBLiCaNOs (6)
Adriano Galdino
Branco Mendes 
Raniery Paulino
Wilson Filho
Jutay meneses
joão Bosco Carneiro

n NOVas BaNCadas Na assEMBLEia LEGisLatiVa PB 

• MdB (2)
Anderson monteiro
dr. Érico
 
• PL (4)
Cabo Gilberto
Caio Roberto
Wallber Virgolino
Manoel Ludgério 
moacir Rodrigues 
 
• PsdB (2)
Camila toscano
tovar Correia Lima 

• Rede sUst. (1) 
Chió 

• Pt (4)
Cida Ramos 

A janela partidária não 
provocou, pelo menos até ago-
ra, mudanças na Câmara Mu-
nicipal de João Pessoa. Mas as 
novas nomeações promovi-
das pelo governador João Aze-
vêdo (PSB), em sua equipe de 
secretários, mexeram com o 
tabuleiro na Casa Napoleão 
Laureano. Com a nomeação de 
Zezinho Botafogo (Cidadania) 
para ocupar a Secretaria de Es-
tado de Juventude, Esporte e 
Lazer, a primeira suplente Fa-
bíola Rezende (PSB), assumiu 
a vaga do parlamentar. 

Outra mudança na Casa 
Legislativa de João Pessoa é o 
retorno do vereador João Co-
rujinha (Progressista), que es-
tava ocupando a Secretaria 
de Cidadania e Direitos Hu-
manos na gestão do prefeito 
Cícero Lucena (Progressista). 
O parlamentar volta para a ti-
tularidade da Câmara Muni-
cipal, pois vai disputar uma 
vaga em outra Câmara, à Fe-
deral. Com o retorno de João 
Corujinha, o suplente que ocu-

pava sua vaga na Casa, pro-
fessor Gabriel (Avante), perde 
espaço na atual Legislatura e 
retoma a condição de primei-
ro suplente. 

Posse
A nova vereadora de João 

Pessoa, Fabíola Rezende, teve 
3.350 votos nas eleições de 
2020 e assume o mandato pela 

primeira vez. Ela será a segun-
da mulher nesta atual Legis-
latura. A vice-presidente Eli-
sa Virginia (Progressista) era, 
até então, a única voz feminina 
na Casa Napoleão Laureano. 

Em contato com a reporta-
gem de A União, a nova verea-
dora confirmou que seu man-
dato começa a vigorar a partir 
de hoje. Porém, Fabíola não 
confirmou sua posse. “Vou 
nesta terça à Câmara Munici-
pal conversar com o presiden-
te Dinho Dowsley e definir es-
ses detalhes. Pode ser hoje ou, 
no máximo, amanhã”, expli-
cou a parlamentar. 

Uma das bandeiras de 
atuação de Fabíola Rezende, 
na Casa Napoleão Laurea-
no, será a proteção aos ani-
mais. Ela que é ativista da cau-
sa, fundou e comanda a Ong 
Ajude Anjos de Rua, que foi 
fundada em 2015. A entidade, 
atualmente, tem milhares de 
seguidores nas redes sociais, 
com a atuação e apoio de vo-
luntários.

Mudança também na Câmara Municipal

“Vou nesta terça 
à Câmara 
Municipal 
conversar com 
o presidente 
Dinho Dowsley 
e definir esses 
detalhes

Fabíola Rezende

Jeová Campos
Cida Ramos
Estela Bezerra
 
• PtB (1)
doda de tião
 
• PP (3)
edjane Panta 
Galego de sousa
Lindolfo Pires

• sOLidaRiEdadE (1) 
eduardo Carneiro 
 
• Psd (1)
Felipe Leitão
 
• PC do B (1) 
inácio Falcão
 
• UNiÃO BRasiL
taciano diniz 

Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br
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A Comissão de Cons-
tituição, Justiça, Redação 
e Legislação Participativa 
(CCJ) da Câmara Munici-
pal de João Pessoa (CMJP) 
aprovou ontem parecer fa-
vorável à Medida Provisó-
ria que autoriza reajustes 
salariais aos servidores 
da Secretaria Municipal 
de Educação. Ao todo fo-
ram apreciadas 45 maté-
rias. Entre elas, 36 Projetos 
de Lei Ordinária (PLO) (22 
receberam parecer favo-
rável, 10 foram rejeitados, 
três receberam pedido de 
vista e um foi retirado de 
pauta). A comissão ain-
da analisou duas Medidas 
Provisórias (MP), dois ve-
tos do Executivo, dois Pro-
jetos de Resolução (PR), 
dois Projetos de Decre-
to Legislativo (PDL) e um 
Projeto de Emenda à Lei 
Orgânica (Pelo). Os pare-
ceres favoráveis das outras 

matérias foram aprovados 
e os dois vetos foram man-
tidos.

A MP 20/2022, discri-
mina reajuste setorial para 
os docentes e especialis-
tas vinculados à Secreta-
ria Municipal de Educa-
ção, nos seguintes termos: 
reajuste imediato de 15%  
no vencimento básico dos 
docentes, especialistas e 
correlatos inativos e pen-
sionistas que façam jus à 
paridade; a criação de um 
auxílio de produtividade 
temporário no montan-
te máximo de até 16,5% 
para os docentes e espe-
cialistas da ativa; o me-
canismo de supressão do 
percentual de 1,5% desse 
auxílio produtividade, a 
partir do mês de feverei-
ro até dezembro de 2022 
e acréscimo de reajuste de 
1,5% no vencimento bá-
sico nesse mesmo perío-

Os partidos políticos 
têm até hoje para publica-
rem, no Diário Oficial da 
União (DOU), as normas 
para a escolha e substitui-
ção de candidatas e can-
didatos, e para a forma-
ção de coligações. O prazo, 
que corresponde aos 180 
dias antes das eleições, é 

estabelecido pela Lei nº 
9.504/1997 (Lei das Elei-
ções) e a exigência é aplica-
da apenas às agremiações 
que omitiram tais infor-
mações nos estatutos.

Os dados também de-
vem ser enviados ao Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE), para fins de divul-

gação no site da Corte, an-
tes da realização das con-
venções partidárias para 
a deliberação de coliga-
ções e a escolha dos can-
didatos (de 20 de julho a 5 
de agosto).

Revisão da remuneração
O dia 5 de abril também 

é a data limite para que, até 
a posse de todas as eleitas 
e todos os eleitos, é veda-
do que agentes públicos fa-
çam, na circunscrição do 
pleito, a revisão geral da 
remuneração das servido-
ras e dos servidores públi-
cos que exceda a recom-
posição da perda de poder 

aquisitivo ao longo do ano 
da eleição. Ainda de acor-
do com a Lei das Eleições, 
entende-se por agente pú-
blico “quem exerce, ainda 
que transitoriamente ou 
sem remuneração, por elei-
ção, nomeação, designação, 
contratação ou qualquer 
outra forma de investidura 

ou vínculo, mandato, car-
go, emprego ou função nos 
órgãos ou entidades da ad-
ministração pública direta, 
indireta ou fundacional”.

Além de estipuladas 
pela legislação vigente, 
essas e outras datas estão 
previstas no Calendário 
Eleitoral 2022.

Dez e s s e te  a n i m a i s 
morrem por segundo por 
atropelamento. O dado é 
do Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit), que 
aponta que 475 milhões 
de animais morrem por 
ano nas rodovias brasi-
leiras. Ontem, Dia Mun-
dial dos Animais de Rua, 
o deputado estadual Jutay 
Meneses (Republicanos) 
destacou o projeto de Lei 
3.138/21 que obriga moto-
ristas a prestarem socor-
ro aos animais que atro-
pelarem. A propositura 
prevê multa de R$ 30 mil 
para infratores, em caso 
de culpa. 

O republicano ressalta 
que a multa tem a missão 
de promover uma mudan-

ça cultural na sociedade 
que passará a dispensar o 
cuidado necessário ao ani-
mal vítima de um acidente 
de trânsito. “Precisamos 
buscar formas de garan-
tir o socorro aos animais 
vítimas de atropelamen-
to e a regulamentação que 
proponho, por meio deste 
projeto de lei, visa punir, 
de forma administrativa 
com aplicação de multa, 
consolidada após proces-
so transparente e com am-
plo direito de defesa ao in-
frator”, explicou Jutay.

 De acordo com o pro-
jeto, o cálculo da multa é 
feito sobre 500 Unidades 
Fiscais de Referência do 
Estado da Paraíba (UFR/
PB), que em abril tem o va-
lor de R$ 60,17.  Em casos 

Saldo
Ao todo foram 
apreciadas 45 

matérias. Entre 
elas, 36 Projetos de 
Lei Ordinária (PLO)

Vereadores analisaram Medida Provisória que autoriza aumento na Secretaria Municipal de Educação

CCJ aprova reajuste para servidores
Câmara muniCiPal

do dos docentes e espe-
cialistas da ativa; para os 
inativos, além do reajus-
te de 15% registrado no 
item “i”, um reajuste men-
sal de 1,5 a partir de fe-
vereiro até dezembro de 
2022. O documento ain-

da destaca que todos os 
percentuais de reajuste e 
de auxílio produtividade 
temporário previstos têm 
como base de cálculo os 
vencimentos correspon-
dentes ao mês de dezem-
bro de 2021.

Já a MP 13/2021 revoga 
artigos da MP 2/2021 para 
restabelecer as estruturas 
administrativas da Secre-
taria Municipal de Finan-
ças (Sefin) e da Secretaria 
da Receita Municipal (Se-
rem) voltando a vigorar a 

Lei 11.133/2007. De acordo 
com a MP aprovada esta 
manhã, a junção das duas 
secretarias não trouxe os 
efeitos esperados inicial-
mente. No início do ano 
passado, o Executivo Mu-
nicipal havia revogado, a 
Lei 11.133/2007, unindo as 
duas secretarias em uma 
só, a Secretaria Municipal 
da Fazenda.

Os vereadores que compõem a CCJ se reuniram ontem em sessão remota para apreciar projetos

Ainda foram aprova-
das mais três matérias do 
Executivo Municipal: a 
Proposta de Emenda à lei 
Orgânica (Pelo 4/2022) 
que modifica prazos de 
processo legislativo vi-
sando adequar o proce-
dimento para atender à 
realidade local de gran-
de produção parlamentar 
em consonância ao Regi-
mento Interno da Câma-
ra Municipal, que prevê a 
suspensão dos prazos du-
rante todos os períodos 
de recesso.

O PLO 826/2021 que 
dispõe sobre o Plano de 
Mobilidade Urbana de 
João Pessoa, estabele-
cendo as diretrizes para 

o acompanhamento e o 
monitoramento de sua 
implementação, avalia-
ção e revisão periódica 
com o objetivo de efeti-
var  a Política Municipal 
de Mobilidade Urbana, 
instituída pela Lei Fede-
ral 12.587/2012; e o PLO 
910/2022 que a altera a es-
trutura administrativa do 
Instituo de Previdência 
Municipal de João Pessoa 
(IPM-JP), buscando ade-
quá-la ao que exigem os 
órgãos de controle exter-
no, especialmente, Secre-
taria de Regimes Próprios 
de Previdência Social do 
Ministério da Economia 
e o Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba.

Emenda à Lei Orgânica
Entre os Projetos de Lei 

Ordinárias (PLO) de au-
toria dos vereadores que 
receberam parecer favo-
rável  foram destaques os 
seguintes: o 703/2021, do 
vereador Guga (Pros), de-
terminado que os hospitais 
públicos e privados, bem 
como as instituições con-
gêneres, estabelecidos no 
Município de Promissão fi-
cam obrigados a notificar o 
Conselho Tutelar do Muni-
cípio e o Ministério Públi-
co, os casos devidamen-
te diagnosticados de uso 
de bebida alcoólicas e/ou 
entorpecentes por crian-
ças e adolescentes, atendi-
dos em suas dependências; 
o 781/2021, de Carlão (Pa-

triota) que cria o progra-
ma de acompanhamento 
integral para educandos 
com dislexia, discalculia, 
Transtorno do Déficit de 
Atenção com Hiperativi-
dade (TDAH) ou qualquer 
outro transtorno de apren-
dizagem, compreendendo 
a identificação precoce do 
transtorno, o encaminha-
mento do educando para 
diagnóstico, o apoio edu-
cacional na rede de ensino, 
bem como o apoio terapêu-
tico especializado na rede 
de saúde; e o 925/2022, de 
Chico do Sindicato (Avan-
te), que cria o programa de 
formação profissional para 
pessoas em situação de rua 
e vulnerabilidade social 

com objetivo de promover 
a qualificação profissional 
e melhores oportunidades 
de inserção no mercado de 
trabalho.

Também foram apro-
vados dois Projetos de Re-
solução (PR): o 6/2021, do 
vereador Coronel Sobreira 
(MDB) que cria a Comissão 
de Ordem Pública na CMJP 
para elaboração, aprecia-
ção e estudo de questões do 
Município e a tomada de 
posição da Câmara  Muni-
cipal em assuntos de reco-
nhecida relevância públi-
ca e social; e a 15/2022 de 
Damásio Franca (PP), ins-
tituindo o programa ‘Pa-
pel Zero’, que dispõe sobre 
o uso de meios eletrônicos 

para a realização dos pro-
cessos legislativos no âm-
bito da Câmara Municipal 
de João Pessoa, incluindo o 
uso de equipamentos ele-
trônicos, senhas e assina-
turas digitais pelos verea-
dores da CMJP.

Ainda foram aprova-
dos os seguintes Projetos 
de Decreto Legislativo: o 
52/2022, de Eliza Virgínia 
(PP) concedendo Comenda 
Cultural Ariano Suassuna 
ao escritor Emerson Barros 
de Aguiar; e o 53/2022, de 
Bruno Farias (Cidadania) 
outorgando o Título de Ci-
dadão Pessoense ao presi-
dente e CEO do Banco de 
Brasília, Paulo Henrique 
Bezerra R. Costa.

Mais projetos nas áreas de saúde e educação

Partidos devem normatizar hoje escolha de nomes

Motorista que não socorrer pagará multa de R$ 30 mil

eleições

atroPelamento de animais

de reincidência, a multa 
deve ser aplicada em do-
bro e é considerada nova 
autuação quando realiza-
da em até 12 meses da re-
gistrada anteriormente. 

Segundo Jutay, a legis-
lação brasileira trata do 
tema, mas a punição aos 
infratores acaba nunca 
acontecendo, seja pela di-
ficuldade na identificação 
ou pela falta de empenho 
das autoridades em apli-
car as sanções previstas. 
“Esse projeto traz ainda 
uma reflexão sobre o atro-
pelamento de animais, 
seja nas ruas ou nas rodo-
vias. Precisamos mesmo é 
ter atenção e cuidado com 
esses bichinhos indefesos 
que, em muitos casos, mo-
ram nas ruas”, observou.

Foto: Arquivo pessoal

Segundo Jutay, multa tem a missão de promover uma mudança cultural na sociedade paraibana

Imagem: Reprodução
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Indicado para a Presidên-
cia da Petrobras, Adriano Pi-
res, desistiu oficialmente de as-
sumir o comando da empresa 
depois de o governo Bolsona-
ro receber informações de que 
o nome dele não passaria no 
“teste” de governança da em-
presa. Ele enviou, ontem, uma 
carta ao ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquerque, 
em que oficializa a desistência 
em assumir a presidência da 
petroleira.

No documento, Pires agra-
dece a indicação e reafirma o 
“compromisso de continuar 
nessa luta” pelo desenvolvi-
mento do mercado de óleo e 
gás. Diz que não poderia con-
ciliar o cargo com as atividades 
de consultoria que já desempe-
nha, atualmente, para empre-
sas do setor.

A desistência vem depois de 
o Estadão revelar que o Ministé-
rio Público junto ao Tribunal de 
Contas da União (TCU) pediu 
que Pires fosse impedido de 
assumir o cargo enquanto não 
houvesse uma investigação do 
governo (Controladoria-Geral 
da União e Comissão de Ética) 
e da Petrobras sobre a atuação 
dele no setor privado. Ele foi 
indicado pelo governo como 
o terceiro presidente da Petro-
bras. Antes do general Silva e 
Luna (que ainda está no cargo), 
o comando era de Roberto Cas-
tello Branco.

Como sócio fundador do 
Centro Brasileiro de Infraestru-
tura (CBIE), Pires tem contratos 
de longo prazo com petrolei-
ras e empresas de gás, como a 
Cosan. Ele teria que abrir mão 
dos negócios. Segundo fontes, 
Pires achou que daria simples-
mente para passar para o filho, 
o que não é permitido pelas re-
gras de governança da estatal. 
Com o impedimento, ele deci-
diu abrir mão do comando da 
Petrobras. Na carta ao minis-
tro, disse que não teria como 
concluir esse processo em “tão 
pouco tempo”.

Com o alerta da Petrobras 
apontado conflito de checa-
gem, os patrocinadores da in-
dicação de Pires no governo fo-
ram retirando o apoio. “O cara 
é um conflito ambulante”, re-
sumiu uma fonte do Palácio do 
Planalto. Alinhado com o mi-
nistro das Minas e Bento Albu-

querque, a indicação de Pires 
também é vista com restrições 
por integrantes da equipe eco-
nômica que participaram das 
negociações da lei do gás. Na 
votação da Medida Provisória 
que permitiu a privatização da 
Eletrobras, Pires se aproximou 
de lideranças do Centrão, entre 
eles, o presidente da Câmara, 
Arthur Lira (Progressistas-AL), 
que teria pavimentado o aces-
so dele e de Pires ao gabinete de 
Bolsonaro. Hoje, Lira defendeu 
o nome de Pires e criticou quem 
viu conflito de interesse. “Tem 
que ser arcebispo para ser di-
retor da Petrobras”, ironizou.

Em reuniões com represen-
tantes do Ministério da Econo-
mia, Pires defendeu os interes-
ses das empresas ao patrocinar 
os “jabutis” (medidas estra-
nhas ao projeto, como a exi-
gência na contratação de tér-
micas) que foram colocados na 
nova legislação, o que irritou 
os negociadores do Ministé-
rio da Economia. É muito lem-
brado com ironia artigo escri-
to por ele que diz tratar de um 
completo equívoco técnico cha-
mar de “jabutis” as modifica-
ções feitas pelos parlamenta-
res, porque as mudanças mais 
se pareciam com “corujas”, que 
representam sabedoria, inteli-
gência e visão.

Na época da escolha de Pi-
res para o comando da Petro-
bras, o sentimento foi de per-
plexidade no time do ministro 
da Economia, Paulo Guedes. 
O maior conflito de interesse 
de Pires é a ligação com o em-
presário Carlos Suarez, dono 
de distribuidoras de gás, e Ru-
bens Ometto, da Cosan.

Após indicação de Pires, 
funcionários da Petrobras co-
memoram a desistência com 
a avaliação de que governan-
ça estava sendo suficiente para 
impedir nomeações que pos-
sam complicar os rumos da 
empresa.

Por receito de ser reprovado no “teste” de governança, economista envia carta ao ministro de Minas e Energia

Adriano Pires desiste da Petrobras
conflito de interesse

n 

Funcionários 
da Petrobras 
comemoram 
a desistência 
com a 
avaliação 
de que 
governança 
estava sendo 
suficiente 
para impedir 
nomeações 

Foto: Pedro França/Agencia Senado
Adriana Fernandes 
Agência Estado

Negócios
Pires tem contratos 
de longo prazo com 

petroleiras e empresas 
de gás, como a Cosan

Na votação da Medida 
Provisória que permitiu a pri-
vatização da Eletrobras, Pires 
se aproximou de lideranças 
do Centrão, entre eles, o pre-
sidente da Câmara, Arthur 
Lira (Progressistas-AL), que 
teria pavimentado o acesso 
dele e de Pires ao gabinete de 
Bolsonaro.

Em reuniões com repre-
sentantes do Ministério da 
Economia, Pires defendeu os 
interesses das empresas ao 
patrocinar os “jabutis” (me-
didas estranhas ao projeto, 
como a exigência na contra-
tação de térmicas) que foram 
colocados na nova legislação, 

o que irritou os negociado-
res do Ministério da Econo-
mia. É muito lembrado com 
ironia artigo escrito por ele 
que diz tratar de um comple-
to equívoco técnico chamar 
de “jabutis” as modificações 
feitas pelos parlamentares, 
porque as mudanças mais se 
pareciam com “corujas”, que 
representam sabedoria, inte-
ligência e visão.

Na época da escolha de 
Pires para o comando da Pe-
trobras, o sentimento foi de 
perplexidade no time do mi-
nistro da Economia, Paulo 
Guedes. O maior conflito de 
interesse de Pires é a ligação 

com o empresário Carlos Sua-
rez, dono de distribuidoras 
de gás, e Rubens Ometto, da 
Cosan.

Após decisão de Pires, 
funcionários da Petrobras co-
memoram a desistência com 
a avaliação de que a gover-
nança estava sendo suficien-
te para impedir nomeações 
que possam complicar os ru-
mos da empresa.

Além de Pires, o empresá-
rio Rodolfo Landim já tinha 
comunicado o governo na 
madrugada de sábado para 
domingo que decidiu recu-
sar a indicação para presidir 
o Conselho de Administra-

ção da Petrobras porque tam-
bém recebeu avisos de que 
não passaria no teste de go-
vernança.

Landim havia sido indi-
cado para o cargo em 28 de 
março, junto com o nome de 
Pires para a presidência da 
estatal. Em carta endereçada 
ao ministério, Landim, que 
também é presidente do Fla-
mengo, afirma que, “apesar 
do tamanho e da importân-
cia da Petrobras para o nosso 
País, e da enorme honra para 
mim em exercer este cargo”, 
decidiu abrir mão da indica-
ção e concentrar-se na admi-
nistração do time.

Economista se aproximou do Centrão

O Ministério Público junto ao TCU pediu que o economista Adriano Pires fosse impedido de assumir o cargo

terceira via

Simone Tebet cita avanço 
para formar chapa única

A pré-candidata à Presidên-
cia Simone Tebet (MDB) afirmou 
que o campo da chamada “tercei-
ra via” está próximo de apresen-
tar uma candidatura única para a 
disputa ao Planalto. Segundo a se-
nadora, presidenciáveis do centro 
já se comprometeram a se unir em 
uma chapa que se apresente como 
alternativa a Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

Simone disse ter se encontra-
do com o tucano João Doria e o ex-
juiz Sérgio Moro (União Brasil) e 
firmado um pacto com os presi-
dentes Baleia Rossi, do MDB, e 
Bruno Araújo, do PSDB, para se-

lar um acordo em torno de uma 
candidatura única. “Nunca esti-
vemos tão próximos de um con-
senso”, afirmou. As declarações 
foram feitas ao programa Canal 
Livre, da Bandeirantes, exibido 
na madrugada de ontem.

“O próximo passo será (os 
presidentes dos partidos) esta-
rem juntos para vir a público, 
inclusive através da imprensa, 
para dizer: estamos unidos e tere-
mos candidatura única”, comple-
tou. A senadora afirmou também 
que as negociações ainda não in-
cluem o pré-candidato do PDT, 
Ciro Gomes, porque, segundo 
ela, o ex-governador não se apre-
senta como integrante do centro 
democrático.

Davi Medeiros 
Agência Estado

superfaturamento

Compra de ônibus está na mira do TCU

O subprocurador-geral 
Lucas Rocha Furtado, do Mi-
nistério Público junto ao Tri-
bunal de Contas da União, 
pediu à corte de contas que 
suspenda o pregão eletrôni-
co do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação 
(FNDE), que prevê a compra 
de 3.850 ônibus rurais esco-
lares com preços inflados. 
Como mostrou reportagem 
do Estadão, a licitação tem 
indicação de sobrepreço de 
até R$ 732 milhões. O pregão 
eletrônico está marcado para 
esta terça-feira.

“O fato descrito é grave 
e envolve a possibilidade do 
desvio de assombrosa impor-
tância em dinheiro. Mais de 
R$ 730 milhões em prejuízo 
ao erário, que podem se con-
verter além disso em prejuí-
zo à democracia, a depender 
da destinação que, às véspe-
ras do período eleitoral para 
o pleito nacional, esses recur-
sos venham a ter, como, por 
exemplo, a composição do 
chamado ‘caixa 2 de campa-
nha’”, escreveu Lucas Rocha 

Furtado na representação que 
protocolou no TCU ontem.

Análise
O pedido de suspensão 

será analisado pelo ministro 
Antonio Anastasia. Segun-
do Furtado, as “circunstân-
cias já bastariam, por si, para 
demonstrar que a pronta in-
tervenção do TCU se situa-
ria entre as atuações mais im-
portantes às quais essa Corte 
de Contas já se dedicou”. Ele 
ressaltou que é preciso con-
siderar também que “se tra-
ta de possível desvio de re-
cursos da educação, cujo mal 
funcionamento por carência 
de recursos causa prejuízos 
prolongados à sociedade e de 
difícil reparação”.

No documento, o subpro-
curador-geral lembra o re-
cente escândalo de corrupção 
envolvendo pastores lobistas 
no Ministério da Educação, 
que, segundo prefeitos, te-
riam pedido propina para li-
berar recursos no ministério, 
conforme revelou o Estadão.

“Se já não bastasse o es-
cândalo do favorecimento, 
por afinidades políticas e 
pessoais, de lideranças reli-
giosas que levou à demissão 

do ex-ministro Milton Ribei-
ro, o setor de educação do go-
verno federal é agora nova-
mente atingido por suspeitas 
de descalabros administrati-
vos, se não também morais”, 
comentou o procurador Lu-
cas Furtado.

O pedido na represen-
tação do MP junto ao TCU 
é para a Corte determinar 
“que o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educa-
ção (FNDE) suspenda quais-
quer tratativas e tomadas de 
decisões com relação ao su-
pracitado pregão visando a 
aquisição de ônibus escolares 
destinados a atender crian-
ças da área rural, até que o 
Tribunal decida sobre o mé-
rito da questão”.

Ele solicitou também ao 
tribunal a abertura de pro-
cedimento para apuração so-
bre a possível “existência de 
sobrepreço da ordem de R$ 
732 milhões no pregão ele-
trônico elaborado pelo Fun-
do Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação (FNDE) 
para a aquisição de ônibus 
escolares destinados a aten-
der crianças da área rural”

O alerta para o risco de 
sobrepreço partiu de instân-

cias de controle e da própria 
área técnica do fundo, vincu-
lado ao Ministério da Educa-
ção. Documentos do FNDE 
indicam que o governo acei-
tou pagar até R$ 567,6 mil 
por um ônibus de 59 lugares 
que, segundo a área técnica 
do fundo, deveria custar, no 
máximo, R$ 361,8 mil.

Na avaliação da Dire-
toria de Administração da 
FNDE, o valor global do pre-
gão deveria ficar em R$ 1,3 
bilhão. Mas, por decisão da 
Diretoria de Ações Educacio-
nais, chefiada por Gharigam 
Amarante - nome ligado ao 
presidente nacional do PL, 
Valdemar Costa Neto - o pre-
ço total foi estimado em R$ 2 
bilhões O presidente do fun-
do é Marcelo Ponte, que foi 
chefe de gabinete do atual do 
ministro da Casa Civil, Ciro 
Nogueira, no Senado.

Apesar de alertas da área 
técnica da Procuradoria Fe-
deral e da Controladoria-Ge-
ral da União, a respeito do 
possível sobrepreço, Gha-
rigam e Ponte mandaram 
a licitação seguir fazendo 
pequenos ajustes que prati-
camente não alteraram o pre-
ço dos ônibus.

Breno Pires e 
André Shalders
Agência  Estado
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A alta comissária da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU) para os 
Direitos Humanos, Mi-
chelle Bachelet, disse on-
tem que a descoberta de 
civis mortos na cidade 
ucraniana de Bucha le-
vanta questões sobre pos-
síveis crimes de guerra.

No domingo (3), a 
Reuters viu cadáveres 
em Bucha, incluindo um 
homem deitado à beira 
da estrada com as mãos 
amarradas atrás das cos-
tas e ferimento de bala 
na cabeça.

O vice-prefeito da ci-
dade disse que 50 mora-
dores foram vítimas de 
assassinatos realizados 
por tropas russas.

O Kremlin negou ca-
tegoricamente qualquer 
acusação relacionada 
com o assassinato de ci-
vis em Bucha.

A Reuters não pôde 
verificar de forma in-
dependente quem foi o 
responsável pelos assas-
sinatos.

“Relatos de Bucha e 
de outras áreas levantam 
questões sérias e pertur-
badoras sobre possíveis 
crimes de guerra, gra-

ves violações do direito 
humanitário internacio-
nal e da lei internacio-
nal dos direitos huma-
nos”, disse Bachelet em 
comunicado.

Ela defendeu a ne-
cessidade de exumar to-
dos os corpos e identificá
-los para que as famílias 
possam ser informadas 
e para que as causas exa-
tas das mortes sejam es-
tabelecidas.

“É vital que todos os 
esforços sejam feitos para 
garantir que haja investi-
gações independentes e 
eficazes sobre o que acon-
teceu em Bucha, a fim de 
garantir a verdade, a jus-
tiça e a responsabilidade, 
bem como reparações e 
soluções para as vítimas 
e suas famílias”, afirmou.

O escritório de Direi-
tos Humanos da ONU, 
com cerca de 50 funcio-
nários na Ucrânia, tem 
monitorado o número 
de mortes de civis des-
de que a Rússia invadiu 
o país em 24 de feverei-
ro. Até agora, o organis-
mo confirmou a morte 
de 1.430 civis, acrescen-
tando que o número real 
de mortos deve ser consi-
deravelmente maior de-
vido às dificuldades de 
verificação.

ONU afirma que a descoberta de civis mortos em cidade ucraniana levanta questões sobre atrocidades russas

Rússia é acusada de crimes de guerra
conflito na ucrânia 
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A Ucrânia encontrou 410 
corpos em cidades perto de 
Kiev, como parte de investiga-
ção sobre possíveis crimes de 
guerra cometidos pela Rússia. 
Algumas testemunhas estão 
traumatizadas com a situação 
e não conseguem falar, disse o 
principal promotor do país no 
domingo (3).

Depois que a Rússia se reti-
rou de algumas áreas ao redor 
de Kiev, o prefeito de Bucha, 37 

quilômetros a noroeste da ca-
pital, contou que 300 morado-
res foram mortos pelas forças 
russas enquanto combatentes 
chechenos controlavam a área.

A Rússia negou as alega-
ções de que suas tropas mata-
ram civis em Bucha. Moscou 
disse que nenhum morador so-
freu violência das forças rus-
sas e acusou Kiev de encenar 
o que apresentou como provo-
cação confeccionada para a mí-
dia ocidental.

Os promotores ucranianos 
só conseguiram entrar nas ci-

dades de Bucha, Irpin e Hos-
tomel pela primeira vez no 
domingo e precisam de mais 
tempo para descobrir a exten-
são dos crimes, afirmou a pro-
curadora-geral Iryna Venedyk-
tova.

“Precisamos trabalhar com 
testemunhas. As pessoas hoje 
estão tão estressadas que são fi-
sicamente incapazes de falar”, 
acrescentou.

Ela disse que 140 dos corpos 
foram examinados até agora e 
que pedirá ao Ministério da 
Saúde que forneça o maior nú-

mero possível de especialistas 
forenses a um hospital de cam-
panha, na região de Kiev.

O ministro do Interior, 
Denys Monastyrskiy, afirmou 
que está claro que centenas de 
civis foram mortos, mas não 
quis dizer exatamente quan-
tos, já que os esforços ainda es-
tão em andamento para limpar 
as minas na área.

“Muitos moradores locais 
são considerados desapare-
cidos. Não podemos dar um 
número exato, mas há muita 
gente”.

Encontrados 410 corpos perto de Kiev
Agência Brasil/Reuters

A alta comissária para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, aponta possíveis crimes de guerra cometidos pela Rússia

n 

Michelle 
Bachelet
defendeu a 
exumação 
de todos os 
corpos e a 
identificação 
deles para 
que as 
famílias 
possam ser 
informadas 

Foto: Jean-Marc Ferré/ONU

      
A ministra das Relações 

Exteriores da Alemanha, 
Annalena Baerbock, anun-
ciou em comunicado ontem 
a expulsão de um “núme-
ro significativo” de diplo-
matas da Rússia do país. 
A decisão foi tomada após 
a divulgação das imagens 
em Bucha, na Ucrânia, que 
mostravam a “brutalidade 
inacreditável da lideran-
ça russa e daqueles que se-

guem sua propaganda”.
A autoridade disse temer 

que imagens similares pos-
sam surgir de muitos ou-
tros locais da Ucrânia com 
presença de tropas russas. 
Além disso, o governo ale-
mão ameaça “apertar” as san-
ções contra a Rússia por sua 
atuação militar no vizinho.

A ministra diz que os di-
plomatas russos são “indese-
jáveis”, por trabalharem no 
dia a dia “contra nossa liber-
dade e contra a coesão de nos-
sa sociedade aqui na Alema-
nha”. Acusa ainda o trabalho 

deles de ser “uma ameaça 
para aqueles que procuram 
se abrigar conosco”, dizen-
do que isso não será mais to-
lerado.

A Alemanha diz que co-
meçará a preparar mais rea-
ções ao fato com seus parcei-
ros. “Nós apertaremos mais 
as sanções existentes contra 
a Rússia e aumentaremos de 
modo resoluto nosso apoio 
às Forças Armadas ucrania-
nas e também para fortalecer 
a Otan no flanco leste”, refe-
rindo-se à Organização do 
Tratado do Atlântico Norte.

Alemanha expulsa diplomatas russos

Cientistas defendem o fim da
utilização de combustíveis fósseis

mudanças climáticas

O último relatório do 
Painel Intergovernamen-
tal sobre as Alterações Cli-
máticas (IPCC) alerta que 
o mundo deve abandonar 
urgentemente os combustí-
veis fósseis. O aviso ocorre 
no momento em que os go-
vernos se debatem com alte-
rações de última hora ao do-
cumento.

Os cientistas da Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU) trabalharam duran-
te o fim de semana para ter-
minar um relatório sobre a 
forma de reduzir os gases de 
efeito estufa, que estão aque-
cendo o planeta.

Os membros do IPCC 
aconselham uma mudança 
rápida dos combustíveis fós-
seis nos próximos oito anos 

e o uso generalizado da tec-
nologia de remoção de car-
bono para limitar o aqueci-
mento global.

O IPCC é um organismo 
criado no âmbito das Na-
ções Unidas para sintetizar 
o conhecimento sobre alte-
rações climáticas.

No entanto, cientistas e 
governos estiveram em desa-
cordo sobre várias questões, 
como o montante do finan-
ciamento necessário para 
que os países em desenvol-
vimento enfrentem a crise 
climática, ou que dê ênfase a 
políticas como a eliminação 
gradual dos subsídios aos 
combustíveis fósseis.

Os governos foram acu-
sados de tentar diluir as 
conclusões dos cientistas, 
e as negociações prolonga-
ram-se durante várias ho-
ras. A versão final do rela-

tório deve ser conhecida nas 
próximas horas.

Segundo o jornal britâ-
nico The Guardian, a Índia 
tem exigido mudanças fun-
damentais em questões que 
incluem as finanças, junta-
mente com a Arábia Saudi-
ta, que quer um papel con-
tínuo para os combustíveis 
fósseis, enquanto outros paí-
ses, como a China e o Equa-
dor, também se pronuncia-
ram sobre outros pontos. A 
Rússia, ao contrário do que 
alguns temiam, tem desem-
penhado papel mais discre-
to. O relatório - com centenas 
de páginas e baseado no tra-
balho de milhares de cientis-
tas ao longo dos últimos anos 
– é redigido por pesquisado-
res. O resumo é editado com 
a contribuição de cada Es-
tado-membro da ONU que 
quer ser representado.

Gabriel Bueno da Costa 
Agência Estado

Agência Brasil/RTP

Agência Brasil/Reuters
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A procura de pescado na 
semana que antecede a Sema-
na Santa ainda está fraca. Po-
rém, os comerciantes do Mer-
cado do Peixe de Tambaú e 
da Praia da Penha acreditam 
que as vendas devem “esquen-
tar” a partir de quinta-feira (7). 
Ambos aconselham a clientela 
a comprar os pescados com an-
tecedência para evitar aglome-
rações e garantir o tipo de sua 
preferência. A Semana Santa 
começa oficialmente no Do-
mingo de Ramos, 10 de abril, e 
encerra no Domingo de Páscoa 
(17) - data religiosa que celebra 
a ressurreição de Jesus Cristo.

O comerciante conheci-
do como Netinho do Peixe, 22 
anos, proprietário da Peixaria 
Uchôa, localizada no Merca-
do do Peixe de Tambaú, afirma 
que já começou a ligar para os 
clientes fidelizados para lem-
brá-los de fazer os pedidos 
com antecedência. “O nosso 
maior público são os idosos, e 
eles gostam de adquirir o pes-
cado antecipadamente”, disse. 
A peixaria passou a oferecer 
o serviço de entrega (delivery) 
durante a pandemia, conce-
dendo melhor comodidade ao 
cliente.

Na opinião dele, a pande-
mia foi o melhor período de 

Os contribuintes que per-
deram o prazo para o paga-
mento do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) e 
da Taxa de Coleta de Resíduos 
(TCR) em cota única com des-
conto, podem pagar o total 
do exercício sem desconto de 
15% até a próxima sexta-feira 

(8). Também vence no mesmo 
dia a segunda parcela para 
quem escolheu pagar o tribu-
to e a taxa de forma parcela-
da. Mesmo sem o desconto de 
15% da cota única, que venceu 
em 8 de março, o desconto de 
5% para os contribuintes em 
dia com a Prefeitura de João 

Pessoa segue valendo no pa-
gamento do IPTU.

De acordo com o secre-
tário da Receita, Sebastião 
Feitosa, o benefício do aba-
timento de 5% a mais nes-
te ano para os contribuintes 
em dias com o pagamento do 
IPTU era cumulativo ao des-

conto de 15% para quem de-
cidisse pagar em cota única. 
Assim, mesmo quem prefe-
riu pagar em 10 parcelas ou 
quem não consegui pagar no 
prazo concedido para a cota 
única, (8 de março), continua 
tendo a redução de 5% no va-
lor do IPTU.

Comerciantes aconselham clientes a adquirir os produtos com antecedência

Mercados ofertam pescado, 
mas venda ainda está fraca

semana santa

Prazo para pagamento do total do IPTU e TCR 
em cota única sem desconto termina sexta-feira

Impostos

Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com

Tabela de preço dos pescados
n Tipo 
dos pescados

Meca
Dourado
Cioba
Pescada amarela
Cavala
Camarão
Serra
Carne de caranguejo
Marisco
Atum
Polvo
Arabaiana
Garoupa

n Mercado de 
Peixe de Tambaú

R$ 47
R$ 40/45
R$ 45
R$ 45
R$ 40/45
R$ 26/ 35/45
R$ 27
R$ 69
R$ 25
R$25
R$55
R$ 35/50
R$ 45

n Vila dos pescadores 
da Penha

R$ 45
R$ 40
R$ 40
R$ 45
R$ 40
R$ 25 a 40
R$ 25
R$ 50
R$ 20
R$ 28
R$
R$ 40
R$ 40

vendas da peixaria. “Não ti-
nha um cliente presencialmen-
te, mas eles sempre ligavam en-
comendando peixe”, afirmou. 
Se o cliente comprar nessa se-
mana, Netinho garante que o 
peixe continuará conservado 
se estiver guardado adequa-
damente. “É só dividir em pos-
tas. Se você descongelar o peixe 
para retirar apenas duas postas 
e congelar novamente, perde 
qualidade”, ensinou.

Morador de Manaíra, o ido-
so Maurício Francisco, 89 anos, 
é um cliente assíduo da Peixa-
ria Uchôa. Ele e sua esposa gos-
tam de comer peixe regular-

mente. “A gente até come carne 
e frango, mas comemos mais 
peixe, porque é mais saudá-
vel”, afirmou. Durante a pan-
demia, o casal ficou pedindo 
o pescado pelo serviço de en-
trega, mas desde que a pande-
mia se estabilizou vai às com-
pras pessoalmente. 

“Gosto de vir pra esco-
lher um peixe bonito e tam-
bém conversar com o proprie-
tário. Eles são muito atenciosos 
e prestam um serviço de quali-
dade”, afirmou. Na manhã de 
ontem, o idoso veio comprar 
pescada amarela. “Mas o pei-
xe da Semana Santa eu já ga-

ranti: será o robalo, presente 
de meu filho”. 

A proprietária do Zé do 
Peixe, Edeusa Cavalcanti, 48 
anos, acredita que as vendas 
serão melhores que as do ano 
passado. Ela informa ainda 
que o aumento variou entre R$ 
2 a R$ 5 reais (veja quadro abai-
xo). “O reajuste não foi grande, 
a cioba era R$38. Já o meca era 
R$ 40 no ano passado, então o 
preço não subiu muito”, afir-
mou. Ela também aconselha a 
clientela a ir comprar o pesca-
do com antecedência. “Na vés-
pera da Semana Santa o tu-
multo é muito grande”, avisa.

Maior procura
Os pescados mais procura-

dos são meca, cioba, camarão, 
filé de pescada amarela, cava-
la e dourado. Comparando es-
ses dois estabelecimentos, ob-
serva-se que os pescados que 
sofreram maior variação de 
preço foram arabaiana, polvo 
e carne de caranguejo. Os co-
merciantes da Praia de Tam-
baú afirmam que quem mora 
nessa área, ou próximo a ela, 
não terá vantagem caso resol-
va se deslocar até a Praia da Pe-
nha pensando comprar mais 
barato. O motivo? O alto pre-
ço da gasolina.

Na tabela, há pescados que 
possuem dois valores, a exem-
plo do arabaiana. A variação 
refere-se ao preço do peixe 
completo e em postas. Já os 
preços do camarão variam de 
acordo com o tamanho.

Consumidor que não abre mão do peixe na Semana Santa tem opções nos mercados de João Pessoa
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s É sabido que, dentro do processo 

de educação financeira, a 
criação de uma carteira de 

investimentos, que deve ser a parte da 
reserva de emergência, é primordial 
para a sustentabilidade financeira, 
principalmente, a longo prazo.

Tenho sido indagado algumas vezes, 
quando da realização de palestras, dos 
motivos para essa criação. 

Quero elencar três principais 
motivos, que são: 

1. Ter uma independência financeira;
2. Realizar sonhos e objetivos;
3. Criar riqueza e aumentar o 

patrimônio. 
A quem defenda que ter 

independência financeira mesmo 
só ocorre quando o rendimento de 
sua carteira de investimentos te 
proporciona as condições para o 
sustento da família sem ninguém dela 
precisar trabalhar. 

Eu até concordo com esta tese, 
no entanto, acredito em estágios da 
independência financeira e seria este 
seu último estágio. Tem muita água 
para passar na ponte antes dele, 
como sanar todas as dívidas, ter uma 
verdadeira reserva de emergência, 
poder planejar sonhos como férias 
ou viagens sabendo de que tem um 
colchão de proteção, etc.

Realizar sonhos e objetivos não 
precisa nem esticar a explicação de 
como é bom e prazeroso conseguir 
alcançá-los, de uma forma planejada 
em que a execução de todo o processo 
foi dentro do que você estimou, se 
esforçou e chegou lá. 

E quem não quer criar riqueza 
e aumentar seu patrimônio? 
Independente da classe social, a 
realização e satisfação da riqueza 
é proporcional às classes, ao poder 
aquisitivo dentro do esforço equivalente 
e faz parte da prosperidade das 
pessoas e famílias.

Quero lembrar que existe a premente 
necessidade de adquirir conhecimento 
sobre os produtos e ativos financeiros, 
a fim que o gerente do banco não 
“cumpra a meta” em cima de sua 
carteira ou que o assessor da corretora 
te traga algo que não seja do seu perfil.

Preste muita atenção naquelas 
“oportunidades” de investimentos com 
grandes retornos e que prometem um 
valor ou taxa fixa mensal, isso aí não é 
nada mais ou menos do que pirâmides 
disfarçadas. 

Por fim, a criação de sua carteira de 
investimentos irá no longo prazo trazer 
a tão sonhada estabilidade financeira, 
a fim de que possa você desfrutar de 
uma qualidade de vida merecedora do 
seu esforço e dedicação.

Motivos para investir

Ponto 
  de Equilíbrio

Flávio Uchôa
flaviouchoa@terraavistaassessoria.com.br | Colaborador

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 -1,27%

R$ 4,608
-0,24%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

Fevereiro/2022      1,01
Janeiro/2022 0,54 
Dezembro/2021  0,73
Novembro/2021 0,95
Outubro/2021 1,25

Euro  Comercial

-1,96%

R$ 5,055

Libra  Esterlina

-1,25%

R$ 6,043

Ibovespa

121.279 pts

Selic

Fixado em 16 de 
março de 2022

11,75%



Em dia de apetite ao ris-
co no exterior, alta das com-
modities e perdas da moeda 
americana frente a divisas 
emergentes pares do real, o 
dólar à vista sucumbiu mais 
uma vez no mercado do-
méstico de câmbio, emen-
dando o terceiro pregão se-
guido de queda. Tirando 
uma alta pontual logo após 
a abertura, o dólar à vista 
trabalhou em queda duran-
te toda a sessão encerrando 
a R$ 4,6081 - menor valor de 
fechamento desde quatro de 
março de 2020 (R$ 4,5801).

Na mínima, pela ma-
nhã, desceu até R$ 4,6060 
(-1,31%). Após operar na casa 
de R$ 4,61 ao longo da tarde, 
a moeda acelerou as perdas 
na reta final da sessão. Na 
prática, isso significa que o 
dólar está voltando ao pata-
mar visto antes do início dos 
lockdowns no país para con-
ter a Covid-19.

Lá fora, o índice DXY - 
que mede o desempenho 
do dólar frente uma cesta 
de seis moedas fortes - ope-
rou em alta ao longo do dia, 
ao redor dos 99,000 pontos, 
sobretudo em razão da fra-
queza do euro. Em relação a 
divisas emergentes, o dólar 
caiu frente aos pesos mexi-
cano, chileno, colombiano e 
ao rand sul-africano. O ru-
blo russo também se recu-
perou hoje, com ganhos su-
periores a 3%, embora ainda 
amargue queda de dois dí-
gitos neste ano.

Depois do tombo da se-
mana passada, na esteira do 
anúncio de liberação de re-
servas estratégias por parte 
dos Estados Unidos, as cota-
ções do petróleo voltaram a 
subir com as discussões de 
novas sanções econômicas 
à Rússia, acusada de ter co-
metido crimes de guerra na 
Ucrânia. O barril tipo Brent 
para junho fechou em alta 
de 3%, a US$ 107,53 o barril. 
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Moeda americana atingiu, ontem, menor valor registrado no fechamento do pregão desde o início de março de 2020

Dólar tem maior queda na pandemia
cotado em R$ 4,60

Antonio Perez 
Agência Estado

Clientes do Crediamigo podem 
quitar dívidas em até 24 meses

banco do noRdeste

Os microempreendedo-
res que obtiveram emprésti-
mos do Crediamigo, progra-
ma de microcrédito do Banco 
do Nordeste, e estão com par-
celas em atraso poderão re-
negociar suas dívidas com 
novo prazo de até 24 meses e 
carência de 60 dias para pa-
gar a primeira prestação. O 
Feirão Limpa Nome Credia-
migo começou a ser realiza-
do ontem  e segue até 8 de 
abril, com atendimento das 
8h às 17h.

A campanha beneficia 
clientes em toda a área de 
atuação do BNB, que podem 
regularizar sua situação e 
ganhar um novo prazo para 
quitação dos empréstimos. 
Para aproveitar as condições 
da campanha de regulariza-
ção, o cliente precisa pagar 
uma entrada a partir de 10% 
do saldo em atraso.

Os microempreendedores 
que têm interesse em regula-
rizar sua situação podem en-
trar em contato com o banco 
pelo WhatsApp do programa 

(85) 9973-0700 ou procurar 
uma unidade do Crediamigo. 
A lista dos locais para aten-
dimento está no site do BNB.

Para a superintendente 
de Microfinança e Agricul-
tura Familiar do BNB, Lúcia 
Barbosa, o feirão é uma óti-
ma oportunidade para que 
os clientes regularizarem 
sua situação e fiquem aptos 
para novas contratações. “É 
importante que o microem-
preendedor tenha sua condi-
ção de adimplência e regula-
ridade junto ao programa e 
que possa fazer novas opera-
ções, pois esse crédito é o que, 
muitas vezes, mantém ou im-
pulsiona o negócio da pessoa 
e da sua família”, afirma.

O Crediamigo é o maior 
programa de microcrédito da 
América Latina e já aplicou 
R$ 96 bilhões na economia 
desde seu lançamento. Em 24 
anos de atuação, o programa 
superou a marca de 50 mi-
lhões de operações. Somente 
em 2021, foram emprestados 
R$ 12,7 bilhões.

n 

Campanha 
beneficia 
clientes em 
toda a área de 
atuação do BNB, 
que podem 
regularizar 
sua situação 
e ganhar um 
novo prazo para 
quitação dos 
empréstimos

Empreender PB abre inscrições e 
realiza assinaturas de contratos

pRogRama de cRédito

O programa Empreender 
PB abre, amanhã, a partir das 
8h, as inscrições para a linha 
de crédito Empreender Pes-
soa Jurídica e também para 
Renovação de Crédito. As 
inscrições ocorrem por meio 
do site www.empreender.pb.
gov.br, onde serão disponibi-
lizadas 90 vagas para a linha 
Empreender Pessoa Jurídi-
ca e 110 vagas para Renova-
ção de Crédito. Os cadastros 
poderão ser realizados até o 
dia 11 ou até o preenchimen-
to das vagas.

Para Pessoa Jurídica, os 

cadastros serão abertos para 
os municípios da 1a, 2a, 3a e 5a  
região. Esse atendimento é 
destinado às pessoas jurídi-
cas regularmente formaliza-
das e com cadastro ativo na 
Secretaria da Receita Fede-
ral (SRF), que atuem no Es-
tado da Paraíba há mais de 
seis meses.

Já para a Renovação de 
Crédito, poderão participar 
as cidades também da 1a, 2a, 
3a e 5a região. Esse proce-
dimento consiste na libera-
ção de um novo crédito para 
pessoas físicas que já solici-

taram e obtiveram crédito 
anterior junto ao programa 
Empreender PB e tenham 
efetuado o pagamento e qui-
tação integral do financia-
mento concedido.

Lista de municípios
Para verificar a lista dos 

municípios das regiões cita-
das, acesse www.empreen-
der.pb.gov.br clicando em 
“Equipes Regionais”. A do-
cumentação obrigatória de 
ambos os cadastros também 
está disponível no edital no 
site do Empreender PB.

Desde ontem, e até o 
dia 8 de abril, o Progra-
ma Empreender PB rea-
liza assinaturas de 168 
contratos em um investi-
mento de R$ 1.204.614,00. 
Os municípios que fazem 
parte são: Serra Redon-
da, Riachão do Bacamar-

te, Congo, Prata, Itabaia-
na, Juarez Távora, Parari, 
São João do Cariri, Pedro 
Régis, Itapororoca e Cuité 
de Mamanguape.

Os proponentes que 
assinarão o contrato de-
verão estar com o status 
‘contratação’ na consulta 

de processo no site www.
empreender.pb.gov.br . A 
equipe do Empreender 
PB orienta a todos que 
estejam atentos aos nú-
meros de telefone para 
receber a ligação do agen-
damento da assinatura 
do contrato.

Mais de R$ 1,2 milhões em contratos

Dando sequência ao movi-
mento ascendente, o miné-
rio de ferro negociado em 
Qingdao, na China, subiu 
0,98% ontem, cotado a US$ 
142,54 a tonelada. Commodi-
ties agrícolas como milho e 
trigo avançaram mais de 2% 
na Bolsa de Chicago.

Commodities em alta e lei-
turas de inflação corrente 
apertadas levam o mercado 
a apostar que o Banco Cen-
tral vai ter que estender o 
ciclo de aperto monetário 
para além de maio e levar 
a taxa Selic, hoje em 11,75% 
ao ano, para mais de 13%. 
A valorização das commodi-
ties se sobrepõe à apreciação 
do real e impede um recuo 
das expectativas de inflação. 
O IPC-Fipe fechou março 
com alta de 1,28%, acelera-
ção ante fevereiro (0,90%) e 
acima da mediana de Proje-
ções Broadcast (1,23%).

Impacto dos juros
Por ora, com os juros 

reais negativos nos Estados 
Unidos, dado que o proces-
so de ajuste monetário está 
no início, a taxa brasileira é 
muito atraente e estimula 
operações de carry trade (que 
exploram diferencial de ju-
ros entre países). Lá fora, 
além do conflito na Ucrânia, 
as atenções estarão voltadas 
para a divulgação, amanhã, 
da ata do Federal Reserve.

Tendência
Queda acentuada na 

moeda americana 
indica retorno desta ao 
ao patamar visto antes 
do início dos lockdowns 

no país para conter a 
Covid-19

Ouvidorias de bancos atenderam mais 
de 600 mil queixas de consumidores

pandemia

Os bancos querem re-
duzir as queixas dos con-
sumidores, que, segundo 
as instituições, vêm caindo 
anualmente mesmo durante 
a pandemia do Covid-19. Em 
2021, os indicadores de 15 
instituições financeiras so-
maram mais de 190 milhões 
de atendimentos humanos 
em canais de atendimento 
bancário, dos quais 0,15% 
(280 mil) foram tratados pe-
las ouvidorias dos bancos: 
volume 13% inferior ao de 
2020, quando 322 mil conta-
tos foram recebidos pelo ca-
nal, totalizando mais de 600 
mil durante a pandemia.

Os dados constam da 

quinta edição do Relatório de 
Ouvidorias divulgado pela 
Federação Brasileira de Ban-
cos (Febraban), que traz um 
panorama de como o setor 
bancário vem aperfeiçoando 
os seus canais internos e as 
suas práticas de atendimen-
to aos consumidores.

Segundo o relatório, o vo-
lume de demandas direcio-
nadas ao Sistema de Registro 
de Denúncias, Reclamações 
e Pedidos de Informações 
(RDR) do Banco Central tam-
bém apresentou queda de 
8% entre as instituições fi-
nanceiras no último ano. No 
sistema do Bacen são regis-
trados pedidos de informa-

ções, denúncias e reclama-
ções contra as instituições 
financeiras.

Também houve queda 
de 9% nas demandas regis-
tradas na plataforma Con-
sumidor.Gov.Br, da Secreta-
ria Nacional do Consumidor 
(Senacon). O resultado refle-
te a atuação prioritária dos 
bancos em resolver as de-
mandas em seus canais pri-
mários. Em 2021, o relató-
rio informa que, das 280 mil 
queixas, os bancos resolve-
ram 96% das demandas, “re-
flexo do compromisso dos 
bancos em resolver as de-
mandas em seus canais pri-
mários”, avalia a Febraban.

Demanda
Número de solicitações 

feitas por meio da 
plataforma Consumidor.

Gov.Br também 
registrou uma redução 

de 9% no período de 
análise do relatório

Apenas em 2021 foram 280 mil atendimentos, volume 13% inferior ao de 2020, quando 322 mil contatos foram recebidos

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Começou ontem e vai até o 
dia 15, o prazo para pedir a isen-
ção da taxa de inscrição do Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2022. A taxa de inscri-
ção da última edição do exame 
foi R$ 85,00.

O mesmo prazo, de 4 a 15 de 
abril, vale para os estudantes 
isentos no Enem 2021 que por al-
gum motivo faltaram no dia da 
prova e que desejam fazer o Enem 
2022 gratuitamente. Esses estu-
dantes devem também enviar do-
cumentos que justifiquem a falta.

Os resultados, tanto da justifi-
cativa de ausência quanto da so-
licitação de isenção da taxa de 
inscrição para o Enem 2022, se-
rão divulgados no dia 22 de abril. 
Quem tiver o pedido negado po-
derá recorrer entre 25 e 29 de 
abril.  O resultado dos recursos 
será divulgado no dia 6 de maio.

O pedido de isenção não ga-
rante a participação no exame, 
para isso é preciso ainda fazer a 
inscrição no Enem 2022. Os estu-

EDIÇÃO: Satva Costa
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona

Diversidade

Mesmo prazo vale para os estudantes isentos no ano passado que desejam fazer o Enem 2022 gratuitamente

Pedido de isenção termina no dia 15
InscrIção no enem

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NORTE/NOR-
DESTE – CENTRAL SICREDI NORTE/NORDESTE

Rua Dr. Antonio Moacir Dantas Cavalcanti, 110 – Parque Esperança – Cabedelo/PB
CNPJ 70.119.680/0001-42 - NIRE 25400004161

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - DIGITAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - (IN/DREI 81/2020 e Art. 43-A da Lei nº 5.764/71)

O Presidente da COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO 
DO NORTE/NORDESTE – CENTRAL SICREDI NORTE/NORDESTE, no uso das suas atribuições 
estatutárias, CONVOCA os representantes legais das suas 20 (vinte) Filiadas, para se reunirem 
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - a serem realizadas de forma Digital, via sistemas 
Microsoft Teams e Microsoft Forms, no dia 28/04/2022, às 12h, em primeira convocação, com a 
presença de 2/3 (dois terços) das filiadas em condições de votar; às 13h, em segunda convocação, 
com a presença de metade mais uma das filiadas em condições de votar; ou às 14h em terceira 
e última convocação, com qualquer número de filiadas em condições de votar, para deliberarem 
sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

Em Assembleia Geral Ordinária:
1) Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer do Conselho 

Fiscal e da Auditoria Independente, compreendendo:
a) Relatório de Gestão;
b) Balanço Geral e Demonstrativo de Sobras relativos ao exercício de 2021;
c) Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contri-

buições para cobertura das despesas da sociedade;
2) Destinação das Sobras apuradas no exercício de 2021;
3) Homologação do pagamento dos Juros ao Capital do exercício de 2021;
4) Plano de Ação 2022;
5) Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
6) Fixação do valor dos honorários, diárias e benefícios do Presidente e Vice-Presidente do 

Conselho de Administração;
7) Fixação da cédula de presença dos Membros do Conselho de Administração e do Conselho 

Fiscal;
8) Fixação do valor dos honorários e benefícios da Diretoria Executiva.
Em Assembleia Geral Extraordinária:
1) Reforma Estatutária - Alteração do inciso I do Artigo 1º para adequar ao novo endereço da 

Sede da Central Sicredi Norte/Nordeste;
2) Aprovação do Estatuto Social e sua Consolidação.
O representante legal interessado em participar das assembleias deverá acessar a sala virtual 

da Assembleia através do link enviado exclusivamente para o seu endereço de e-mail institucional 
cadastrado na Central Sicredi N/NE.

Havendo necessidade de substituição do representante legal cadastrado na Central Sicredi N/
NE, a cooperativa associada deverá informá-la com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do 
início das assembleias, através do e-mail Secretaria-SICREDINNE@sicredi.com.br   informando 
o nome, o CPF e o cargo do representante, bem como anexando os instrumentos que autorizam 
sua representação.

As ferramentas que serão utilizadas serão a Microsoft Teams, para as apresentações e discussões 
dos assuntos da ordem dia e a votação será realizada pela Microsoft Forms, cujos esclarecimentos 
serão prestados na abertura das assembleias.

O representante legal cadastrado e que acessar a sala virtual da assembleia no momento da 
sua realização poderá se manifestar por escrito, via chat, ou verbalmente, garantindo-se assim sua 
plena participação no ato assemblear.

As Assembleias serão gravadas eletronicamente e poderá ser solicitada pelas autoridades 
reguladoras e/ou filiadas, mediante requerimento formal.

Cabedelo (PB), 05 de abril de 2022.
Wilson Ribeiro de Moraes Filho

Presidente do Conselho de Administração

Obs.: Tendo em vista o cenário nacional, em decorrência da pandemia global causada pela 
COVID-19/Variante Deltacron, realizaremos a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária por 
meio digital.

NEWLAND VEÍCULOS LTDA
Tornapúblicoquerecebeuda SEMAM - Secretaria de MeioAmbiente de João Pessoa, a Licença 

de Operaçãonº 046/2022 com vencimentoem 24/02/2023para a atividade deComérciovarejista de 
veículosnovos e usados, nacionais e importados; comérciovarejista de peças e acessórios de veí-
culosautomotores; serviços de manutenção e reparaçãomecânica de veículosautomotores; serviços 
de manutenção e reparaçãoelétrica de veículosautomotores,situadanaPraça da Independência, 
nº145, Tambiá, JoãoPessoa – Paraíba.

FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO
CNPJ 09.112.236/0001-94

Aviso de Abertura de envelopes de Preço
Tomada de Preço n°001/2022

A Fundação Napoleão Laureano, através de seu Pregoeiro e sua Comissão Permanente de 
Licitação, torna público, a quem possa interessar, AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE 
PREÇOS, da tomada de preço 001/2022, onde será realizado dia 07/04/2022, às 10h00 (horário 
local), na sala do Centro de Estudos do Hospital Napoleão Laureano, localizado à Av. Cap. José 
Pessoa, n°1140, bairro Jaguaribe, João Pessoa PB, tel.(83)3015.6203, a licitação na modalidade 
Tomada de preço, Tipo “menor preço global”, n°001/2022, referente ao Convênio n.º 887099/2019, 
destinado a REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIZLIZADA SAÚDE no Hospital Na-
poleão Laureano, de acordo com as especificações contidas no respectivo edital e seus anexos. 

João Pessoa, 04/04/2022.
RICARDO VIEIRA COELHO

Presidente da Comissão de Licitação

HOTEL CAIÇARA S/A – CNPJ 08.603.680/0001-40 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Ficam 
convidados os senhores acionistas do HOTEL CAIÇARA S/A, a se reunirem em Assembléia Geral 
Ordinária, a se realizar em sua sede social, na Av. Olinda, 235, Tambaú, nesta capital, as 10:00 
horas do dia20 de Abril de 2022, a fim de deliberar sobre o seguinte: a) Aprovação do Balanço 
Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2021; b) 
Eleição do conselho de administração para o triênio 2023/2025; c) Eleição da Diretoria para o triênio 
2023/2025; d)Outros assuntos de interesse social. Comunicamos que se encontram à disposição 
dos senhores acionista, na sede social, os documentos a que se referem o Art. 133 da Lei 6.404/76. 
João Pessoa - PB, 31 de Março de 2022. A Diretoria.

SAMPA S/A – MARIA PAZ AGRO PASTORIL - CNPJ/MF nº 41.133.406/0001-20 - CAMPINA 
GRANDE – PARAÍBA - EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO - Pelo presente, convidamos os 
Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária seguida de Extraordinária, às 
10:00 (dez) horas do dia 06 de Maio de 2022, no escritório administrativo da empresa, sito à rua 
Capitão João Alves de Lira, 742- Prata,  Campina Grande, Paraíba, quando serão tratados os 
seguintes assuntos: I - Aprovação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis  
relativas ao exercício social findos em 31.12.2021; II –Fixação de honorários para os adminis-
tradores e  outros assuntos de interesse social. AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos aos 
Senhores Acionistas, que se encontra a disposição dos interessados, no escritório administrativo 
da empresa, no endereço supra citado, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 6.404/76.  
Campina Grande(PB), 01 de abril de 2022. RICARDO VILAR WANDERLEY NÓBREGA - Presidente 
do Conselho de Administração.

ELEIÇÕES SINDICAIS
AVISO RESUMIDO DO EDITAL

Será realizada eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Fami-
liares de Itabaiana, no dia 05 de junho de 2022, no período das 08:00h às 17:00h, na Rua 13 de 
Maio, 246 – Centro - Itabaiana/PB, para composição da sua Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados 
Representantes e respectivos suplentes junto ao Conselho da Federação dos Trabalhadores Ru-
rais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado da Paraíba. O registro de chapas deverá ser 
protocolado na Secretaria da Entidade, no horário de 08:00h as 13:00h, 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, na EMPAER, na Prefeitura e na Câmara Municipal. 

Itabaiana - PB, 05 de abril de 2022.
Damião Martins da Silva 

Presidente

FLAVIA AUGUSTA DOS SANTOS ME, CNPJ (MF) 36.692.509/0001-90 torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a LICENÇA DE OPE-
RAÇÃO para a atividade COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) 
E AGUA MINERAL, situada na rua Terezinha da Costa, nº94, Recanto do Poço, Cabedelo/PB. 

RIVALDO PESSOA GERRA JÚNIOR, CPF: 030.077.174-69, torna público que requereu a SEMA-
PA–Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operaçãode uma 
Residência Unifamiliar, situado noCondomínio Bosque de Intermares, Quadra F, Lote164– CEP:  
58106-402Cabedelo/PB.

A N. CLAUDINO & CIA LTDA inscrita sob o CNPJ 08.995.631/0052-40 torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria do Meio Ambiente, Pesca e Agricultura de Cabedelo, a licença de Operação 
do imóvel para Comércio Varejista de Móveis, situado a Av. Duque de Caxias, 147 – Ponta de 
Matos – Cabedelo/PB – CEP. 58.100-580.

FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA, CNPJ34.093.671/0001-66 torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo-PB, a Licença 
de Operação LO, para Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 
Situado à Rua Santa Clara, Nº 96, Renascer – Cabedelo –PB, CEP 58.108-067.

AJar Construções Ltda com CNPJ 07.351.715/0001-38torna público que em 21/03/2022 deu 
entrada no processo de nº 039/2022requerendo a licença de Renovação da licença préviada  
Coordenadoria do Meio Ambiente e Secretária de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da P.M.C.G  
paraconstrução de condomínio horizontal multifamiliar fechado, 14 casas com total de 1.261,97m² 
de área construída, localizado na Rua Leoniza Martins Leite, N° 89, bairro Centenário no município 
de Campina Grande-PB.

Urologista dedicou mais de 50 anos de vida à medicina
morre osórIo AbAth

Morreu, no último sábado, o mé-
dico urologista Osório Lopes Abath 
Filho, aos 79 anos, completados no 
dia 28 de março. O sepultamento 
aconteceu neste domingo, no cemi-
tério Parque das Acácias, no bair-
ro José Américo, em João Pessoa. A 
causa da morte não foi informada. 
Osório dedicou sua vida ao exercí-
cio de sua profissão, foram 53 anos 

de dedicação ao ofício de cuidar 
através da medicina. 

O médico foi um dos fundado-
res da Unimed João Pessoa e atua-
va no Hospital Napoleão Laureano, 
durante seus anos de profissão, no 
qual foi, desde 1966, chefe do ser-
viço de urologia quando ainda era 
acadêmico de medicina.

“Nessa última semana, celebra-
mos sua natalidade. Ainda, diaria-
mente, ele permanecia ativo nos 
corredores do Hospital Napoleão 

Imagem: Reprodução 

Lista
Os resultados, tanto da 

justificativa de ausência 
quanto da solicitação 
de isenção da taxa de 

inscrição para o Enem 
2022, serão divulgados 

no dia 22 de abril

dantes devem ficar atentos ao cro-
nograma do exame, que será di-
vulgado pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep). 

 
Direito à isenção

Pelas regras do Enem, têm di-

reito de fazer o exame gratuita-
mente todos os participantes que 
estão cursando a última série do 
Ensino Médio este ano em escolas 
públicas. São isentos também os 
participantes que cursaram todo 
o Ensino Médio em escola públi-
ca ou que sejam bolsistas inte-
grais em escolas particulares. Es-
ses candidatos precisam ter renda 
igual ou inferior a um salário mí-
nimo e meio, ou seja, R$ 1.818 por 
pessoa.  

Têm direito ainda à isenção os 
participantes em situação de vul-
nerabilidade socioeconômica, por 
serem membros de família de bai-
xa renda, e que estejam inscritos 
no Cadastro Único para Progra-
mas Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico). Nesse caso, os inte-
ressados deverão informar o  Nú-
mero de Identificação Social (NIS) 
único e válido.

Justificativa
Os participantes que tiveram a 

isenção aprovada no Enem 2021 e 

que não compareceram às provas 
precisarão justificar a falta para 
obter novamente a isenção. Para 
isso, é necessário enviar docu-
mentação que comprove o motivo 
da ausência. Todos os documen-
tos deverão estar datados e assina-
dos e não serão aceitos documen-
tos autodeclaratórios ou emitidos 

por pais ou responsáveis.
A lista com os documentos 

aceitos está no edital publicado 
no Diário Oficial da União, en-
tre eles atestados médicos e bole-
tins de ocorrência. Somente serão 
aceitos documentos nos formatos 
PDF, PNG ou JPG, com o tamanho 
máximo de 2 MB.

Quem tiver o pedido negado poderá recorrer entre os dias 25 e 29 de abril  

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

Laureano. Assim, ele permanece-
rá”, homenageou Thiago Lins, di-
retor-geral do Hospital Napoleão 
Laureano. O diretor financeiro, 
Antônio Carneiro Arnaud, com-
pletou: “Sem sombra de dúvidas, 
ele engrandeceu o nome da medi-
cina não somente do Hospital Na-
poleão Laureano, mas da Paraíba e 
do Nordeste”.

O médico foi, também, docente 
na Universidade Federal da Paraí-
ba (UFPB), ocupou o cargo de pre-
sidente da Sociedade de Urologia 
da Paraíba. Em 2020, recebeu a Co-
menda Lucas - Médico de Homens 
e de Almas, pelo Conselho Regio-
nal de Medicina do Estado da Paraí-
ba (CRM-PB), pelos mais de 50 anos 
de dedicação à medicina.

Através das redes sociais, o Hos-
pital Napoleão Laureano informou 
o falecimento e lamentou a partida 
do médico. 

“Hoje, mais que uma nova es-
trela no céu, brilharão muitas ho-
menagens e muitas salvas de pal-
mas pela honra e vida de nosso 
amigo, o médico urologista, Dr. 
Osório Lopes Abath Filho. Toda 
a diretoria da FNL/HNL, colabo-Osório foi um dos fundadores da Unimed-JP e atuava no Napoleão Laureano

radores, acadêmicos, pacientes e 
familiares são testemunhas des-
se excelente profissional, exemplo 
de ser humano, que viveu para sal-
var milhares de vidas exercendo a 
medicina na Paraíba. Ele deixa um 
legado que jamais será esquecido, 
pois sempre foi um profissional 
ético e de muita responsabilidade 
para com seus pacientes e colegas 
de trabalho”, declara a nota.

O CRM-PB também emitiu nota 

de pesar através das redes sociais. 
“O Conselho Regional de Medici-
na do Estado da Paraíba (CRM-PB) 
vem a público externar o mais pro-
fundo pesar pelo falecimento do 
urologista Osório Lopes Abath Fi-
lho. Neste momento de tristeza, 
o CRM-PB presta solidariedade e 
condolências aos familiares e ami-
gos”, lamentou o conselho.

A Unimed João Pessoa relem-
brou o ato de fundação, ao lado de 
outros 105 médicos com atuação na 
Paraíba, e também lamentou o fale-
cimento do urologista.

“O cooperado foi um dos 106 
médicos que acreditaram no so-
nho e fundaram a Unimed João 
Pessoa, maior plano de saúde da 
Paraíba. A gestão da Unimed João 
Pessoa se solidariza com os fami-
liares e amigos de Dr. Osório, com 
agradecimento especial pelos inú-
meros serviços prestados à saúde e 
cooperativismo médico paraibano”, 
declara a nota.

O médico deixa três filhas, entre 
elas Roberta Abath, médica que já 
ocupou o cargo de secretária de Es-
tado da Saúde da Paraíba, em ges-
tões anteriores.

Missão
Osório Lopes Abath 

foi professor da 
Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) e ocupou 
o cargo de presidente da 

Sociedade de Urologia 
da Paraíba

Foto: Divulgação/ Hospital Napoleão Laureano
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Em estande próprio, estão sendo divulgados os principais roteiros de Sol e Mar, do Brejo, Sertão e Cariri 

PBTur leva Destino Paraíba a SP
feira internacional

A presidente da Empresa 
Paraibana de Turismo (PB-
Tur), Ruth Avelino, está em  
São Paulo, onde participa da 
WTM Latin America 2022. 
É a primeira grande feira de 
Turismo internacional pre-
sencial no Brasil, que vai ser 
realizada nas dependências 
do Expo Center Norte,  de 5 
a 7 de abril. A feira tem como 
seu público-alvo os profissio-
nais do mercado de Turismo 
e segundo os organizadores 
tem presença confirmada de 
cerca de 500 empresas de 33 
países. O número de inscritos 
é 8% superior ao de 2019, úl-
tima edição antes da pande-
mia do Covid-19.

Ruth Avelino informa que 
o Destino Paraíba vai ter um 
estande próprio para parti-
cipação de representantes de 
prefeituras e do trade parai-
bano divulgarem seus pro-
dutos e serviços. Estão confir-
madas as prefeituras de João 
Pessoa, Campina Grande e 
Cabedelo, e do secretário de 
Desenvolvimento Econômico 
e do Turismo, Rômulo Polari. 
“É um momento de retoma-
da do nosso turismo no Bra-
sil. Tenho informações de que 
serão mais de 30 países parti-
cipando desse evento impor-
tante que movimenta os ne-
gócios em toda a América do 
Sul, e não podíamos perder 

essa oportunidade de apre-
sentar nosso potencial turís-
tico e os novos produtos de-
senvolvidos e aprimorados 
durante a pandemia”, disse.

Além do atendimento ao 
público visitante, Ruth Ave-
lino revelou que estão sen-
do agendadas reuniões pon-
tuais com representantes das 
principais operadoras de Tu-
rismo do Brasil e se, possível, 
até do exterior. Estão previs-
tas conversas com represen-
tantes da CVC, Decolar, Pro-

mo Viagens e outras grandes 
operadoras. 

Maior São João do Mundo  
Além de divulgar os prin-

cipais roteiros de Sol e Mar, 
do Brejo, Sertão e Cariri, a PB-
Tur vai ter uma atenção espe-
cial para o Maior São João do 
Mundo, realizado há mais de 
35 anos em Campina Grande. 
Os 30 dias de evento está con-
firmado para acontecer entre 
junho e julho próximos, de-
pois de dois anos. Ruth Ave-
lino destaca a importância 
do Maior São João do Mun-
do para a economia da cida-
de, do estado e da região. Ela 
lembra que a Embratur di-
vulga o evento mundo afora. 
“Com certeza é uma das nos-
sas principais atrações turís-
ticas, que reúne ao longo de 
30 dias quase dois milhões de 
pessoas. Não tenho a menor 
dúvida que esse retorno será 
um sucesso”, afirmou.

 

PBTur participa, esta semana,  da WTM Latin America 2022, a primeira grande feira de turismo internacional presencial no Brasil, que acontece em São Paulo, com a participação de mais de 30 países

A “Roliúde Nordestina”, em Cabaceiras, foi palco de mais de 50 filmes, entre eles, o Auto da Compadecida

O Maior São João do Mundo reúne, durante 30 dias, quase dois milhões de pessoas em Campina Grande

Público
A feira tem como 
público-alvo os 
profissionais do 

mercado de Turismo 
e, segundo os 

organizadores, tem 
presença confirmada de 
cerca de 500 empresas 

de 33 países

Fotos: Marco Pimentel/Secom-PB

Programa Celso Furtado é aprovado por unanimidade na AL
inovação educacional

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba aprovou por una-
nimidade a medida provisó-
ria que instuiu o Programa 
Celso Furtado de Inovação 
Educacional e Desenvolvi-
mento Regional. A MP 300/ 
2021 foi enviada pelo Gover-
no do Estado no ano passado 
com o intuito de estimular o 

interesse de alunos e profes-
sores a desenvolverem pes-
quisas voltadas à melhoria do 
contexto em que vivem, com 
metas e estratégias ampara-
das nas diferentes realidades 
do estado.

“O Executivo, por meio do 
Governo da Paraíba, que ha-
via criado a MP em 2021,  fez 
nascer uma ação de impac-
to, que busca difundir e con-
textualizar a vida e a obra de 

Celso Furtado nas escolas da 
Rede Estadual de Educação”, 
celebra Luiza Iolanda Cortez, 
coordenadora-geral do pro-
grama. “Desde a criação da 
MP, tivemos a mobilização 
de mais de 3.000 pessoas no 
Programa Celso Furtado. Isso 
significa que docentes e estu-
dantes da Educação Básica, e 
pesquisadores/as do Ensino 
Superior, têm se inspirado nas 
reflexões promovidas por Cel-

so Furtado para buscar solu-
ções sustentáveis para proble-
mas locais”. 

Para ela, a validação do Le-
gislativo possibilita a conti-
nuação do trabalho com a cer-
teza de que o programa será 
uma política pública de Esta-
do de longo alcance. “E que 
ainda irá engajar outras gera-
ções na memória viva de Cel-
so Furtado”, completa.

O economista paraibano 

Celso Furtado, que dá nome 
ao programa, foi um grande 
intelectual brasileiro. Nasci-
do em Pombal, em 1920, criou 
a Sudene em 1959, no gover-
no Juscelino Kubitschek. Foi o 
primeiro ministro do planeja-
mento, de 1962 até o golpe mi-
litar de 1964, no governo João 
Goulart. Foi também ministro 
da cultura, de 1986 a 1988, no 
governo José Sarney. Foi elei-
to para a Academia Brasileira 

de Letras em 1997. Morreu em 
2004, aos 84 anos.

Renato Félix 
Assessoria SEC&T

n 

O economista paraibano 
Celso Furtado, que dá 
nome ao programa, foi 
um grande intelectual 
brasileiro. Morreu em 
2004, aos 84 anos

n 

Na feira, a 
PBTur dará 
atenção 
especial para o 
Maior São João 
do Mundo, que 
completa 35 
anos em 2022
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Sousa e Botafogo decidem, na última rodada da fase de classificação, quem fica com o primeiro lugar do grupo

Indefinido o último 
semifinalista
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Sousa e Botafogo decidem amanhã 
uma vaga direta para as semifinais do 
Campeonato Paraibano. O Dinossauro 
enfrenta o Auto Esporte, no Marizão, e o 
Belo vai encarar o Atlético, no Almeidão. 
Após a vitória do Sousa por 2 a 1 sobre o 
Botafogo, no último domingo, em Sousa, 
o time sertanejo ficou com o mesmo nú-
mero de pontos do time da Maravilha do 
Contorno, 14, mas tem um gol a mais de 
saldo, seis contra cinco do Belo. Entre os 
dois clubes, aquele que ficar na segunda 
colocação vai enfrentar o Treze, tercei-
ro colocado do grupo B, com 13 pontos, 
na disputa por uma vaga às semifinais.

Sousa e Botafogo estão no grupo A, 
que ainda não definiu o terceiro colo-
cado. Atualmente é o São Paulo, com 10 
pontos, mas que pode perder a posição 

para o Auto Esporte, hoje na quarta po-
sição com oito pontos. Quem terminar à 
frente, decidirá uma vaga para as semi-
finais contra o Nacional de Patos, segun-
do colocado do grupo B. O Atlético já foi 
rebaixado, com apenas dois pontos con-
quistados em sete jogos. 

No grupo B, todos os times já en-
cerraram a sua participação na primei-
ra fase. O Campinense foi o primei-
ro colocado disparado e invicto, com 
22 pontos em 24 possíveis. A Raposa 
encerrou a sua participação com uma 
goleada de 3 a 0 sobre o segundo co-
locado, o Nacional, em Patos. Já classi-
ficado para as semifinais, o rubro-ne-
gro vai aguardar a respecagem para 
conhecer o adversário. Neste grupo, 
o CSP terminou em quarto, com sete 
pontos e o Sport Lagoa Seca foi rebai-
xado para a segunda divisão, com ape-
nas três pontos.

De acordo com o regulamento, a repes-
cagem, que deverá ser disputada no meio 
da próxima semana, terá Botafogo, ou o 
Sousa, contra o Treze, em jogo único, dis-
putado no Almeidão ou Marizão, sendo 
a segunda partida entre Nacional contra 
São Paulo Crystal ou Auto Esporte, tam-
bém em partida única, no Estádio José Ca-
valcanti, em Patos. Em caso de empate em 
qualquer um dos dois jogos, a vaga será 
definida após uma prorrogação e persis-
tindo o empate, na cobrança de penalida-
des máximas.

Até o momento, foram disputados 38 jo-
gos, com 110 gols marcados, o que dá uma 
média de 2,89 gols por partida. O ataque 
mais positivo do campeonato é o Campi-
nense, com 21 gols, e a melhor defesa é a 
do Sousa, que só levou três gols. A defesa 
mais vazada da competição é a do já rebai-
xado Sport Lagoa Seca, que levou a incrí-
vel marca de 33 gols em apenas oito jogos.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

110
gols já foram 
marcados no 
campeonato, 

uma média de 2,89 
por jogo. O ataque 

mais positivo é 
do Campinense, 

com 21 gols

Arthur 
comemora o 
primeiro gol 
do Sousa na 
vitória de 
2 a 1 sobre 
o Botafogo, 
domingo 
passado, no 
Marizão. O 
Dinossauro 
lidera o 
grupo A do 
Campeonato 
Paraibano

Botafogo e Campinense vão estrear no final de semana
brasileiro da série C

Como acontece, quase to-
dos os anos, o Campeonato 
Paraibano é sempre um dos 
últimos estaduais a se encer-
rar e isto prejudica os clubes 
do estado que participam 
de competições nacionais, 
como agora Campinense, 
Botafogo, Sousa e São Pau-
lo Crystal. Este ano, os dois 
primeiros são os mais preju-
dicados, porque já iniciam a 
participação no Brasileiro da 
Série C, no próximo sábado. 
A Raposa vai até Horizon-
te-CE, para estrear contra o 
Atlético Cearense, no Está-
dio Domingão. Já o Botafo-
go vai estrear em casa, con-
tra o São José, do Rio Grande 
do Sul. No caso do Sousa, a 
participação do clube serta-
nejo na Série D, só se dará no 
dia 17 de abril, contra o Amé-
rica de Natal.

Os quatro clubes terão de 
jogar as duas competições si-
multaneamente, com os jo-
gos das competições nacio-
nais nos finais de semana e 
os do Campeonato Paraiba-
no no meio de semana. Esta 
será a oitava participação se-
guida do Botafogo na Série 
C. Em três ocasiões, o Belo 
chegou bem perto de con-
seguir o tão sonhado aces-
so à Série B. Em 2016, quan-
do perdeu a vaga para o Boa 
Esporte, de Minas Gerais, 
em 2019, quando foi elimi-
nado pelo Botafogo de Ribei-
rão Preto e no ano passado, 
quando perdeu a vaga para 
o Ituano, de São Paulo e Cri-
ciúma, de Santa Catarina.

O Campinense também 
entra na competição com o 
grande objetivo de chegar à 
Série B. A última vez que a 
Raposa participou da Série 
B foi em 2009, quando foi re-
baixada para a Série C. O ru-

bro-negro participou pela úl-
tima vez da Série C em 2010, 
quando foi rebaixado para a 
Série D. Desde então, o clube 
tentou o retorno, mas só con-

seguiu no ano passado, após 
ser vice-campeão da Série D.

Tanto para o Botafogo 
como para o Campinense, a 
Série C deste ano tem tudo 

para ser uma das mais difí-
ceis, já que com a mudança 
na forma de disputa, eles te-
rão agora de enfrentar equi-
pes fortes do Sul e Sudeste do 

país, logo na primeira fase, 
numa competição por pon-
tos corridos, com 19 rodadas.

Já o Sousa conseguiu a 
classificação para a Série D, 
pela quarta vez na sua his-
tória, no ano passado, porém 
não conseguiu passar da pri-
meira fase, apesar de uma 
boa campanha. Este ano, na 
quinta participação, o Dinos-
sauro, bem mais forte, espe-
ra não só passar da primeira 
fase, mas também lutar pelo 
acesso à Série C. A estreia 
será no dia 17 de abril contra 
o América-RN, em Natal. No 
mesmo dia, outro represen-
tante do estado, o São Paulo 
Crystal, estreia contra a equi-
pe pernambucana do Afoga-
dos de Ingazeira.

Ivo Marques  
ivo_esportes@yahoo.com .br

Foto: Samy Oliveira/Campinense

O Campinense, que goleou 
o Nacional por 3 a 0, pelo 
Estadual, vai estrear na 
Série C contra o Atlético-CE
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O Grêmio Vila Olímpi-
ca Parahyba foi destaque no 
Festival Nordestinho de Na-
tação, Troféu Alex Pussieldi, 
realizado na cidade de For-
taleza no último final de se-
mana. A equipe conquistou 
o segundo lugar geral com 
12 ouros, seis pratas e nove 
medalhas de bronze. 

Ao todo, a equipe viajou 
com 15 atletas e conseguiu 
subir ao pódio em todas as 
categorias e também no ge-
ral, sendo segundo lugar no 
Petiz 1 e 2 e terceiro lugar 
no Mirim 1 e 2 para atletas 
dos 9 aos 12 anos de idade. 
As conquistas consolidam 
o Grêmio Vila Olímpica Pa-
rahyba como uma das me-
lhores equipes do Nordeste 
nessas categorias. 

O técnico do Grêmio Vila 

Olímpica Parahyba das cate-
gorias Mirim e Petiz, Lúcio 
do Nascimento Silva, falou 
sobre as conquistas no Nor-
destinho. “Sabíamos que ía-
mos ganhar posições, mas 
estávamos com uma equi-
pe bastante pequena. Foi 
um evento tecnicamente 
muito bom e que nós sabía-
mos que nossos atletas iam 
se sair bem, mas ficamos 
surpresos com a pontua-
ção da equipe”. O foco ago-
ra é no Campeonato Parai-
bano que acontece no mês 
de junho no Parque Aquá-
tico da Vila Olímpica. “A 
gente fecha esse início de 
preparação do ano satis-
feitos com esses resultados 
que colocam os nossos atle-
tas entre os melhores do 
Brasil, por causa dos seus 
tempos. Agora já focamos, 
quem sabe, em conquistar o 
título do paraibano”. 

“Estamos orgulhosos da 
nossa equipe capitaneada 
pelo professor Lúcio. A Vila 
e o Governo do Estado pro-
curam fazer de tudo para 
dar condições a esses atle-
tas para treinarem e repre-
sentarem bem a Paraíba. En-
tão está de parabéns toda a 
equipe que faz a natação do 
Grêmio Vila Olímpica, tá de 
parabéns a Paraíba por ter 
profissionais e atletas que são 
o futuro do esporte aqui no 
estado”, comemorou o geren-
te da Vila Olímpica Parahyba, 
Antônio Navarro.

Masters de Natação
João Pessoa vai sediar, de 

7 a 10 de abril, o 67o Campeo-
nato Brasileiro de Masters 
de Natação. A expectativa é 
de que pelo menos 400 atle-
tas de 55 equipes de 17 esta-
dos brasileiros participem 
do evento. A competição é 

organizada pela Associação 
Brasileira de Masters de Na-
tação (ABMN) e conta com o 
apoio da Confederação Bra-
sileira de Desportos Aquáti-
cos (CBDA), Federação dos 
Esportes Aquáticos da Pa-
raíba (FEAP) e do Governo 
da Paraíba. 

Associação Atlética Ban-
co do Brasil de Recife, Lira 
Tênis Clube de Santa Cata-
rina, Victor Spiritus Brasil 
do Rio Grande do Sul e Po-
tiguar Master do Rio Gran-
de do Norte são algumas 
das equipes que irão parti-
cipar do evento, o maior da 
modalidade a ser realizado 
no estado. “É o maior cam-
peonato brasileiro da moda-
lidade e que nós temos certe-
za de que será um sucesso”, 
afirmou Antônio Meira, vi-
ce-presidente da Federação 
de Esportes Aquáticos da 
Paraíba (Feap/PB).

A Paraíba foi destaque 
na terceira etapa do Circui-
to Brasileiro de Vôlei de Praia 
2022, que aconteceu  em Ita-
pema, Santa Catarina, no úl-
timo final de semana. A du-
pla Vitor Felipe e Renato foi 
campeã pela segunda vez 
consecutiva, fazendo a final 
contra outra dupla forma-
da pelo paraibano George e 
o capixaba André, que ga-
rantiram o segundo lugar no 
pódio. Já no feminino, a pa-

raibana Andressa e a cario-
ca  Vitória garantiram a me-
dalha de prata. 

“Muito feliz mesmo. A 
gente veio de duas etapas do 
México batendo na trave pro 
objetivo principal que era 
chegar na semifinal… depois 
batemos na trave pra entrar 
para a elite, então ficamos 
um pouco tristes mas man-
tivemos o foco e seguimos 
com os treinos”, detalhou a 
paraibana Andressa Caval-
canti, que desde 2020 forma 
dupla com a carioca Vitória 
de Souza. A atleta falou ain-

da sobre a disputa acirrada 
contra as campeãs da etapa 
de Itapema, a dupla Rebecca 
e Talita, e agradeceu à equipe 
pelo sucesso da campanha. 
“Foi um jogo decidido nos 
detalhes. Fizemos um gran-
de campeonato e ajustamos 
alguns erros que acontece-
ram no Mundial. Quero agra-
decer ao nosso treinador, psi-
cólogas e todo o staff que nos 
ajudaram a manter a cabeça 
firme para o campeonato”.

O presidente da Federa-
ção Paraibana de Voleibol, 
Carlos Fernandes (Casca-

Vôlei de praia

Paraíba no alto do pódio em Itapema

Atletas do Grêmio Vila Olímpica brilham no Festival Nordestinho com 12 ouros, seis pratas e nove bronzes

Paraibanos se destacam em Fortaleza
natação

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br Ivo 

   Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Depois de um começo de temporada 
meio irregular, após as mudanças com 
a saída e entrada de novos jogadores, o 

Campinense parece que reencontrou o bom futebol 
que apresentou em 2021, quando conseguiu o 
título paraibano e o vice-campeonato da Série D. O 
clube passeou na primeira fase do Paraibano 2022, 
terminando bem à frente dos demais concorrentes. 

A Raposa vai terminar com no mínimo cinco 
pontos à frente de qualquer outro clube, seja dos 
grupos A ou B. O rubro-negro encerrou a sua 
participação na primeira fase como o único clube 
invicto e já garantido nas semifinais da competição, 
tendo somado 22 pontos, dos 24 possíveis. O outro 
semifinalista direto só será conhecido na última 
rodada do grupo A, programada para amanhã. A 
disputa está entre Sousa e Botafogo.

A diferença de nível técnico do Campinense em 
relação aos outros times do grupo B é tão grande, 
que sábado, a Raposa poupou vários titulares 
e mesmo assim, goleou o segundo colocado do 
grupo, o Nacional, na casa do adversário, por 3 a 
0. O time é, ao lado do Botafogo e Sousa, o grande 
favorito ao título de 2022.

Agora, a Raposa vai folgar no Paraibano e 
esperar as semifinais. O foco agora é todo para 
a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, 
no próximo final de semana, contra o Atlético 
Cearense, em Horizonte-CE. Com o time entrosado 
e crescendo de rendimento nesta reta final de 
Paraibano, a expectativa é que o rubro-negro 
possa fazer uma grande campanha na Série C e 
brigar pelo acesso à Série B, como aconteceu no 
ano passado, quando subiu da D para a C.

Muito desse sucesso da Raposa se deve ao técnico 
Ranielle Ribeiro, que fez um excelente trabalho no 
ano passado, perdeu um pouco o controle da equipe 
com as mudanças no elenco este ano, mas agora já 
conseguiu colocar em prática um esquema tático para 
a temporada, que começa a colher os frutos.

Sousa x Botafogo
Se no grupo B a situação já está definida, no 

A a luta pelo topo entre Sousa e Botafogo está 
emocionante. O Belo levou a melhor em João 
Pessoa e venceu por 1 a 0, mas o Dinossauro deu 
o troco no último final de semana e venceu por 2 
a 1, em Sousa. Agora, as duas equipes vão para 
a última rodada tentando confirmar o favoritismo 
diante do Auto Esporte e do Atlético, e ainda 
conseguir muitos gols, já que em caso de vitória 
das duas equipes, a decisão será no saldo de gols.

Aquele que levar a melhor vai carimbar o 
passaporte para as semifinais de forma direta, 
já o segundo colocado vai encarar o Treze numa 
repescagem para ver quem vai às semifinais.

Nessa luta, eu particularmente acredito mais 
no Botafogo, porque vai enfrentar um adversário 
teoricamente muito mais fraco e no Almeidão. O 
Belo vai encarar o Atlético, time que somou apenas 2 
pontos em todo campeonato e já está rebaixado para 
a segunda divisão. Já o Sousa vai encarar o Auto 
Esporte, no Marizão, ainda com chances de passar 
à próxima fase da competição. Mesmo jogando em 
casa e super favorito, o Dinossauro vai enfrentar uma 
equipe melhor tecnicamente e ainda com chances 
na competição, o que teoricamente torna a missão 
do Sousa mais difícil. Mas vale salientar que no 
momento, o saldo de gols do Sousa é de 6 gols, 
contra 5 do Botafogo. Em outras palavras, teremos 
uma quarta-feira de muita emoção, com os dois jogos 
ao mesmo tempo e disputado gol a gol.

Deu a lógica
Os campeões do São Paulo e do Rio de Janeiro 

não chegaram a ser surpresas, e premiaram os 
favoritos. Em Sampa, apesar do susto no primeiro 
jogo da decisão, quando perdeu por 3 a 1, o 
Palmeiras mostrou que é muito mais time do que o 
São Paulo e atropelou o Tricolor do Morumbi, com 
uma goleada histórica em uma decisão, 4 a 0. 

Já no Rio de Janeiro, o Fluminense confirmou o que 
se esperava diante de um Flamengo com um elenco 
dividido e claramente não falando a mesma língua do 
treinador português, Paulo Pessoa. A vitória não veio no 
último jogo da final, que terminou empatado em 1 a 1, 
mas no agregado, o Fluminense, que não conquistava 
um título carioca há 10 anos, venceu por 3 a 1.

A Raposa 
saiu na frente

Foto: Divulgação/Vila Olímpica

Atletas do Grêmio Vila Olímpica de natação que se destacaram na competição realizada em Fortaleza no último fim de semana

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

ta), comemorou os resulta-
dos que garantiram ainda o 
quarto lugar para mais uma 
dupla com representante da 
Paraíba, Evandro e Álvaro 
Filho. “Só deu Paraíba no 
pódio. Agradecer a todos os 
atletas e comissões, em espe-
cial ao pessoal do CT Canga-
ço que são um exemplo, in-
clusive para os novos atletas”.  
O entrevistado lembrou ain-
da que a Paraíba é referência 
no voleibol de praia e que a 
fama tem repercutido não só 
no país mas no mundo todo. 
“Temos recebido duplas de 
todos os lugares para trei-
nar aqui. São italianos, hún-
garos, ingleses, duplas que 
vêm para João Pessoa porque 
sabem que aqui terão trei-
namento de qualidade com 
atletas à altura, além de uma 
orla privilegiada”.

Além do ouro, os cam-
peões Vitor Felipe e Renato 
receberam da Confederação 
Brasileira de Voleibol (CBV)  
uma premiação em dinheiro, 
além de pontos no ranking e 
o custeio de passagem, hos-
pedagem e alimentação para 
disputar uma etapa do Cir-
cuito Mundial como bônus 
pela performance.  As duplas 
paraibanas seguem em Itape-
ma onde irão disputar, de 14 a 
17 de abril, a etapa Challenge 
do Circuito Mundial.Vítor Felipe e Renato com o troféu alusivo à conquista da etapa de Itapema, em Santa Catarina

Foto: Divulgação/inovafoto/CBV
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Curtas
Temporada de 2022 já tem 
nove campeões estaduais

Além do título paulista conquistado pelo 
Palmeiras, que levantou seu 24o troféu no último 
domingo, após golear o São Paulo por 4 a 0 - 
jogo de ida perdeu de 3 a 1 -, o Coritiba também 
se sagrou campeão, ao vencer o Maringá, por 4 
a 2, no Couto Pereira, em Curitiba, solidificando 
a sua supremacia estadual com seu 39o título. No 
jogo de ida, o Coxa ganhou de 1 a 0. No sábado, 
o Fluminense levou a melhor sobre o Flamengo 
e ganhou o Carioca após o empate de 1 a 1. No 
jogo de ida havia vencido por  2 a 0. Há 10 anos 
o Flu não ganhava um estadual.

Agora já são nove campeões na temporada. 
região Sudeste - São Paulo: Palmeiras; Minas 
Gerais: Atlético-MG; Rio de Janeiro: Fluminense; 
região Sul - Rio Grande do Sul: Grêmio; Para-
ná: Coritiba e Santa Catarina: Brusque; região 
Centro-Oeste - Goiás: Atlético; Mato Grosso: 
Cuiabá; região Norte: Amazonas - Manaus.

Polonesa é a número 1 do
tênis ao lado de Djokovic

O tênis feminino tem uma nova número 1 do 
mundo. A polonesa Iga Swiatek assumiu o topo 
do ranking da WTA, ontem, após se sagrar cam-
peã do WTA 1000 de Miami, no fim de semana, e 
também depois da surpreendente aposentadoria 
precoce da australiana Ashleigh Barty. Ela se 
tornou a 28a tenista da história a alcançar esta 
posição de destaque.

Entre as brasileiras, Beatriz Haddad Maia 
ficou muito perto de igualar sua melhor posi-
ção da carreira. Ela está em 59o, após subir três 
colocações. Laura Pigossi perdeu quatro postos e 
figura em 212º. Na lista das duplas, Luisa Stefani 
caiu sete posições e está agora em 19o, ainda sem 
competir por se recuperar de lesão no joelho.

Cada vez mais ameaçado novamente no topo, 
o sérvio Novak Djokovic garantiu mais uma sema-
na na liderança, por apenas 10 pontos de vanta-
gem sobre Daniil Medvedev. 

Fortaleza ganha Copa e 
já pensa na Libertadores

Com a vitória de 1 a 0 sobre o Sport, na Arena 
Castelão, o Fortaleza se sabrou campeão pela 
segunda vez da Copa do Nordeste. No jogo dia 
houve em empate de 1 a 1 na Arena Pernambuco. 
O Sport buscava o penta para superar a dupla 
Ba-Vi, também com quatro conquistas, mas termi-
nou como vice. E reclamou de um pênalti anotado, 
mas depois cancelado pelo VAR. O jogo foi tenso 
e teve final dramático. O gol da vitória foi marca-
do por Yago Pikachu aos 47 minutos do primeiro 
tempo, cobrando um pênalti. O Fortaleza já tem 
novos desafios pela frente. Na quinta-feira estreia 
na Copa Libertadores, diante do Colo-Colo. No 
fim de semana disputa a primeira rodada no Bra-
sileirão contra o Cuiabá, domingo, também em 
casa. O Sport, por sua vez, enfrenta o Salgueiro, 
amanhã, pelas quarta de final do Pernambucano. 
No sábado estreia na Série B do Brasileiro diante 
do Sampaio Corrêa.

Conmebol paga R$ 47 mi
ao campeão sul-americano

Alejandro Domínguez, reeleito, para seu 
terceiro mandato na presidência da Confede-
ração sul-americana de Futebol (Conmebol) 
está prometendo um belo prêmio para a sele-
ção Sul-Americana que conquistar o Mundial 
do Catar no fim do ano: US$ 10 milhões (apro-
ximadamente R$ 47,3 milhões).

Brasil, Argentina, Uruguai e Equador são as 
seleções sul-americanas na Copa do Catar. O 
Peru pode ser o quinto representante caso pas-
se pela repescagem. O “bicho” é 20% do que a 
Fifa pagará ao campeão do mundo.

Domínguez está no comando da Conmebol 
desde 2016. Assumiu a entidade com enorme 
dívida e abalada sob acusações de propina na 
Fifa. Conseguiu melhorar a imagem da entida-
de e festeja ser aclamado pelas 10 federações 
que compõem a Conmebol.

O futebol brasileiro en-
tra em ação, a partir de hoje, 
na fase de grupos da Copa 
Libertadores. E quem pri-
meiro entra em campo é o 
Athletico-PR que atua na 
Venezuela, diante do Ca-
racas, às 19h15, no Estádio 
Olímpico da UCV. O adver-
sário do time paranaense 
faz má campanha  no Cam-
peonato Venezuelano. A 
equipe tem uma vitória, 
quatro empates e uma der-
rota, com quatro gols mar-
cados e seis sofridos.

Já o Athletico não chegou 
as finais do Estadual e entra 
na Libertadores pressiona-
do, num grupo que ainda 
tem o Libertad, do Paraguai; 
e o The Strongest, da Bo-
lívia.

Ás 21h30, será a vez de 
Corinthians e Flamengo 
entrarem em cena. O time 
paulista vai jogar contra o 
Always Ready, da Bolívia, 
no Estádio Hernando Siles.

Fagner e Luan serão des-
falques do time comandado 
por Vítor Pereira. Diante de 
muitas incertezas, uma das 
prováveis escalações tem 
Cássio; João Pedro, João Vic-
tor, Gil e Lucas Piton; Du 
Queiroz (Xavier), Cantillo 
(Maycon) e Renato Augus-
to; Adson, Willian e Róger 
Guedes (Jô). Os outros ad-
versários do Timão na fase 
de grupos são Boca Juniors, 
da Argentina; e Deportivo 
Cali, da Colômbia.

O Flamengo encara o 
Sportig Crystal, do Peru, 
no Estádio Nacional de 
Lima, em crise pela perda 
do Carioca. Elenco e o técni-
co Paulo Sousa não estão se 
entendendo. O meia Arras-
caeta, principal jogador, não 
viajou devido a um descon-
forto no joelho esquerdo. 
Delegação deixou o Rio de 
Janeiro, no último domin-
go, diante de muito protes-
to contra os jogadores. O go-
leiro Santos foi relacionado. 
Um novo tropeço pode pio-
rar ainda mais o ambiente 
no Flamengo que está bas-
tante dividido. Na fase de 
grupos, o Fla ainda terá pela 
frente a Universidade Cató-
lica, do Chile; e o Talleres, 
da Argentina.

Sul-Americana
Mais três clubes brasilei-

ros estreiam na Copa Sul-A-
mericana nesta terça-feira 
com destaque para o Ceará 
que joga no Castelão con-
tra o Indepediente, da Ar-
gentina, às 19h15. Depois 
da saída do técnico Thiago 
Nunes, o time cearense re-
solveu apostar em Dorival 
Júnior.  Os outros adversá-
rios do Ceará são  General 
Caballero, do Paraguai; e La 
Guaira, da Venezuela.

No mesmo horário do 
jogo dos cearenses aconte-
ce a estreia do Santos, só que 
o time paulista vai jogar na 
Argentina, diante do Ban-
field, no estádio Florencio 
Sola. Ainda fazem parte do 
grupo santista o Union de 
La Calera, do Chile; e Uni-
versidad, do Equador.

O terceiro clube brasi-
leiro a jogar hoje é o Atléti-
co, de Goiás que enfrenta a 
LDU, do Equador, às 21h30, 
no Estádio Antônio Acioly. 
Os outros adversários são 
Antofagasta, do Chile; e o 
Defensa Y Justicia, da Ar-
gentina.

Athletico-PR enfrenta o Caracas, Flamengo joga contra o Sporting Crystal e Corinthians, contra o Always Ready

Três clubes brasileiros estreiam hoje
Copa Libertadores
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O Athletico-PR, que fracassou no Estadual de 2022, busca se destacar na Copa Libertadores

Com problema no joelho esquerdo, o meia Arrascaeta nem viajou e desfalca, hoje, o Flamengo

Guardiola fala em novidades no
jogo contra o Atlético de Madrid

Liga dos Campeões

Considerado por muitos como o me-
lhor técnico de futebol da atualidade, Jo-
sep Guardiola admitiu, ontem, que costu-
ma “pensar demais” e tentar novidades 
nos jogos da Liga dos Campeões. Mas re-
jeitou os rótulos que costuma receber no 
mundo do futebol: “Eu não inventei nada”.

“Na Liga dos Campeões, eu sempre pen-
so demais. Penso em novas táticas. Vocês 
vão ver mais uma”, prometeu o treinador do 
Manchester City. Nesta terça-feira, o time 
inglês vai fazer o jogo de ida contra o Atlé-
tico de Madrid, na Inglaterra, às 16h, pelas 
quartas de final da competição europeia.

Dono de dois títulos da Liga dos Cam-
peões como treinador, Guardiola atribui 
seu sucesso no torneio às novidades que 
costuma levar a campo. “Eu penso de-
mais, é por isso que costumo ter bons re-
sultados na Liga. Seria muito chato se eu 
jogasse sempre do mesmo jeito. Se as pes-
soas pensam que eu jogo da mesma forma 
contra o Atlético e contra o Liverpool, eu 
não gosto disso “

Sem dar detalhes, ele mostrou como 
planeja cada partida do City, que tem o Li-
verpool como seu grande rival na dispu-
ta da atual edição do Campeonato Inglês 
- os dois times vão fazer uma “final” ante-
cipada no próximo domingo.

“Os movimentos são diferentes, os 
jogadores são todos diferentes, com di-
ferentes personalidades. É por isso que 
penso e, às vezes, crio táticas estúpidas. 
Vou buscar um pouco de inspiração e 
vou tentar táticas incríveis para esta ter-
ça”, projetou o treinador.

Apesar da constante disposição em ino-
var, Guardiola rebateu os rótulos que rece-
be. “Eu não inventei o futebol. O que faço 
se fazia desde o início do futebol. Sou um 
grande treinador, mas não inventei isso. 
Eu não marco os gols nem defendo os pê-
naltis. O jogo é dos jogadores.”

Sobre o Atlético de Madrid, ele tam-
bém rejeitou o discurso de que será um 

jogo entre o “futebol bonito” do City con-
tra o “futebol feio” da equipe espanhola. 
“Não vou gastar nem um minuto para fa-
lar sobre esse debate estúpido. Todos que-
rem encontrar uma forma de ganhar o 
jogo. Se ele consegue, é a sua forma a cor-
reta. Se sou eu, é a minha forma. Não en-
tendo isso de jogar feio.”

Apesar das limitações sobre o time do 
Atlético, que se classificou aos trancos e 
barrancos na fase de grupos e nas oita-
vas de final, Guardiola valorizou a equi-
pe comandada por Diego Simeone. “Há 
uma concepção errada sobre como joga 
o Atlético. Eles são mais ofensivos do que 
a gente pensa. Não assumem muitos ris-
cos, mas, quando chegam no nosso cam-
po, mostram toda a qualidade que tem os 
seus jogadores.” No outro jogo de hoje, o 
Benfica recebe o Liverpool, no Estádio da 
Luz, as 16 horas.

Agência Estado

Pep Guardiola (D) tem missão complicada
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1419 — Vicente Ferrer, 
missionário e santo espanhol
1964 — Douglas MacArthur, 
general norte-americano
1975 — Natal da Portela, 
dirigente carnavalesco brasileiro
1992 — Antônio Marcos, 
cantor, compositor e ator brasileiro
1992 — Dom Zacarias Rolim de Moura, 
sacerdote e bispo da Igreja Católica (PB)
1994 — Kurt Cobain, cantor, compositor e 
guitarrista norte-americano
2006 — Carequinha, palhaço brasileiro
2008 — Charlton Heston, 
ator, diretor e ativista político norte-americano
2012 — Ferdinand Alexander Porsche, 
designer e projetista alemão
2014 — José Wilker, 
ator, diretor e produtor brasileiro

Mortes na História

Obituário

Severino Rufino
1º/4/2022 – Na zona rural de 
Cachoeira dos Índios, Sertão da 
Paraíba, por choque elétrico. Idoso 
morava em um sítio da região e 
morreu após tocar em uma cerca de 
metal que estava energizada por 
um fio de alta tensão rompido durante uma chuva.

Foto: Reprodução

Maria do Livramento e
Camiliane do Nascimento
2/4/2022 – Aos 48 e aos 28 anos, 
em Barra de Camaratuba, zona 
rural de Mamanguape, litoral 
Norte da Paraíba, por feminicídio. 
O comerciante José Carlos do 
Nascimento, de 46 anos, matou mulher e filha 
e depois cometeu suicídio. O auto dos disparos 
passava por tratamento psiquiátrico e a motivação 
inicial teria sido ciúmes da esposa. A filha mais 
nova do casal conseguiu fugir dos disparos junto 
com a neta do homem.

Foto: Reprodução

Ruy Maurity
1º/4/2022 – Aos 72 anos, no Rio 
de Janeiro (RJ). Estava em coma 
há duas semanas devido a duas 
paradas cardíacas que sofreu 
após uma endoscopia. Cantor e 
compositor era irmão do pianista 
Antônio Adolfo. Fluminense de Paraíba do 
Sul, cantou a natureza do Brasil, além de ter 
emprestado a voz a novelas da época, como ‘Dona 
Xepa’ (TV Globo), em 1977. São dele canções como 
‘Marcas do Que Se Foi’, ‘Nem Ouro, Nem Prata’ e 
‘Serafim e Seus Filhos’. Nasceu em 1948.

Foto: Divulgação

Lygia Fagundes Telles
3/4/2022 – Aos 98 anos, de causas 
naturais. Escritora integrante da 
Academia Brasileira de letras (ABl) 
– ocupava a cadeira número 16, 
que assumiu em outubro de 1985 
ao suceder Pedro Calmon. Publicou 
seu primeiro livro de contos, de nome ‘Porões e 
sobrados’, em 1938.  Ganhadora de prêmios como 
o Jabuti e Camões, em 1977, em plena ditadura, 
é uma das autoras do manifesto dos intelectuais 
contra a censura. Nasceu em São Paulo e passou a 
infância no interior do estado.

Foto: Divulgação-UBE

Damião Alves de Morais
2/4/2022 – Aos 53 anos, em Patos 
(PB), de infarto. Tenente-PM que 
estava prestando serviços no 
Comando de Polícia Regional II 
(CPR II), em Patos. Era irmão do 
coronel-PM Morais, que comandou o 
3a Batalhão de Polícia Militar (3o BPM).

Foto: Polêmica Patos

“Gordo” Adauto
2/4/2022 – Em Quixaba (PB), 
assassinado. Foi morto por cerca 
de trinta tiros quando estava em 
um bar bebendo com amigos. Dois 
homens que chegaram em uma 
motocicleta são apontados como 
autores dos tiros.

Foto: Política JP

Keith Martin
(?)/3/2022 – Aos 55 anos, em 
Quezon, nas Filipinas, de causa 
ainda desconhecida. Cantor 
e compositor norte-americano 
foi encontrado morto em seu 
apartamento no dia 30 de março. 
Ficou famoso por seu hit ‘Because Of You’.

Foto: Reprodução

Dagny Carlsson
24/3/2022 – Aos 109 anos. Sueca era 
a blogueira mais velha do mundo. 
Conquistou fama ao criar um blog 
aos 99 anos, uma página que 
mantinha atualizada com crônicas 
de seu cotidiano na Suécia, desde 
2011. Nasceu em Kristianstad, sul da Suécia, em 8 
de maio de 1912.

Foto: Al Jazeera

Osório Lopes Abath Filho
2/4/2022 – Aos 79 anos, em João 
Pessoa (PB). Médico urologista 
que dedicou 53 anos ao Hospital 
Napoleão laureano, na capital 
paraibana, onde chegou ainda 
como estudante de Medicina, em 
1966. Foi por muitos anos chefe do serviço de 
Urologia da unidade hospitalar. Ele nasceu em 28 
de março de 1943.

Foto: Instagram

Aforismo
“Ter medo ou não ter medo 
[da morte] é de cada um, 

que jamais entra no coletivo. 
Os pensamentos e opiniões 

variam de pessoa 
para pessoa.”(Fabrício Oliveira)
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Como manda a tradição de uma 
das principais cidades do Sertão pa-
raibano, quem nasce em Cajazeiras 
é cajazeirense e quem adota a cida-
de (e é adotada por ela) é chamado 
de “cajazeirado”. E um dos mais im-
portantes “cajazeirados” da história 
de Cajazeiras é dom Zacarias Rolim 
de Moura, que nasceu no município 
cearense de Umari, em 13 de junho 
de 1914. Ele morreu na mesma ci-
dade em 5 de abril de 1992. Ou seja, 

hoje marca os 30 anos de sua morte.
Ele foi um sacerdote e bispo da 

Igreja Católica, atuando a maior 
parte da sua vida na Diocese de 
Cajazeiras. Dom Zacarias nasceu 
numa fazenda em Umari e era fi-
lho de Ana Júlia de Sousa Rolim e 
de Bonifácio Gonçalves de Moura, 
um bacharel em Direito pela Facul-
dade de Recife e ex-deputado esta-
dual. Pelo lado materno, era primo 
de dom Moisés Sisenando Coelho, 
que foi o primeiro bispo de Caja-
zeiras e arcebispo da Paraíba; e de 

dom Carlos Gouveia Coelho, arce-
bispo de Olinda e Recife.

Dom Zacarias concluiu seus es-
tudos eclesiásticos no Seminário 
da Prainha, em Fortaleza, capital 
do Ceará, sendo ordenado sacerdo-
te católico a 8 de dezembro de 1937. 
Em 1945 foi nomeado pároco e vi-
gário de Patos, também no Sertão 
da Paraíba, em substituição ao en-
tão padre Fernando Gomes dos San-
tos, naquele ano nomeado bispo de 
Penedo, em Alagoas.

O então padre Zacarias Rolim 

de Moura permaneceu em Patos até 
1953, quando a 27 de abril desse ano 
foi nomeado bispo de Cajazeiras, em 
cuja catedral foi sagrado e tomou 
posse a 26 de julho daquele mesmo 
ano. Em 12 de julho de 1990 renun-
ciou, por idade, depois de mais de 37 
anos de episcopado.

Ele morreu na mesma casa onde 
havia nascido. Durante seu episco-
pado, fundou o Seminário Nossa Se-
nhora da Assunção e trabalhou pela 
criação da Diocese de Patos, o que 
aconteceu em 1959.

Bispo de Cajazeiras fundou o Seminário Nossa Senhora da Assunção e trabalhou pela criação da Diocese de Patos

Há 30 anos morria dom Zacarias
“CAJAZEIRADO” DE DESTAQUE

Da Redação

Tina Ângelo
3/4/2022 – No Sítio Santa Catarina, 
zona rural de Monteiro (PB), 
vítima de feminicídio. Vereadora 
da cidade da Prata (PB), pelo Pl, 
foi assassinada com dois tiros 
disparados pelo ex-marido, que 
fugiu em seguida. O crime ocorreu durante a 
realização de um evento esportivo.

Foto: Divulgação

Paul Herman
29/3/2022 – Aos 76 anos, de causa 
não informada. Ator conhecido pelo 
seu papel em ‘Família Soprano’. 
Nasceu na mesma data da sua 
morte, em 1946, e fez carreira 
atuando em vários filmes de 
Scorsese e se tornando conhecido como um astro 
dos filmes de gângster. Atuou em ‘Era Uma Vez 
Na América’, ‘Os Bons Companheiros’, ‘Entourage’ 
e o ‘lado Bom da Vida’. Sua última atuação foi 
em ‘O Irlandês’ (2019), de Martin Scorsese. Com 
seu irmão Charlie, também gerenciou o colorido 

Foto: Netflix

Tom Parker
30/3/2022 – Aos 33 anos, de tumor 
cerebral. Integrante da boys band 
irlandesa The Wanted. Estava 
prestes a editar o livro ‘Hope’, sobre 
a sua batalha contra o câncer.

Foto: Reprodução

Dom Zacarias Rolim de Moura

Foto: Reprodução

Jackson Ferreira Barros
31/3/2022 – Aos 38 anos, em Bayeux 
(PB), assassinado a tiros no bairro 
Mário Andreazza, por uma dupla 
armada que invadiu a residência da 
vítima, que estava no banheiro.

Foto: Reprodução

Columbus Café, em  Manhattan, Estados Unidos, 
na década de 1990, local frequentado por atores, 
bailarinos, gângsteres, agentes do FBI e da DEA.

Patrick Demarchelier
31/3/2022 – Aos 78 anos. Fotógrafo de 
moda francês conhecido pelos retratos 
de celebridades, como lady Di, e 
de modelos, como Naomi Campbell. 
Suas fotografias foram publicadas 
principalmente em duas revistas de 
moda, a Harper’s Bazaar e a edição norte-americana 
da Vogue, antes de trabalhar para marcas como 
Chanel, Dior o Armani. Ele foi acusado de assédio por 
sete mulheres em uma carta pública em 2018.

Foto: Glamurama

Maurício Lemos de Carvalho
(Mestre Vermelho)
31/3/2022 – Aos 82 anos, em 
Salvador (BA). Mestre capoeirista, 
discípulo do Mestre Pastinha. 
Nasceu no dia 9 de março de 1946, 
em Itiúba (BA). Fundou o Grupo 
Folclórico Afonjá que depois virou Grupo Folclórico 
Bahia Total e finalmente Grupo Moenda.

Foto: Reprodução

Raven Alexis
31/3/2022 – Aos 35 anos, em 
decorrência de uma infecção. 
Ex-atriz pornô. Sua morte foi 
noticiada pelo jornal britânico The 
Sun e pelo site AVN, especializado 
na indústria pornô.

Foto: Istoé Gente
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veículos pertencentes e/ou locados a esta edilidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00050/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00002/2022 
- Cavalcante e Silva Ltda - Apostila 01 - acréscimo médio de 25,54%. ASSINATURA: 31.03.22

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00 hs do dia 14 de Abril 
de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão ELETRÔNICO nº 00009/2022, 
que objetiva: Aquisição parcelada de material médico hospitalar, destinados aos hospital municipal 
e aos ESF’s deste Município, visando atender a demanda por estes serviços na rede pública de 
saúde. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB. Telefone: (083) 
3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br.

Arara - PB, 01 de Abril de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
São José, 472 - Centro - Areial - PB, às 08:00 horas do dia 19 de Abril de 2022, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de móveis e equipamentos eletrônicos 
destinados as diversas secretarias do município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Decreto Municipal nº 120/10; 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) 33681020. E-mail: cplareial2021@gmail.com. Edital: www.
areial.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Areial - PB, 04 de Abril de 2022
RAGDE DE ALMEIDA BATISTA

Pregoeiro Oficial
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00003/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

DO RAMO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS, 
NO MUNICÍPIO DE AREIAL – PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO DO 
CONVÊNIO 286/2021 – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. NOTIFICAÇÃO: Convocamos 
a empresa segunda colocada para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data 
desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura 
do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores: Matrix Construtora Eireli - EPP - CNPJ 18.920.924/0001-71. 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua São Jose, 472 - Centro - Areial - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33681020.

Areial - PB, 04 de Abril de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
São José, 472 - Centro - Areial - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Abril de 2022, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada do ramo 
de engenharia para o capeamento asfaltico em divesas vias urbanas deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: ; e legislação pertinente, consideradas as al-
terações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33681020. E-mail: cplareial2020@gmail.com. 
Edital: www.areial.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Areial - PB, 04 de Abril de 2022
RAFAELA BENJAMIN ALVES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
DECRETO DESAPROPRIATÓRIO N° 001/2022

DISPÕE SOBRE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO 
TERRENO QUE MENCIONA, VISANDO À EDIFICAÇÃO ESCOLAS E COMPLEXO ESPORTIVO 
NO MUNICÍPIO DE AGUIAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AGUIAR, Estado da Paraíba, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 5°, XVIII e ainda, com fundamento no que disciplina a Decreto-Lei n° 3585/41 ,

CONSIDERANDO – que o ato expropriatório é remédio legal para aquisição originária da pro-
priedade por ato administrativo discricionário de exclusiva conveniência do Poder Público, visando 
condicionar o seu uso ao bem-estar social e promover o bem comum.

CONSIDERANDO – Que a Lei considera de interesse social e de utilidade pública terreno 
não explorado economicamente, objetivando as terras suscetíveis de valorização extraordinária, 
pela conclusão de obras e serviços públicos, notadamente da construção de Escolas Municipais.

CONSIDERANDO- que o município de Aguiar necessita urgentemente de uma expansão da rede 
municipal de ensino, ante a precariedade do sistema atual e existência de fortes reclamos sociais, 
como também pelo emergente crescimento da demanda estudantil, sob pena de total colapso;

CONSIDERANDO – Ademais, que essa mesma crise de ausência de saneamento, afeta a todos 
e tem gerado para o Poder Público demandas sociais de caráter emergencial e compensatório, para 
o atendimento dos quais são necessários aportes significativos de recursos financeiros, fato esse 
que tem forçado aos seus administradores a um processo permanente da revisão de prioridades, 
objetivando atender de forma mais satisfatória possível aos munícipes, com a utilização dos parcos 
recursos financeiros de que dispõe o erário;

CONSIDERANDO – a existência de terrenos improdutivos e de um projeto para edificação de 
novas escolas, que após a análise de diversos critérios técnicos indicou a delimitação da área como 
satisfatória propícia à construção da obra aludida.

DECRETA
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, pela via administrativa 

ou judicial, uma área de 12.750 m², descrita e caracterizada na forma abaixo, na rua Abílio Faus-
tino de Carvalho, destinada à edificação de escolas de ensino fundamental e complexo esportivo.

Art. 2° - A área rural descrita no artigo anterior possui área de 150 metros de comprimento de 
ambos os lados por 85 metros de largura de ambos os lados, satisfazendo um total de 12.750 m², 
conforme croqui em anexo.

Art. 3° - Fica declarada de natureza urgente para os fins e efeitos do art. 15 e seguinte da Lei 
n° 3.365/41 a desapropriação autorizada por este decreto.

Fica a Procuradoria Jurídica do Município adotará as medidas judiciais cabíveis para propositura 
da Ação de Desapropriação, com pedido de imissão imediata na posse, por motivo de urgência, 
caso o expropriando não concorde com o valor da indenização do imóvel, ficando autorizado a 
realizar e promover todos os atos judiciais, acaso necessários à efetivação da desapropriação 
prevista no art. 1° deste Decreto.

Art. 4º - As despesas decorrentes da desapropriação autorizada por este decreto correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementas se necessário.

Parágrafo único – Por se tratar de imóvel urbano, faz-se necessário o prévio depósito judicial do 
valor da indenização, “ex vi” do disposto no art. 46 da Lei Complementar n° 101/2000, e art. 182, 
§ 3°, da Constituição Federal, devendo ser efetuado laudo de avaliação para obtenção do valor 
venal do bem desapropriado.

Art. 5º - No caso de acordo quanto ao preço da indenização, a desapropriação será mediante 
escritura pública de desapropriação amigável.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário.

Aguiar-PB, 29 de março de 2022.
Manoel Guedes Batista Filho

  Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

 CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em exames de 
análises clínicas do Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica e do Subgrupo: 02 - 
Diagnóstico em laboratório clínico em nível laboratorial, conforme tabela SIGTAP - (Sistema de 
Gerenciamento da Tabela de Procedimentos). A Pregoeira convoca o comparecimento dos partici-
pantes: QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA, CNPJ: 35.377.531/0001-82; JM LABORATÓRIO 
DE ANALISES CLINICA, CNPJ: 28.889.586/0001-06; DIAGNOVLIN – LABORATÓRIO CLÍNICO 
LTDA, CNPJ: 26.888.226/0001-64; LACRIL LABORATORIO, CNPJ: 41.152.356/0001-28, para 
continuação dos trabalhos, que será realizado no dia 11 de abril de 2022 às 15:30 horas. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº. 03/2017. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Pregoeiro e sua equipe de apoio, 
sediada na Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99145-6044.

Araçagi - PB, 04 de abril de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

 CONVOCAÇÃO 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022

OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE FRUTAS E HORTALIÇAS, DESTINADOS AOS 
ATENDIMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO. A Pregoeira convoca o com-
parecimento dos participantes: ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO, CNPJ: 35.520.026/0001-45; 
EXCLUSIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA, CNPJ: 18.897.739/0001-03; JOSE 
CARLOS DE SOUZA PEREIRA, CNPJ: 29.977.481/0001-71; LARISSE LEONIA DE PONTES 
NERI, CNPJ: 37.929.885/0001-18; LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA, CNPJ: 
20.326.678/0001-76; LUCAS FELIX COSTA, CNPJ: 32.086.391/0001-03; PARAIBA COMERCIO E 
SERVICOS EM GERAL EIRELI, CNPJ: 19.594.219/0001-94; SEVERINO FLORENCIO NOGUERIA, 
CNPJ: 32.925.168/0001-02; VANDILSON MENDONCA TARGINO, CNPJ: 13.730.907/0001-58, para 
continuação dos trabalhos, que será realizado no dia 11 de abril de 2022 às 13:30 horas. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº. 03/2017. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Pregoeiro e sua equipe de apoio, 
sediada na Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99145-6044.

Araçagi - PB, 04 de abril de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK–UP ZERO KM, PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2022. DOTAÇÃO: 04.01 SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO 12.361.0188.1007 ADQUIRIR VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO 500 RECURSOS 
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 78.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN-
TE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Belém e: CT Nº 00100/2022 - 04.04.22 - RYO COMERCIO DE VEICULOS, PECAS, 
ACESSORIOS E SERVICOS LTDA - R$ 257.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NE-

CESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BELÉM –PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00021/2022. DOTAÇÃO: 04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO 
12.361.0188.2017 MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 500 RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS 104.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 540 TRANSFERENCIAS 
DO FUNDEB – IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 114.3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 541 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTO DA UNIAO – VAAF 
121.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 542 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB – COMPLEMEN-
TAÇÃO DA UNIAO – VAAT 12.361.0188.2021 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMEN-
TAÇÃO ESCOLAR – PNAE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 138.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 552 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO 
PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 139.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
01.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM 08.244.0468.2044 CONCESSÃO 
DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL 500 RECURSOS NÃ VIN-
DULADOS DE IMPOSTOS 291.3.3.90.32.1 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA 08.244.0468.2045 MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 

SOCIAL 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 307.3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 308.3.3.90.32.01 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
08.244.0478.2047 MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE NA SEMANA SANTA 
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 312.3.3.90.32.01 MATERIAL, BEM OU 
SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 08.244.0478.2048 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE REFEIÇÕESA PESSOAS CARENTES 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
313.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 314.3.3.90.32.01 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 08.244.0487.2054 MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS 
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 350.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
351.3.3.90.32.01 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 669 OUTROS 
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 355.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
356.3.3.90.32.01 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01.01 FUN-
DO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 10.301.0428.2059 MANTER A OUTROS PROGRAMAS 
DO FNS FUNDO A FUNDO 600 TRANSFRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO 
SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 396.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
10.301.0428.2061 MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE 
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 410.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
411.3.3.90.32.01 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém 
e: CT Nº 00099/2022 - 04.04.22 - JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO - R$ 168.045,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE BOA VENTURA

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 N° 008/2022
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE PODA 

DE ÁRVORES NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA/PB, conforme especificações do edital e seus 
anexos.

Vencedor: - SEBASTIÃO CANDIDO DA SILVA, CNPJ N°. 45.374.482/0001-88 com o valor de 
R$ 74.400,00 (Setenta e Quatro Mil e Quatrocentos Reais), vencendo nos seguintes itens: 1, 2;

VALOR GLOBAL com o R$ 74.400,00 (Setenta e Quatro Mil e Quatrocentos Reais).
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO: “A Pregoeira de Licitações da Prefeitura Municipal de Boa Ven-

tura, usando das atribuições que lhes são conferidas, após a análise das propostas e condições 
apresentadas pelos licitantes no certame do Pregão Presencial n° 008/2022, resolve ADJUDICAR 
o objeto do processo licitatório das empresas acima mencionadas, por apresentar o Menor Preços, 
conforme classificação constante da Ata de Abertura e Julgamento”.

DATA DA ADJUDICAÇÃO: 28/03/2022
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

PREGOEIRA OFICIAL/PMBV

Prefeitura Municipal de Boa Ventura
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL  
N.º. 0-0008/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0035/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE PODA DE ÁR-

VORES NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA/PB, conforme especificações no edital e seus anexos.
Vencedores: 
- SEBASTIÃO CANDIDO DA SILVA CNPJ N°. 45.374.482/0001-88 com o valor de R$ 74.400,00 

(Setenta e Quatro Mil e Quatrocentos Reais), vencendo nos seguintes itens: 1, 2;
, perfazendo o Valor Global de 74.400,00 (Setenta e Quatro Mil e Quatrocentos Reais).
Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 

da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado o licitante vencedor para a assinatura do 
termo de contrato, nos termos do art. 64, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Boa Ventura-PB, 29 de março de 2022.
TALITA LOPES ARRUDA
Prefeita Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE BOA VENTURA

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2022

CONTRATO 
N° 0042/2022

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE PODA 
DE ÁRVORES NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA/PB, conforme especificações do edital e seus 
anexos.

Vencedor: - SEBASTIÃO CANDIDO DA SILVA, CNPJ N°. 45.374.482/0001-88 com o valor de 
R$ 74.400,00 (Setenta e Quatro Mil e Quatrocentos Reais), vencendo nos seguintes itens: 1, 2;

VALOR GLOBAL com o R$ 74.400,00 (Setenta e Quatro 
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses
DATA DA ASSINATURA: 29 de março de 2022

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERNGUE

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA 

Nº 00001/2022
A presidente da Comissão Permanente de Licitação convoca os participantes GERALDO LUIS 

DA SILVA, JOSÉ ERINALDO GOMES SILVA e TEREZINHA PATRICIO SANTOS, para apresentar 
a Certidão de Regularidade perante a Fazenda Federal, com situação regular e data atualizada e 
ADRIANA CÂNDIDO DE ARAÚJO, para apresentar a certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT) e a Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção 
própria, com situação regular e data atualizada e a COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO 
E CURIMATAU PARAIBANO LTDA para apresentar Certidão Negativa de Tributos Municipais, original 
ou autenticada em cartório publico e declaração do item 5.4.2 devidamente assinada, num prazo 
de 05 (cinco) dias úteis a contar desta publicação, sob pena de serem declarados INABILITADOS 
no certame, em conformidade com o §4º do Art. 27, da Resolução nº 4, de 01/04/2015. Os demais 
participantes foram declarados HABILITADOS no certame. 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, na Rua Durval 
da Costa Lira, 343 - Centro – Casserengue – PB, no horário das 08h00min às 12h00min dos dias 
úteis. Telefone: (83) 3634–1141. 

Casserengue - PB, 01 de Abril de 2022
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Presidente da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de informática, para 

atender as necessidades da STTP. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00022/2021. DO-
TAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – Superintendencia de Transito 
e Transportes Publicos 04.122.2001.2113 – Ações Adiministrativas da STTP 15.451.1024.2111 – 
Ações de mobilidade para melhoramento sistema viário urbano e rural 3390.30.99 – Material de 
Consumo 4490.52.99 – Equipamentos e material permanente 1001 – Recursos Ordinarios. PARTES 
CONTRATANTES: Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande e; 
CT Nº 00066/2022 - 25.03.22 até 31.12.22 - LVM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 
LTDA - R$ 11.978,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA 

Nº DV00016/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00016/2022, 
que objetiva: Contratação de empresa para criação de arte visual para divulgação de programas em 
formatos compatíveis com as mídias sociais; produção de arte visual para campanhas de divulgação 
em todas as plataformas; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
JOSE ABILIO FELIX DE FIGUEIREDO - R$ 16.500,00.

Campina Grande - PB, 01 de Abril de 2022
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para criação de arte visual para divulgação de programas 

em formatos compatíveis com as mídias sociais; produção de arte visual para campanhas de divul-
gação em todas as plataformas. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00016/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – Superintendência de 
Trânsito e Transportes Públicos 15.451.1024.2111 – Ações de mobilidade para melhoramento sistema 
viário urbano e rural 33.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 
01/09/2022. PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de 
Campina Grande e: CT Nº 00068/2022 - 01.04.22 - JOSE ABILIO FELIX DE FIGUEIREDO - R$ 
16.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para locação de Painéis de Led e Grid box trux, para realização 

de eventos pela STTP. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00018/2022. DOTA-
ÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – Superintendência de Trânsito 
e Transportes Publicos 04.122.2001.2113 – Ações administrativas da STTP 33.90.39.99 – Outros 
serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 01/04/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande e: CT Nº 00069/2022 - 
01.04.22 - LUCAS RODRIGUES MACEDO 10335079466 - R$ 14.600,00.

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE 
CAMPINA GRANDE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 00011/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2022, que objetiva: Contratação de empresa 
para aquisição de Cola para fixação de Tachão e Tachinha, para atender às demandas da STTP; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EXCELENCIA GESTAO DE 
NEGOCIOS EIRELI - R$ 59.492,00.

Campina Grande - PB, 04 de Abril de 2022
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA 

Nº DV00018/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00018/2022, 
que objetiva: Contratação de empresa para locação de Painéis de Led e Grid box trux, para realização 
de eventos pela STTP; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
LUCAS RODRIGUES MACEDO 10335079466 - R$ 14.600,00.

Campina Grande - PB, 01 de Abril de 2022
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 00002/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE QUIXABA 1, 

COXIXOLA/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: AN 
PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - Valor: R$ 169.806,84. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, no horário das 08:00 as 11:00 horas e 
das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. 

Coxixola - PB, 31 de Março de 2022
VANDSON NEY DE AMORIM BRITO

Presidente da Comissão
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, às 08:30 horas do dia 20 de Abril 
de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE 
UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE ASA BRANCA I, COXIXOLA/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 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. Edital: http://www.
coxixola.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Coxixola - PB, 04 de Abril de 2022
VANDSON NEY DE AMORIM BRITO 

 Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, às 10:00 horas do dia 18 de Abril de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO E EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE COXIXOLA/
PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e sub-
sidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Municipal nº 001/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. 
Edital: http://www.coxixola.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Coxixola - PB, 04 de Abril de 2022
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

A Prefeitura de Coremas/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna público para co-
nhecimentos dos interessados o resultado do julgamento da habilitação da Tomada de Preços Nº 
002/2022. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia de 
pavimentação em paralelepípedo das ruas: Rua Miguel Andrade de Lacerda, Travessa Monoel 
Ferreira Cavalcante, Travessa Miguel Andrade de Lacerda, todas na cidade de  Coremas-PB, Diogo 
para UBS (Parte 2) na cidade de  Coremas-PB, Travessa Oficial de Justiça Vicente Gregório de 
Andrade, na cidade de  Coremas-PB. Licitantes habilitados: Covale Construções e Serviços Eireli, 
CNPJ: 11.170.603/0001-58; Ranulfo Tomaz da Silva-ME (Rts Engenharia, CNPJ: 04.672.369/0001-
00; Motiva Construções e Serviços Eireli, CNPJ: 31.381.604/0001-59; Inprel Construções e Serviços 
Eireli, CNPJ: 03.757.786/0001-84; Spx Construções e Serviços Eireli, CNPJ: 43.339.438/0001-01; 
Somos Construções Eireli, CNPJ: 35.042.630/0001-03; Lucrenato Ramalho Leite Junior Eireli, 
CNPJ: 26.916.688/0001-48; Jhonatan Andrade da Silva Eireli, CNPJ: 34.955.075/0001-48;; ID 
Construtora Ltda, CNPJ: 44.105.908/0001-35; Torres e Andrade Construções, Pré-Moldados E 
Serviços Ltda, Cnpj: 21.933.413/0001-07.Licitantes inabilitados: R. Texeira Lima Neto Eireli, CNPJ: 
28.626.945/0001-32 (Motivo: Não atendeu o item 8.4 letra “a”); JMR Construções e Serviços Eireli, 
CNPJ: 08.686.945/0001-10 (Motivo: Não atendeu os itens 8.4 letra “b”); Mendonça e Silva Constru-
ções e Locações Ltda, CNPJ: 31.094.999/0001-09 (Motivo: Não atendeu o item 8.4 letra “b”, item 8.5 
letra “d”, item 8.10 letra “i”); CL Construções e Serviços Ltda, CNPJ: 09.335.002/0001-06 (Motivo: 
Não atendeu todos os itens (dentro do envelope de habilitação constava sua proposta de preços). 
Notificação dos licitantes: O Presidente da CPL convida todos os interessados para participarem da 
Sessão pública para abertura dos envelopes proposta de preços dos licitantes habilitados, que será 
às 10h:00min (dez horas) do dia 14/02/2022 (Mesmo local da 1º Sessão). Cópia da ata e demais 
peças: www.coremas.pb.gov.br/avisos-editais-e-documentos. E-mail da CPL só para recebimentos 
de recursos: coremascpl.recurso@gmail.com.  

Coremas-PB, 01 de abril de 2022.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL

AVISO DE ADIAMENTO DA SESSÃO PÚBLICA DE LANCES VERBAIS DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 008/2022

A Prefeitura Municipal de Coremas-PB, vem através de seu Pregoeiro tornar público para os 
licitantes interessados o adiamento da continuação da Sessão Pública do Pregão Presencial Nº 
008/2022 que estava marcada para ter início às 08h:00min do dia 12 de abril de 2022, desta forma 
fica adiada para às 08h:00min (oito horas) do dia 19 de abril de 2022, na Rua Maria Alves Barbosa, 
S/N, Centro, CEP: 58770-000, Coremas-PB (Auditório do Centro de Cultura Shaolin), onde tem como 
objeto a contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços parcelado, em forma de locação de 
veículo mensal para atender a demanda da Secretaria de Urbanismo. Motivo do adiamento: O espaço 
fisco previsto para ocorrer a sessão pública vai está indisponível na data prevista (12/04/2022).

Coremas-PB, 01 de abril de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

AVISO DE ADIAMENTO DA SESSÃO PÚBLICA DE LANCES VERBAIS DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 009/2022

A Prefeitura Municipal de Coremas-PB, vem através de seu Pregoeiro tornar público para os 
licitantes interessados o adiamento da continuação da Sessão Pública do Pregão Presencial Nº 
009/2022 que estava marcada para ter início às 14h:00min do dia 12 de abril de 2022, desta forma 
fica adiada para às 14h:00min (quatorze horas) do dia 19 de abril de 2022, na Rua Maria Alves 
Barbosa, S/N, Centro, CEP: 58770-000, Coremas-PB (Auditório do Centro de Cultura Shaolin), 
onde tem como objeto a da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Humano. Motivo 
do adiamento: O espaço fisco previsto para ocorrer a sessão pública vai está indisponível na data 
prevista (12/04/2022).

Coremas-PB, 01 de abril de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna público para 
conhecimentos dos interessados o resultado do julgamento da proposta de preços da Tomada 
de Preços Nº 003/2022. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de 
engenharia na Reforma da E. M. E. F. Cônego Bernardo na cidade de Coremas-PB, conforme 
planilhas orçamentárias de custos. Vejamos a seguir: Em 1º Lugar:Jhonatan Andrade da Silva Eireli-
-EPP, CNPJ: 34.955.075/0001-48, com o valot total de R$ 109.074,59 (cento e nove mil, setenta e 
quatro reais, cinquenta e nove centavos); Em 2º Lugar:Viabilize Serv. de Eng. e Const.-ME, CNPJ: 
39.674.563/0001-09, com o valot total de R$ 115.772,61 (cento e quinze mil, setecentos e setenta 
e dois reais, sessenta e um quatrocentos); Em 3º Lugar:R Duarte Alves Const. e Serviços Eireli, 
CNPJ: 38195017/0001-14, com o valot total de R$ 136.0001,19 (cento e trinta e seis mil, um real 
e dezenove centavos); Em 4º Lugar:CL Construções e Serviços Ltda, CNPJ: 09.335.002/0001-06, 
com o valot total de R$ 136.397,37 (cento e trinta e seis mil, trezentos e noventa e sete reais, trinta 
e sete centavos); Em 5º Lugar:GR Construções-ME, CNPJ: 27.450.426/0001-01, com o valot total 
de R$ 136.089,76 (cento e trinta e seis mil, oitenta e nove reais, setenta e seis centavos); Em 6º 
Lugar:Somos Construções Eireli-EPP, CNPJ: 35.042.630/0001-03, com o valot total de R$ 140.990,26 
(cento e quarenta mil, novecentos e noventa reais, vinte e seis centavos). Cópia do parecer e demais 
peças: www.coremas.pb.gov.br/avisos-editais-e-documentos. 

Coremas-PB, 05 de abril de 2022.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N.º 006/2021
O Prefeito Constitucional do Município de Coremas/PB, no uso de suas atribuições legais, Resol-

ve: Adjudicar o resultado do julgamento das propostas apresentadas na Licitação sob a modalidade 
Tomada de Preços N.º 006/2021, que objetiva: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar 
serviços de engenharia de pavimentação em paralelepípedo das seguintes ruas: LuzianoGelisson 
de Souza Lucena, José Pereira de Almeida, Leocádia Mariano de Araújo, Rua Virgulino da Silva - 
trecho a partir do final do asfalto, no município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de 
custos., e com base no relatório apresentado pela CPL, o qual aponta como proponente vencedor: 
CL Construções e Serviços Ltda, CNPJ: 09.335.002/0001-06, Rua Cel. João Severino, Nº S/N 
(Sala D), Centro, Itaporanga-PB, com o valor total R$ 436.336,90 (quatrocentos e trinta e seis mil, 
trezentos e trinta e seis reais e noventa centavos). Publique-se e cumpra-se.

Coremas - PB, 05 de abril de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N.º 006/2021
O Prefeito Constitucional do Município de Coremas/PB, no uso de suas atribuições legais, Resol-

ve: Homologar o resultado do julgamento das propostas apresentadas na Licitação sob a modalidade 
Tomada De Preços N.º 006/2021, que objetiva: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar 
serviços de engenharia de pavimentação em paralelepípedo das seguintes ruas: LuzianoGelisson 
de Souza Lucena, José Pereira de Almeida, Leocádia Mariano de Araújo, Rua Virgulino da Silva - 
trecho a partir do final do asfalto, no município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias 
de custos, e com base no relatório apresentado pela CPL, o qual aponta como proponente vence-
dor: CL Construções e Serviços Ltda, CNPJ: 09.335.002/0001-06, Rua Cel. João Severino, Nº S/N 
(Sala D), Centro, Itaporanga-PB, com o valor total R$ 436.336,90 (quatrocentos e trinta e seis mil, 
trezentos e trinta e seis reais e noventa centavos). Publique-se e cumpra-se.

Coremas - PB, 05 de abril de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO E VALORAO CONTRATO Nº097/2021

Pregão PresencialNº009/2021. Contratante:Prefeitura de Coremas/PB. Contratada:Veralucia 
Carmo de Sousa Ferreira Paiva-ME, CNPJ: 24.296.576/0001-06.Considerando, a necessidade dos 
acréscimos das vigências dos contratados por mais 12 (Doze) meses através do contrato supracita-
do, fundamentado na cláusula sétima. Desta forma deverá ocorre a prorrogação das vigências de 
18/05/2021 a 18/05/2022, para a nova vigência de 18/05/2022 a 18/05/2023, em virtude do serviço/
fornecimento contratado ser considerado de natureza continuada. Ainda, deverá ser acrescentado 
o valore total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que será pago de acordo com o serviço/
fornecimento, com isso o valor total contratado passa para R$ 250.0000,00 (duzentos e cinquenta 
mil reais). Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo 
presente termo aditivo.Partes:Irani Alexandrino da Silva (Pela contratante) eSra. Veralucia Carmo 
de Sousa Ferreira Paiva (Pela contratada).

Coremas-PB,01de abrilde 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 098/2021
Pregão Presencial Nº 009/2021. Contratante:Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: Rita e 

Gregório Produtos Farmaceuticos Ltda, CNPJ Nº 12.117.044/0001-85. Considerando, a neces-
sidade dos acréscimos das vigências dos contratados por mais 12 (Doze) meses através do 
contrato supracitado, fundamentado na cláusula sétima. Desta forma deverá ocorre a prorrogação 
das vigências de 18/05/2021 a 18/05/2022, para a nova vigência de 18/05/2022 a 18/05/2023, 
em virtude do serviço/fornecimento contratado ser considerado de natureza continuada. Ainda, 
deverá ser acrescentado o valore total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que será pago de 
acordo com o serviço/fornecimento, com isso o valor total contratado passa para R$ 250.0000,00 
(duzentos e cinquenta mil reais). Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não 
foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Pela contratante) 
e Sra. Rita Gregorio da Silva Paiva (Pela contratada).

Coremas-PB, 01 de abril de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 
Nº 099/2021

Pregão Presencial Nº 009/2021. Contratante:Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: José Filho 
da Silva Farmácia-ME, CNPJ: 11.332.315/0001-52. Considerando, a necessidade dos acréscimos 
das vigências dos contratados por mais 12 (Doze) meses através do contrato supracitado, funda-
mentado na cláusula sétima. Desta forma deverá ocorre a prorrogação das vigências de 18/05/2021 
a 18/05/2022, para a nova vigência de 18/05/2022 a 18/05/2023, em virtude do serviço/fornecimento 
contratado ser considerado de natureza continuada. Ainda, deverá ser acrescentado o valore total 
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que será pago de acordo com o serviço/fornecimento, com 
isso o valor total contratado passa para R$ 250.0000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Ficam 
ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo 
aditivo. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Pela contratante) e Sr. José Filho da Silva (Pela contratada).

Coremas-PB, 01 de abril de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito
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EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 100/2021
Pregão Presencial Nº 010/2021. Contratante:Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: Veralucia 

Carmo de Sousa Ferreira Paiva-ME, CNPJ: 24.296.576/0001-06. Considerando, a necessidade dos 
acréscimos das vigências dos contratados por mais 12 (Doze) meses através do contrato supracita-
do, fundamentado na cláusula sétima. Desta forma deverá ocorre a prorrogação das vigências de 
18/05/2021 a 18/05/2022, para a nova vigência de 18/05/2022 a 18/05/2023, em virtude do serviço/
fornecimento contratado ser considerado de natureza continuada. Ainda, deverá ser acrescentado 
o valore total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que será pago de acordo com o serviço/
fornecimento, com isso o valor total contratado passa para R$ 250.0000,00 (duzentos e cinquenta 
mil reais). Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo 
presente termo aditivo. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Pela contratante) e Sra. Veralucia Carmo 
de Sousa Ferreira Paiva (Pela contratada).

Coremas-PB, 01 de abril de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 101/2021
Pregão Presencial Nº 010/2021. Contratante:Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: Rita e 

Gregório Produtos FarmaceuticosLtda, CNPJ Nº 12.117.044/0001-85. Considerando, a necessidade 
dos acréscimos das vigências dos contratados por mais 12 (Doze) meses através do contrato supra-
citado, fundamentado na cláusula sétima. Desta forma deverá ocorre a prorrogação das vigências de 
18/05/2021 a 18/05/2022, para a nova vigência de 18/05/2022 a 18/05/2023, em virtude do serviço/
fornecimento contratado ser considerado de natureza continuada. Ainda, deverá ser acrescentado 
o valore total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que será pago de acordo com o serviço/
fornecimento, com isso o valor total contratado passa para R$ 250.0000,00 (duzentos e cinquenta 
mil reais). Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo 
presente termo aditivo. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Pela contratante) e Sra. Rita Gregorio 
da Silva Paiva (Pela contratada).

Coremas-PB, 01 de abril de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 102/2021
Pregão Presencial Nº 010/2021. Contratante:Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: José Filho 

da Silva Farmácia-ME, CNPJ: 11.332.315/0001-52. Considerando, a necessidade dos acréscimos 
das vigências dos contratados por mais 12 (Doze) meses através do contrato supracitado, funda-
mentado na cláusula sétima. Desta forma deverá ocorre a prorrogação das vigências de 18/05/2021 
a 18/05/2022, para a nova vigência de 18/05/2022 a 18/05/2023, em virtude do serviço/fornecimento 
contratado ser considerado de natureza continuada. Ainda, deverá ser acrescentado o valore total 
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que será pago de acordo com o serviço/fornecimento, com 
isso o valor total contratado passa para R$ 250.0000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Ficam 
ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo 
aditivo. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Pela contratante) e Sr. José Filho da Silva (Pela contratada).

Coremas-PB, 01 de abril de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS 

AVISO DE ADIAMENTO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022

A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Chamada Pública nº 00001/2022, 
para o dia 06 de Abril de 2022 às 14:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua: Expe-
dicionário Luís Tenório Leão, 791 - Centro - Caraúbas - PB. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@
caraubas.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 04 de Abril de 2022
SONILDO HÓSTIO DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2022, que objetiva: Aquisição de 02 (dois) 
Veículos novos, Flex, ano e modelo não inferiores a 2022/2022, tipo PASSAGEIRO, capacidade 
individual para 05 (cinco) passageiros, de primeiro uso, para primeiro emplacamento, fabricação 
nacional, zero quilômetro, destinado a atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FIORI VEICOLO S.A – CNPJ: 
35.715.234/0008-76 - R$ 124.831,96 – Cento e Vinte e Quatro Mil Oitocentos e Trinta e Um Reais 
e Noventa e Seis Centavos. Fica a empresa vencedora do certame convocada para a assinatura 
do respectivo Termo de contrato, conforme instrumento convocatório.

Cuitegi - PB, 04 de Abril de 2022.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 05/2022, que objetiva: Contratação(ões) de 
empresa(s) do ramo pertinente para realizações de exames de MÉDIA e ALTA COMPLEXIDADE, 
destinados a atender a população carente do município, exercício 2022 ou enquanto durar os quan-
titativos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GAMA SERVICOS 
DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI - R$ 90.523,20; UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA 
LTDA - R$ 41.412,60; WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - R$ 11.280,00. Ficam as empresas 
vencedoras do certame convocadas para as respectivas assinatura dos Termos de Contratos, 
conforme instrumento convocatório.

Cuitegi - PB, 04 de Abril de 2022.
ROSANE DE OLIVEIRA SERAFIM - Gestora

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Confecção de camisetas, tipo fardamento, para compor o Kit Pedagógico Estudantil 

para o ano letivo de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Dona Ines: 12.361.2007.2014 Manter as Atividades do Ensino 
Fundament al – MDE/3390.36.99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física; 12.361.2007.2014 
Manter as Atividades do Ensino Fundament al – MDE/3390.39.99 Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Dona Inês e: CT Nº 00154/2022 - 29.03.22 - AGS COMERCIO E SERVICOS 
LTDA - R$ 27.830,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO 

AVISO DE ADIAMENTO – NOVO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022

A Pregoeira Substituta comunica aos interessados que o Pregão Eletrônico nº 00016/2022, cujo 
objeto é AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUNICIPAL 
DE REFERÊNCIA EM SAÚDE LEONARD MOZART - POLICLÍNICA, que seria realizado no dia 
08 de Abril de 2022 às 09:00 horasfica adiado para o dia 19 de Abril de 2022 às 09:00 horas. O 
presente adiamento se dará pela necessidade de adequação do Termo de Referência, razão pela 
qual um novo edital será disponibilizado.

Telefone: (083) 3250-3121 / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 04 de abrilde2022.

RENATA SALGADO ARAGÃO
PregoeiraSubstituta

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 
Nº 0013/2022

Objeto: Aquisição parcelada de material de limpeza, higiene e descartáveis para atender as 
necessidades da Secretaria de Educação Considerando tratar-se de licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, Tipo Menor preço por item, tornamos público o extrato da Ata de Registro de Preços, 
referente à licitação supracitada tendo seu valor registrado da seguinte forma: CIRURGICA OLIVEIRA 
PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, itens 1,2,5,7,13,14,19,20,22,23,24.25,26,27,28,29,32,33,34,35,
36,38,39,40,41,46,48,51, valor de R$ 197.156,50 (valor global); DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
AGRSTE MERIDIONAL LTDA, item 15, valor de R$ 3.120,00 (valor global); GUIILHERME LEONAR-
DO ALVES, itens 12 e 17, valor de R$ 24.239,00 (valor global); LEÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO 
VAREJISTA DE ELETROELETRÔNICO LTDA, item 4, valor de R$ 2.952,00 (valor global);CRISTIANE 
LEMOS DE ARAÚJO, itens 6,8,9,10,18,21,42,47,49,50, valor de R$ 18.433,00 (valor global); QG 
COMERCIO ATACADISTA D EPRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, itens 43 
E 44, valor de R$ 3.937,00 (valor global). Data da assinatura da Ata: 30/03/2022. Vigência da ata: 
12 (Doze) meses. A referida ata na íntegra encontra-se disponível aos interessados nos autos do 
processo. Este resultado foi objeto de publicação prévia nos sites www.portaldecompraspublicas.
com.br. Nobson Pedro de Almeida – Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

AVISO DE ERRATA
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022

A Comissão Permanente de Licitação comunica que no Aviso de Licitação - Chamada Pública 
nº 00001/2022, onde se lê: “Item 20 - Unidade de medida “Quilograma””; leia-se: “Item 20 - Unidade 
de medida “Unidade””. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB, no horário das 08h00min Às 
13h00min dos dias úteis. Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. 

Esperança - PB, 04 de Abril de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00034/2022, que objetiva: Aquisições de caçambas 
estacionárias para entulho e similares; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: METALÚRGICA C MARINHO LTDA - R$ 107.400,00.

Guarabira - PB, 01 de Abril de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito 
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de Medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica 

junto as Unidades Básicas de Saúde, CAPS, CAPS AD, SAMU e a Farmácia Básica do Município 
de Guarabira/PB, exercício de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2022. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: 16.00 – Fundo Municipal de Saúde – Secretaria 
de Saúde 10.301.2019.2078 – Manter Atividades de outros programas de saúde 10.301.2019.2079 
– Manutenção ASPS– BLC Custeio: atenção básica (PAB) 10.303.2019.2090– Manutenção ASPS 
– BLC Custeio: A farmacêutica 3.3.90.32.01 – Material de Consumo 3.3.90.32.01 – Material, Bem 
ou Serviço p/Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 00148/2022 - 15.03.22 - 
PHARMAPLUS LTDA - R$ 60.859,00; CT Nº 00149/2022 - 15.03.22 - PHOSPODONT LTDA - R$ 
62.779,00; CT Nº 00150/2022 - 15.03.22 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 166.983,00; CT 
Nº 00151/2022 - 15.03.22 - EMPRESA CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - R$ 520,00; CT Nº 00152/2022 - 15.03.22 - NNMED DIS-
TRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 125.270,25; CT Nº 00153/2022 
- 15.03.22 - ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT - R$ 
90.536,08; CT Nº 00154/2022 - 15.03.22 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPI-
TALARES LTDA - R$ 196.285,00; CT Nº 00155/2022 - 15.03.22 - W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS EIRELI - R$ 10.560,00; CT Nº 00156/2022 - 15.03.22 - CIRUFARMA COMERCIAL 
LTDA - R$ 11.687,20; CT Nº 00157/2022 - 15.03.22 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA - R$ 2.029,00; CT Nº 00158/2022 - 15.03.22 - MCW PRODUTOS MEDICOS 
E HOSPITALARES - R$ 14.100,00.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00037/2022, que objetiva: Registro de preços para 
Aquisições de motocicletas de 160 Cilindradas ou superior para a STTRANS; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA - R$ 69.336,00.

Guarabira - PB, 01 de Abril de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica junto as Unidades Básicas de Saúde, 
CAPS, CAPS AD, SAMU e a Farmácia Básica do Município de Guarabira/PB, exercício de 2022; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALLMED DISTRIBUIDORA E 
COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT - R$ 90.536,08; CIRUFARMA COMERCIAL 
LTDA - R$ 11.687,20; CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 166.983,00; EMPRESA CONQUISTA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - R$ 520,00; GALLI 
E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 2.029,00; MCW PRODUTOS 
MEDICOS E HOSPITALARES - R$ 14.100,00; NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS LTDA - R$ 125.270,25; PHARMAPLUS LTDA - R$ 60.859,00; PHOSPODONT 
LTDA - R$ 62.779,00; TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 
- R$ 196.285,00; W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - R$ 10.560,00.

Guarabira - PB, 15 de Março de 2022
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00032/2022, que objetiva: Contratação 
de empresa especializada para fornecimentos de peças e acessórios automotivos novas para 
veículos pesados pertencentes a Prefeitura Municipal por percentual de desconto; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SEVIÇOS 
LTDA - R$ 311.520,00; e CARNEIRO DO NASCIMENTO  COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS 
AUTOMOTORES LTDA- RS 194.568,00Fica o licitante convocado para assinatura do contrato nos 
termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 01  de Abril de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda 

Escolar para os alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental e demais setores da 
Administração Municipal para o exercício de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00012/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo .. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gua-
rabira e: CT Nº 00182/2022 - 01.04.22 - SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO 
- R$ 1.407.337,00; CT Nº 00183/2022 - 01.04.22 - HUMBERTO LIMA DA SILVA - R$ 21.780,00.

 PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA/PB
ATO AVISO DE RETOMADA

PREGÃO PRESENCIAL 00035/2022
Em relação aPREGÃO PRESENCIALde nº 00035/2022, objetivando Aquisições parceladas de 

Materiais de Limpeza e outros para melhor atender as necessidades da administração municipal, 
conforme termo de referência.Dotação consignada no orçamento vigente, fica retomada a data de 
06/04/2022 as 08h30min para continuação e prosseguimento ao processo em tela  no endereço 
supracitado: sediada na Rua Antônio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB

Guarabira,04de Abril de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 13.2021 
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de  recuperação e 

pintura das creches municipais Abgail Vieira da Silva ( São José ) , Lia Beltrão (Cachoeira dos 
Guedes ) , Maria da Costa Guedes (Contendas ), Tia Léa ( Faixa da Pista ) Lavinia Maria Moura 
Ribeiro Barbosa ( Clovis Bezerra), Geane Cristina do Nascimento Gomes ( Maciel ), Luzia Paulino 
(Cordeiro).Recursos Próprios / Outros

EMPRESAS HABILITADAS:
42.179.361/0001-97- CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI-ME, por atender a todos os requi-

sitos de habilitação
O Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados. 

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Em não havendo a interposição de quaisquer recursos por 
parte dos licitantes em relação ao julgamento de habilitação promovida pela CPL, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 08.04.2022, às 09h30min, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, Rua 
Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. 
E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que 
vai assinada unanimemente pelos membros da CPL

Guarabira - PB,04  Abril  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de veículos para transporte de alunos do município para universidades até 
Dezembro de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00036/2022. DOTAÇÃO: RE-
CURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2022 
Elemento de despesa 3.3.90.36.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.3.90.39.01 
– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00180/2022 - 01.04.22 
- ALUYSON PESSOA DOS SANTOS - R$ 158.400,00; CT Nº 00181/2022 - 01.04.22 - MARIA DAS 
GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE - R$ 1.418.399,10.
  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00036/2022, que objetiva: Contratação de veículos 
para transporte de alunos do município para universidades até Dezembro de 2022; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALUYSON PESSOA DOS SANTOS - R$ 
158.400,00; MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE - R$ 1.418.399,10.

Guarabira - PB, 01 de Abril de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE MATERIAIS PERMANENTE PARA MELHOR 

FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DO MUNICIPIO DE GUARABIRA. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00010/2022. DOTAÇÃO: 2.08 Secretaria de Educação 
12.361.2005.1099 Aquisição de Equipamentos para Ensino Fundamental 119 Transf. do FUNDEB 
30% – Compl. da União VAAT 449052.01 Equipamentos e Mat. Permanentes 12.361.2005.2123 
Manter Ativ do Ensino Fundamental � VAAT 119 Transf. do FUNDEB 30% – Compl. da União VAAT 
3390.30.01 Material de Consumo 150.000,00 12.365.2005.1100 Aquisição de Equipamentos para 
Ensino Infantil/Creche 119 Transf. do FUNDEB 30% – Compl. da União VAAT 4490.52.01 Equipa-
mentos e Mat. Permanentes 12.365.2005.2124 Manter Ativ do Ensino Infantil/Creches � VAAT 119 
Transf. do FUNDEB 30% – Compl. da União VAAT 3390.30.01 Material de Consumo. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Guarabira e: CT Nº 00161/2022 - 16.03.22 - NILDO FREITAS DANTAS ME - R$ 12.540,00; CT 
Nº 00162/2022 - 16.03.22 - MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO ME - R$ 54.489,00; CT Nº 
00163/2022 - 16.03.22 - EMILLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - R$ 46.440,00; CT 
Nº 00164/2022 - 16.03.22 - GERALDO VIDAL DA NÓBREGA - R$ 54.780,00; CT Nº 00165/2022 
- 16.03.22 - THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - R$ 31.200,00; CT Nº 
00166/2022 - 16.03.22 - E C MARTINS - ME - R$ 152.397,96; CT Nº 00167/2022 - 16.03.22 - M 
K DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - R$ 50.870,00; CT Nº 00168/2022 - 16.03.22 - AU-
DIOFRAHM INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI - R$ 11.904,00; CT 
Nº 00169/2022 - 16.03.22 - VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO 
EIRELI - R$ 21.916,00; CT Nº 00170/2022 - 16.03.22 - LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA 
BARRETO - R$ 21.600,00; CT Nº 00171/2022 - 16.03.22 - MC INDUSTRIA E COMERCIO DE 
MOVEIS LTDA - R$ 27.880,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00042/2022, que objetiva: Contratação / Locação de 
veículos diversos para o exercício de 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: ABONISIA DE OLIVEIRA ANSELMO - R$ 18.000,00; ALTOMIR MIGUEL ALVES - R$ 
19.620,00; ANDREIA LORENÇO MEDEIROS - R$ 19.710,00; ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS 
SANTOS - R$ 19.350,00; ANTONIO DE PADUA PAIVA - R$ 19.755,00; CARLOS DANILO BEZERRA 
DA SILVA - R$ 14.940,00; CLODOALDO LEAL DA SILVA - R$ 19.710,00; DENILDO FERNANDES 
DA SILVA - R$ 19.710,00; DIOLEIDE NOBREGA GOMES - R$ 19.620,00; EDSON FELIPE ALVES 
- R$ 20.205,00; ERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - R$ 19.755,00; FABIANO CANDIDO DE 
SOUZA - R$ 19.980,00; FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA - R$ 18.900,00; GERALDO BENEDITO 
DA SILVA - R$ 19.710,00; IVANILDO FELIPE DE MACENA - R$ 19.647,00; IVONEIDE SOARES 
FLORENCIO - R$ 10.800,00; JAILSON PEREIRA DE SOUSA - R$ 19.530,00; JOSE CLOVES 
LIMA - R$ 19.665,00; JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA - R$ 19.791,00; LEONARDO ZACARIAS 
DOS SANTOS - R$ 17.820,00; LUAN BARBOSA GOMES - R$ 19.215,00; MARCONDES SOARES 
PEREIRA - R$ 19.530,00; MARIA DO CARMO DE LIMA - R$ 19.530,00; MARIA LUCIA MACENA 
DOS SANTOS - R$ 19.611,00; MARINALDO ALBERTINO DA SILVA - R$ 19.710,00; MARIO 
MENDES DA COSTA - R$ 18.900,00; MICHEL DE SOUZA SILVA - R$ 19.710,00; NORMA SUELY 
RAMOS - R$ 13.050,00; RAYANE FELICIANO PEREIRA - R$ 19.710,00; VALDIR FRANCISCO 
DE ALMEIDA - R$ 20.160,00.

Guarabira - PB, 04 de Abril de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00012/2022, que objetiva: Aquisições parceladas de 
Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda Escolar para os alunos matriculados e 
assistidos pelo Ensino Fundamental e demais setores da Administração Municipal para o exercício 
de 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: HUMBERTO LIMA DA 
SILVA - R$ 21.780,00; SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO - R$ 1.407.337,00.

Guarabira - PB, 31 de Março de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
de materiais de informática para melhor atender as necessidades da administração municipal; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: COMERCIAL NORTE E 
NORDESTE LTDA – ME - R$ 23.070,00; EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO - R$ 69.200,00; 
GM COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 125.020,00; GNBTECH SUPPLY TECNOLOGIA LTDA - R$ 
51.327,00; LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI - R$ 121.720,00; MARIA DA PENHA SOUSA 
18117996472 - R$ 356.710,00; MULT FORTE COMÉRCIO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA 
LTDA - R$ 155.925,00; THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - R$ 274.483,10.

Guarabira - PB, 01 de Abril de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00031/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00031/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
de formulas alimentares para distribuição entre pacientes com patologia conforme demanda; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALLMED DISTRIBUIDORA E 
COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT - R$ 53.049,00; CL COMERCIO DE MATERIAIS 
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 193.435,00; MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE 
MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - R$ 113.449,80; TECNOCENTER MATERIAIS 
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 29.500,00.

Guarabira - PB, 25 de Março de 2022
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais de Expediente para melhor atendimento e fun-

cionamento de todos os setores da Administração Municipal Exercício de 2022. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00030/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS 
FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 
3.3.90.30.01 – Material de Consumo .. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00127/2022 - 15.03.22 
- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 104.418,00; CT Nº 
00128/2022 - 15.03.22 - FREITAS & COSTA LTDA - R$ 208.414,00; CT Nº 00129/2022 - 15.03.22 
- JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO - R$ 112.400,00; CT Nº 00130/2022 - 15.03.22 
- MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO ME - R$ 163.011,00; CT Nº 00131/2022 - 15.03.22 - 
MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 351.319,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de formulas alimentares para distribuição entre pacientes 

com patologia conforme demanda. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00031/2022. 
DOTAÇÃO: 16.00 – Fundo Municipal de Saúde – Secretaria de Saúde 10.301.2002.2087 – Manter 
Atividades de outros programas de saúde 10.301.2002.2088 – Manutenção ASPS– BLC Custeio: 
atenção básica (PAB) 10.303.2002.2094– Manutenção ASPS – BLC Custeio: A farmacêutica 
3.3.90.30.01 – Material de Consumo 3.3.90.32.01 – Material, Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal 
de Saúde da Guarabira e: CT Nº 00172/2022 - 25.03.22 - ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO 
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT - R$ 53.049,00; CT Nº 00173/2022 - 25.03.22 - CL CO-
MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 193.435,00; CT Nº 00174/2022 
- 25.03.22 - MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS 
LTDA - R$ 113.449,80; CT Nº 00175/2022 - 25.03.22 - TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS 
HOSPITALARES LTDA - R$ 29.500,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de formulas alimentares para distribuição entre pacientes 

com patologia conforme demanda. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00031/2022. 
DOTAÇÃO: 16.00 – Fundo Municipal de Saúde – Secretaria de Saúde 10.301.2002.2087 – Manter 
Atividades de outros programas de saúde 10.301.2002.2088 – Manutenção ASPS– BLC Custeio: 
atenção básica (PAB) 10.303.2002.2094– Manutenção ASPS – BLC Custeio: A farmacêutica 
3.3.90.30.01 – Material de Consumo 3.3.90.32.01 – Material, Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal 
de Saúde da Guarabira e: CT Nº 00172/2022 - 25.03.22 - ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO 
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT - R$ 53.049,00; CT Nº 00173/2022 - 25.03.22 - CL CO-
MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 193.435,00; CT Nº 00174/2022 
- 25.03.22 - MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS 
LTDA - R$ 113.449,80; CT Nº 00175/2022 - 25.03.22 - TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS 
HOSPITALARES LTDA - R$ 29.500,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA 

Nº DV00008/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00008/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE (01) UMA JORNA-
DA PEDAGÓGICA – ABERTURA DE ANO LETIVO – PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO 
DE GADO BRAVO–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - R$ 17.350,00.

Gado Bravo - PB, 17 de Fevereiro de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE (01) UMA 

JORNADA PEDAGÓGICA – ABERTURA DE ANO LETIVO – PARA A REDE DE ENSINO DO MU-
NICÍPIO DE GADO BRAVO–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00008/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 02.006 – SECRETÁRIA DE EDU-
CAÇÃO – 02.006.12.361.1005.2010 – MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 
– 02.006.12.361.1005.2011 – MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSOS FNDE 
– 02.006.12.361.1005.2013 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA – 3.3.90.39.00.00 – 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 18/05/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 02701/2022 - 18.02.22 - INNOVARE 
CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - R$ 17.350,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 

Nº 06.011/2022
Chave CGM: WTR0-QCL2-WF9B-54AX
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALI-

MENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS 
DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E 
SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/131722.
Data da sessão: 21/04/2022
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Local da Disputa: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br
Edital: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/

licitacoes
João Pessoa, 04 de abril de 2022.

Dalpes Silveira de Souza
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 27.846/2021

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.007/2022
CHAVE CGM: LWA4-OJ7H-Y5BY-AF2M

DATA DE ABERTURA: 12/04/2022 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELE-

TRLÍTICAS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE 
JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA 
(POLICLÍNICAS, SAMU E CEO’s), UPAS E ZOONOSES.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeiro, Sr. Danilo 
Coêlho Rodrigues, nomeado pela Portaria nº 043/2021, vem por meio deste tornar público, para 
conhecimento dos interessados, que fará a licitação na modalidade Pregão Eletrônica, sob o critério 
do menor preço por item. O novo Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, sob o número da UASG 
926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes. Consultas com o Prego-
eiro e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h, no Fone: 
(83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, 
pelo Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 7.884/2013, 
8.642/2015, 9.280/2019, 9.607/2020 e 9.611/2020, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e 
alterações posteriores.

João Pessoa, 29 de março de 2022. 
Danilo Coêlho Rodrigues

Pregoeiro da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 119944/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62.001/2022
DATA DE ABERTURA: 20/04/2022 – ÀS: 09:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE 

GASOTERAPIA PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Karla Renata Marinho Alves, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo 
Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no 
prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 
927620, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: Outros 
recursos vinculados a saúde. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO 
ÚNICO de 08h00min às 12h00min e 14h00min às 17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo 
e-mail licitacaoicv@gmail.com Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal 
nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decretos Municipais nº 4.985/2003, 7.884/2013, 9.607/2020 e, sub-
sidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.Chave CGM: Q1QO-51YR-9YMU-FRK3

João Pessoa, 04 de Abril de 2022. 
Karla Renata Marinho Alves

Pregoeira CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisca Claudino Fernandes, 001 - Centro - Joca Claudino - PB, às 07:00 horas do dia 18 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: Contratação de Laboratório de Análises Clínicas para 
realização de diversos exames para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do 
município de Joca Claudino/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 049/21; Decreto Municipal nº 63/21; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: jocaclaudinolicitacao@gmail.com. Edital: www.
jocaclaudino.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Joca Claudino - PB, 04 de Abril de 2022
ARTHUR DE ALMEIDA PINTO

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00012/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisca Claudino Fernandes, 001 - Centro - Joca Claudino - PB, às 07:00 horas do dia 19 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: Contratação de empresa para fornecimento 
parcelado de Pneus e serviço de Alinhamento e Balanceamento, para atender os veículos da frota 
do município de Joca Claudino/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 049/21; Decreto Municipal nº 63/21; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: jocaclaudinolicitacao@gmail.com. Edital: www.
jocaclaudino.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Joca Claudino - PB, 04 de Abril de 2022
ARTHUR DE ALMEIDA PINTO

 Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
fornecimento parcelado de equipamentos e material permanente para suprir as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de Jericó/PB, conforme propostas nº 12009.325000/1210–01 e nº 
12009.325000/1210–03 do Ministério da Saúde. Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 
18 de Abril de 2022. Início da fase de lances: 14:15 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; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.jerico.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Jericó - PB, 04 de Abril de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 
JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DATOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022

A Prefeitura de Livramento-PB, vem através do Presidente da CPL torna público para os inte-
ressados o resultado do julgamento da habilitação, referente a Tomada de Preços Nº 006/2022, 
onde tem como objeto a contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia 
na Reforma e Ampliação da Escola João Pereira Filho (Zona Rural) Livramento-PB, conforme 
Convênio (SEECT-PB) Nº 221/2021.Vejamos a seguir: Licitantes habilitados:Covale Construções 
e Serviços Eireli; Livramento Construções, Serviços e Projetos Eireli;ELF Teixeira Construções e 
Serviços Eireli; CRV Construções e Serviços Ltda; Motiva Construções e Serviços Eireli; Torres e 
Andrade Construções, Pré-Moldados e Serviços Ltda; HabilConstruções Ltda;Parayba (F. Costa 
Construções, Serviços e Locações Eireli); Ventura & Leite Serviços de Engenharia Ltda; Torre Cons-
trução e Consultoria Em Engenharia Eireli.Licitantes inabilitados: Obraplan Empresa de Limpeza e 
Conservação Urbana Ltda(não atendeu os itens: item 8.5 letras “d”, “e”);Ultra Soluções e Serviços 
Ltda (não atendeu os itens:8.2.2, 8.4 letra “b” vide parecer do Setor de Engenharia,8.5 letras “d”, 
“e”);A Casa Construções e Serviços Eireli(não atendeu a sua totalidade o item: 8.5 letra “d” faltou 
o valor medido e o valor a medir);Somos Construções Eireli-EPP (não atendeu a sua totalidade o 
item 8.5 letra “d” faltou o valor medido e o valor a medir);Projemaq Construções e Serviços Ltda(não 
atendeu a sua totalidade o item 8.5 letra “d” faltou o valor medido, e o valor a medir e vide quadro 
de julgamento);Mendonça e Silva Construções e Locações Ltda(não atendeu a sua totalidade o 
item: 8.5 letra “d” faltou o valor medido, valor a medir e o percentual executado de cada contrato 
e vide quadro de julgamento);Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia Ltda(não atendeu 
os itens: 8.5 letra “a” colocou só os índices, 8.5 letras “d”, “e”);Alves e Lima Construções Ltda (não 
atendeu os itens: item 8.4 letra “b”8.5 letras “d”, “e”). Notificação da CPL: Ficam notificados os 
licitantes habilitados para participarem da Sessão Pública (abertura dos envelopes proposta de 
preços) que será realizada às 14h:30min (quatorze e horas e trinta minutos) do dia 12/04/2022.
Local previsto para realização da sessão pública: Rua Francisco Rodrigues de Lima, Nº S/N, Centro, 
Livramento-PB (Clube Aquativo Sete Estralas). E-mail exclusivo para recursos junto a autoridade 
competente: Sala da CPL (pmllicitacoes@gmail.com). Informações junto a CPL: No horário das 
08h:00 às 12h:00min(dias úteis). 

Livramento-PB, 04 de abril de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS 

Nº 002/2022
A Prefeitura de Livramento-PB, vem através do Presidente da CPL torna público para os interessa-

dos o resultado do julgamento das propostas de preços, referente a Tomada de Preços Nº 002/2022, 
onde tem como objeto a ccontratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia 
na Pavimentação da Rua João Pereira Filho (Estaca 0,00 a Estaca 7,00+7,20 m); Pavimentação 
da Rua João Pereira Filho (Estaca 7,00+7,20m a Estaca 11+11,67m); Pavimentação da Rua Pref. 
João Torres Vilar (Estaca 0,00 a Estaca 4+11,26m), todas na cidade de Livramento-PB, conforme 
Contrato de Trabalho Nº 1076633-99/2021-CAIXA.Vejamos a seguir: Licitantes com as propostas 
desclassificadas:Mendonça e Silva Construções e Locações Ltda, CNPJ: 31. 094.999/0001-09; 
Covale Construções e Serviços Eireli, CNPJ: 11.170.603/0001-58; Torre Construção e Consultoria 
em Engenharia Eireli, CNPJ: 29.050.310/0001-00; Jhonatan Andrade da Silva Eireli-EPP, CNPJ: 
34.955.075/0001-48. Todos os motivos das desclassificações das propostas de preços das licitantes 
acima citadas estão demonstrados no parecer técnico do setor de engenharia desta Prefeitura emi-
tido em 28/03/2022.Licitantes com as propostas classificadas e vencedoras:Em 1º lugar: Ventura & 
Leite Serviços de Engenharia Ltda, CNPJ: 37.261.300/0001-34, com o valor total de R$ 275.093,98 
(duzentos e setenta e cinco mil, noventa e três reais, noventa e oito centavos).As peças citadas neste 
julgamento poderão ser acessadas através: livramento.pb.gov.br/licitações. Local/E-mail exclusivo 
para recursos: Sala da CPL (pmllicitacoes@gmail.com). Informações junto a CPL: No horário das 
08h:00 às 12h:00min(dias úteis). 

Livramento-PB, 31 de março de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
A Prefeitura de Livramento-PB, vem através do Presidente da CPL torna público para os interessa-

dos o resultado do julgamento das propostas de preços, referente a Tomada de Preços Nº 003/2022, 
onde tem como objeto a contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços em forma de 
locação mensal de veículos, para fica serviços da municipalidade através das diversas Secretarias, 
conforme termo de referência.Vejamos a seguir: Licitantes com as propostas desclassificadas:Lotus 
Prestadora de Serviços Eireli (Motivo: Não cotou os itens 3 e 5); J G Material de Construção-ME 
(Motivo: Não cotou os itens 3, 6, 7 e 8); Conservlimp Manutenção e Limpeza Eireli (Motivo: Não 
cotou o item 5); Bernardino de Carvalho Câmara Neto-ME (Motivo: Não cotou os itens 1, 2, 5, 6 
e 8); Amaro Cezar Mangueira Figueiredo-ME(Motivo: Não cotou os itens 2 a 8).Licitantes com as 
propostas classificadas e vencedoras:Em 1º lugar: Bomsucesso Construções e Serviços Ltda (R$ 
1.012.8000,00); Em 2º lugar: Covale Construções e Serviços Eireli (R$ 1.023.600,00); Em 3º lugar: 
Ultra Soluções e Serviços Ltda (R$ 1.058.604,00); Em 4º lugar: SS Locações e Serviços Eireli (R$ 
1.124.639,76); Em 5º lugar: AKS Construções Serviços e Locações Eireli (R$ 1.129.920,00). As 
peças citadas neste julgamento poderão ser acessadas através: livramento.pb.gov.br/licitações. 
Local/E-mail exclusivo para recursos: Sala da CPL (pmllicitacoes@gmail.com). Informações junto 
a CPL: No horário das 08h:00 às 12h:00min(dias úteis). 

Livramento-PB, 31 de março de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 
JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DATOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022

A Prefeitura de Livramento-PB, vem através do Presidente da CPL torna público para os inte-
ressados o resultado do julgamento da habilitação, referente a Tomada de Preços Nº 004/2022, 
onde tem como objeto a contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia 
na Pavimentaçãoem paralelepípedo da Rua Rua Felix José de Farias - Estaca 0,00  a Estaca 
6,00+1,71 m, Estaca 6,00+1,71 m a Estaca 10,00+15,90m, Rua Horácio José de Souza, conforme 
Contrato de Trabalho Nº 1075344-46/2021-CAIXA.Vejamos a seguir: 

Licitantes habilitados:Covale Construções e Serviços Eireli; Jhonatan Andrade da Silva Eireli-EPP; 
ELF Teixeira Construções e Serviços Eireli; CRV Construções e Serviços Ltda; Motiva Construções 
e Serviços Eireli; Torres e Andrade Construções, Pré-Moldados e Serviços Ltda; Parayba (F. Costa 
Construções, Serviços e Locações Eireli); Meta Construções Locações Serviços Ltda,Ventura & 
Leite Serviços de Engenharia Ltda, Torre Construção e Consultoria Em Engenharia Eireli.Licitantes 
inabilitados: Ultra Soluções e Serviços Ltda(não atendeu osos itens8.2.2, 8.4 letra “b”,8.5 letras “d”, 
“e”);A Casa Construções e Serviços Eireli(não atendeu a sua totalidade o item 8.5 letra “d” faltou o 
valor medido e o valor a medir);Construtora Apodi Eireli (não atendeu todos os itens solicitados);Alves 
e Lima Construções Ltda(não atendeu o item 8.5 letras “d”, “e”);Somos Construções Eireli-EPP(não 
atendeu a sua totalidade o item 8.5 letra “d”faltou o valor medido e o valor a medir);Projemaq Cons-
truções e Serviços Ltda(não atendeu a sua totalidade o item 8.5 letra “d”faltou o valor medido, e o 
valor a medir e vide quadro de julgamento);Construtora e Locadora Dois Irmão-Ltda(não atendeu o 
item 8.5 letra “a” e vide quadro de julgamento);Mendonça e Silva Construções e Locações Ltda(não 
atendeu a sua totalidade o item 8.5 letra “d”faltou o valor medido, valor a medir e o percentual 
executado de cada contrato e vide quadro de julgamento);APN Construções e Serviços Eireli(não 
atendeu o item 8.4 letra “a”);Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia Ltda(não atendeu os 
itens 8.4 letra “a”, 8.5 letras “d”, “e”);Harpia Empreendimentos Eireli(não atendeu a sua totalidade o 
item 8.3 letra “a”faltou certidão da pessoa física do CREA da Sra. Engenheira Cinthya). Notificação 
da CPL: Ficam notificados os licitantes habilitados para participarem da Sessão Pública (abertura 
dos envelopes proposta de preços) que será realizada às 08h:00min (oito horas) do dia 12/04/2022.
Local previsto para realização da sessão pública: Rua Francisco Rodrigues de Lima, Nº S/N, Centro, 
Livramento-PB (Clube Aquativo Sete Estralas). E-mail exclusivo para recursos junto a autoridade 
competente: Sala da CPL (pmllicitacoes@gmail.com). Informações junto a CPL: No horário das 
08h:00 às 12h:00min(dias úteis). 

Livramento-PB, 04 de abril de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
 JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DATOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022

A Prefeitura de Livramento-PB, vem através do Presidente da CPL torna público para os interessa-
dos o resultado do julgamento da habilitação, referente a Tomada de Preços Nº 005/2022, onde tem 
como objeto a contrataçãode uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Construção 
de uma Creche (Tipo “A”) compacidade para 100 (cem) crianças, em tempo integral, conforme 
Convenio (SEECT-PB) Nº 443/2021.Vejamos a seguir: Licitantes habilitados:Concretisa Constru-
tora Eireli;Covale Construções e Serviços Eireli; Construtora Apodi Eireli;Livramento Construções, 
Serviços e Projetos Eireli;Jhonatan Andrade da Silva Eireli-EPP; Construtora BetagamaEireli;ELF 
Teixeira Construções e Serviços Eireli; CRV Construções e Serviços Ltda; Motiva Construções e 
Serviços Eireli; Torres e Andrade Construções, Pré-Moldados e Serviços Ltda; Parayba (F. Costa 
Construções, Serviços e Locações Eireli); Meta Construções Locações Serviços Ltda,Ventura & 
Leite Serviços de Engenharia Ltda; Torre Construção e Consultoria Em Engenharia Eireli.Licitantes 
inabilitados: Ultra Soluções e Serviços Ltda (não atendeu os itens:8.2.2, 8.4 letra “b” vide parecer 
do Setor de Engenharia,8.5 letras “d”, “e”);A Casa Construções e Serviços Eireli(não atendeu a sua 
totalidade o item: 8.5 letra “d” faltou o valor medido e o valor a medir);Somos Construções Eireli-EPP 
(não atendeu a sua totalidade o item 8.5 letra “d” faltou o valor medido e o valor a medir);Projemaq 
Construções e Serviços Ltda(não atendeu a sua totalidade o item 8.5 letra “d” faltou o valor medido, 
e o valor a medir e vide quadro de julgamento);Mendonça e Silva Construções e Locações Ltda(não 
atendeu a sua totalidade o item: 8.5 letra “d” faltou o valor medido, valor a medir e o percentual 
executado de cada contrato e vide quadro de julgamento);APN Construções e Serviços Eireli(não 
atendeu o item 8.4 letra “a”);Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia Ltda(não atendeu os 
itens 8.4 letra “a”, 8.5 letras “d”, “e”);Harpia Empreendimentos Eireli(não atendeu a sua totalidade 
os itens: 8.3 letra “a” faltou certidão da pessoa física do CREA da Sra. Engenheira Cinthya, 8.4 letra 
“b” Vide parecer do Setor de Engenharia);BellfortConstrutora Ltda(não atendeu o item 8.4 letra “b” 
Vide parecer do Setor de Engenharia);Construtora J. Galdino Eireli(não atendeu a sua totalidade 
os itens: 8.3 letra “a” faltou a certidão (CREA) da pessoa física “José Alcides de Sousa Filho”, 8.4 
letra “a” apresentou em parte, faltou “por tempo integral”; CofemConstruções Serviços Tecnologia 
e Locações Eireli(não atendeu a sua totalidade o item 8.5 letra “d” faltou o valor medido e o valor a 
medir). Notificação da CPL: Ficam notificados os licitantes habilitados para participarem da Sessão 
Pública (abertura dos envelopes proposta de preços) que será realizada às 10h:30min (dez horas e 
trinta minutos) do dia 12/04/2022.Local previsto para realização da sessão pública: Rua Francisco 
Rodrigues de Lima, Nº S/N, Centro, Livramento-PB (Clube Aquativo Sete Estralas). E-mail exclusivo 
para recursos junto a autoridade competente: Sala da CPL (pmllicitacoes@gmail.com). Informações 
junto a CPL: No horário das 08h:00 às 12h:00min(dias úteis). 

Livramento-PB, 04 de abril de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
 JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DATOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

A Prefeitura de Livramento-PB, vem através do Presidente da CPL torna público para os inte-
ressados o resultado do julgamento da habilitação, referente a Tomada de Preços Nº 007/2022, 
onde tem como objeto a contrataçãode uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na 
Reforma e Ampliação da Escola Georgina Josefa de Souza (Zona Rural) Livramento-PB, conforme 
Convênio (SEECT-PB) Nº 0256/2021.Vejamos a seguir: Licitantes habilitados:MetaConstruções 
Locações e Serviços Ltda;Covale Construções e Serviços Eireli; Livramento Construções, Serviços e 
Projetos Eireli;ELF Teixeira Construções e Serviços Eireli; CRV Construções e Serviços Ltda; Motiva 
Construções e Serviços Eireli; HabilConstruções Ltda;Parayba (F. Costa Construções, Serviços e 
Locações Eireli); Ventura & Leite Serviços de Engenharia Ltda; Torre Construção e Consultoria Em 
Engenharia Eireli.Licitantes inabilitados: Torres e Andrade Construções, Pré-Moldados e Serviços 
Ltda8.4 letra “b” vide parecer do Setor de Engenharia; Obraplan Empresa de Limpeza e Conser-
vação Urbana Ltda (não atendeu os itens: item 8.5 letras “d”, “e”); Ultra Soluções e Serviços Ltda 
(não atendeu os itens:8.2.2, 8.4 letra “b” vide parecer do Setor de Engenharia,8.5 letras “d”, “e”);A 
Casa Construções e Serviços Eireli(não atendeu a sua totalidade o item: 8.5 letra “d” faltou o valor 
medido e o valor a medir);Somos Construções Eireli-EPP (não atendeu a sua totalidade o item 8.5 
letra “d” faltou o valor medido e o valor a medir);Projemaq Construções e Serviços Ltda(não aten-
deu a sua totalidade o item 8.5 letra “d” faltou o valor medido, e o valor a medir e vide quadro de 
julgamento);Mendonça e Silva Construções e Locações Ltda(não atendeu a sua totalidade o item: 
8.5 letra “d” faltou o valor medido, valor a medir e o percentual executado de cada contrato e vide 
quadro de julgamento);Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia Ltda(não atendeu os itens: 
8.5 letra “a” colocou só os índices, 8.5 letras “d”, “e”);Alves e Lima Construções Ltda (não atendeu 
os itens: item 8.4 letra “b”8.5 letras “d”, “e”). Notificação da CPL: Ficam notificados os licitantes 
habilitados para participarem da Sessão Pública (abertura dos envelopes proposta de preços) que 
será realizada às 16h:00min (dezesseis horas) do dia 12/04/2022.Local previsto para realização da 
sessão pública: Rua Francisco Rodrigues de Lima, Nº S/N, Centro, Livramento-PB (Clube Aquativo 
Sete Estralas). E-mail exclusivo para recursos junto a autoridade competente: Sala da CPL (pmlli-
citacoes@gmail.com). Informações junto a CPL: No horário das 08h:00 às 12h:00min(dias úteis). 

Livramento-PB, 04 de abril de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA 

Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 

Nº 00003/2022 objetivando: SELEÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECI-
MENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS 
E DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA - PB, exercício de 2022. Os interessados 
deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva proposta de preço a partir de 
06/04/2022 até às 08:00 horas do dia 20 de Abril de 2022, na sala da referida comissão, sediada na 
Rua Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB. Neste mesmo local, data e horário 
será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no or-
çamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h às 12h dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. 

Lagoa Seca - PB, 04 de Abril de 2022. 
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Presidente da Comissão

Prefeitura Municipal de Nazarezinho
Pregão Presencial 

Nº 00029/2022
O pregoeiro torna público que fará realizar no dia 19 de abril de 2022, ás 08h30, na sala da CPL 

na Prefeitura Municipal de Nazarezinho, Situada a Rua Antônio Vieira, nº 01, Centro, Nazarezinho-
-PB, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, sob menor preço por item. Objeto: 
Contratação de serviços de locação de veículos destinados ao transporte de estudantes do município 
de Nazarezinho-PB, em decorrência do fracasso do Pregão 26/2022, incluindotambém novas rotas 
estabelecidas pela Secretaria de Educação deste município.

Edital:www.nazarezinho.pb.gov.brou www.tce.pb.gov.br
Nazarezinho, PB, 04 de abril de 2022.

José Higino Lins
Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Nazarezinho
Pregão Presencial Nº 00030/2022

O pregoeiro torna público que fará realizar no dia 20 de abril de 2022, ás 08:30 horas, na sala 
da CPL na Prefeitura Municipal de Nazarezinho, Situada a Rua Antônio Vieira, nº 01, Nazarezinho-
-PB, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, sob menor preço por item. Objeto: 
contratação de empresa para aquisição parcelada de material elétrico com o objetivo de atender 
as necessidades de Secretarias do município de Nazarezinho-PB.Edital: www.nazarezinho.pb.gov.
brou www.tce.pb.gov.br

Nazarezinho, PB, 04 de abril de 2022.
José Higino Lins

Pregoeiro

Prefeitura municipal de Pedra Branca 
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão nº 00013/2022
Objeto: serviços de exames por imagem e consulta médica.
Vencedoras VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME com o valor 

global de R$ 1.033.765,50 (um milhão trinta e três mil e cinquenta reais), a empresa LUCENA E 
CABRAL MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA, com o valor global de 397.259,50 (trezentos e noventa 
e sete mil duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) e a empresa PERIVALDO 
ALVES DE SOUSA EIRELI com o valor global de R$ 128.624,00 (cento e vinte e oito mil seiscentos 
e vinte quatro reais)

Resolve: Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei nº 8.666/93 e lei 
10.520/02, resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR.

              Pedra Branca-PB, 04 de Abril de 2022
Josemario Bastos de souza

Prefeito

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 00004/2022
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, aquisição parcelada de carnes bovina, frango e 

seus derivados, destinados a merendaescolar e demais atividades dos programas da secretaria 
de educação do Município de Pedra Branca-PB.

Vencedores: Airton Lucas Ribeiro da Silva-ME com o valor global de R$ 407.060,91 (quatrocen-
tos e sete mil sessenta reais e noventa e um centavos), Joana Darc Costa Afreu-ME com  o valor 
global de R$ 99.769,20 (noventa e nove mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), 
a empresa Carlos Antônio Nazario da Silva - ME com o valor global de R$ 10.160,00 (dez mil cento 
e sessenta reais) e a empresa Juliano Oliveira Batista-MEI com o valor global de R$ 44.100,00 
(quarenta e quatro mil e cem reais).

RESOLVE:  Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, resolve AD-
JUDICAR e HOMOLOGAR. Estando convocadas a assinarem contrato. 

Pedra Branca-PB, 04 de abril de 2022
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 0024/2022, em 21.02.2022.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa TALISSUEL COSMO BARBOSA 

DINIZ EIRELI – CNPJ Nº 05.821.353/0001-76.
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de combustíveis, óleo lubrificantes e graxa.
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 18 de março de 2022.
Josemario Bastos de Souza 

Prefeito                          

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO
DISPENSA N° 00024/2022

LOCATÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.
LOCADOR:MARIA LEITE DE CALDAS, CPF: 162.056.694-04
OBJETIVO:Locação de imóvel localizado a Rua Antonio Lopes s/n, bairro: Centro, CEP: 58.765-

000, nesta cidade de Piancó-PB, destinado ao funcionamento do CAPS AD – Djalma Ângelo da 
Silva do Município de Piancó-PB.

VALOR MENSAL:R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).
VALOR GLOBAL: R$20.700,00 (vinte mil e setecentos reais).

Piancó-PB, 04 de abril de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISODE RATIFICAÇÃO

Ratifico, a Dispensa nº 00024/2022, em favor daLocadoraMARIA LEITE DE CALDAS, CPF: 
162.056.694-04 tendo como objeto:Locação de imóvel localizado a Rua Antonio Lopes s/n, bairro: 
Centro, CEP: 58.765-000, nesta cidade de Piancó-PB, destinado ao funcionamento do CAPS AD 
– Djalma Ângelo da Silva do Município de Piancó-PB, com Valor Mensal deR$2.300,00 (dois mil 
e trezentos reais) e com o Valor Global de R$20.700,00 (vinte mil e setecentos reais), em conse-
quência fica a mesma convocada a assinar o termo contratual, conforme art. 64, caput, da lei nº 
8.666/93, sob as penalidades legais. 

Piancó-PB, 04 deabril de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 0004/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2022, que objetiva: Aquisição de vestuário 
comum e personalizado, tipo fardamento de servidor e fardamento de alunos, para atendimento das 
necessidades das diversas Secretarias do Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 43.790,00; VALDA LUCIA DE 
SOUZA LIMEIRA 07625893456 - R$ 19.720,00.

Pilões - PB, 18 de Março de 2022
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

 Nº 01/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços com processamento 

de dados de folhas pagamento, geração de GFIP e da Contabilidade desta Câmara Municipal. Data 
e Local, às 09h00min do dia 20/04/2022, na sala de Reuniões da CPL, na Rua Cel. José Avelino, 
416, Centro, Pombal – PB. 

Pombal - PB, 04 de Abril de 2022. 
ROZEÂNGELA OLIVEIRA ALVES

Presidenta da CPL

CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

 Nº 02/2022
OBJETO: Aquisição de combustível (Gasolina Comum) destinado aos veículos desta Câmara 

Municipal. Data e Local, às 10h00min do dia 20/04/2022, na sala de Reuniões da CPL, na Rua Cel. 
José Avelino, 416, Centro, Pombal – PB. 

Pombal - PB, 04 de Abril de 2022. 
ROZEÂNGELA OLIVEIRA ALVES 

Presidenta da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA 

Nº DV00018/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00018/2022, 
que objetiva: ALUGUEL DA ESTRUTURA METÁLICA, PARA SER UTILIZADA NAS FESTIVIDADES 
DA 65º EMANICIPAÇÃO POLITICA E DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMÍGIO DO 
MUNICÍPIO DE REMÍGIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: ELISANGELA DE OLIVEIRA 03286172456 - R$ 13.150,00.

Remígio - PB, 30 de Março de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

  ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00018/2022. OBJETO: ALUGUEL DA ESTRUTURA 

METÁLICA, PARA SER UTILIZADA NAS FESTIVIDADES DA 65º EMANICIPAÇÃO POLITICA E 
DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMÍGIO DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 24, inciso II e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORI-
ZAÇÃO: Secretaria de Gestão. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 30/03/2022.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: ALUGUEL DA ESTRUTURA METÁLICA, PARA SER UTILIZADA NAS FESTIVIDA-
DES DA 65º EMANICIPAÇÃO POLITICA E DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMÍGIO 
DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00018/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.120 Secretaria de Cultura, Turismo e 
Desenvolvimento Econômico 13 392 1005 2041 Promoção de Eventos Sociais e Culturais 02.130 
Secretaria de Esporte e Lazer 27 812 1006 2042 Apoio ao Desporto no município 3390.39 – Outros 
Serviços Terceiros – PJ Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário). VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remí-
gio e: CT Nº 00105/2022 - 30.03.22 - ELISANGELA DE OLIVEIRA 03286172456 - R$ 13.150,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00006/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2022, que objetiva: SERVIÇO DE 
ARAÇÃO E GRADAGEM DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNÍCIPIO; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JONHN RAILSON MORAIS BATISTA 
26965157860 - R$ 168.000,00.

Remígio - PB, 04 de Abril de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2022, que objetiva: SERVIÇO DE 
ARAÇÃO E GRADAGEM DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNÍCIPIO; ADJUDICO 
o seu objeto a: JONHN RAILSON MORAIS BATISTA 26965157860 - R$ 168.000,00.

Remígio - PB, 04 de Abril de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2022, que objetiva: SERVIÇO DE 
ARAÇÃO E GRADAGEM DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNÍCIPIO; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JONHN RAILSON MORAIS BATISTA 
26965157860 - R$ 168.000,00.

Remígio - PB, 04 de Abril de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SERVIÇO DE ARAÇÃO E GRADAGEM DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS 

DO MUNÍCIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Remígio: 02.090 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 20 605 2002 
2030 Apoio ao Pequeno Produtor Rural 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte de recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário). VIGÊNCIA: até o final do exercício finan-
ceiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00106/2022 
- 04.04.22 - JONHN RAILSON MORAIS BATISTA 26965157860 - R$ 168.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO 

MUNICIPAL. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Remígio: 02.080 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 15 451 1004 
1012 Estruturação da Rede de Serviços Públicos Municipal 4490.51 99 Obras e Instalações Fonte 
de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 17000000 Outras Transferências de Convênios 
ou Instrumentos Congêneres da União. VIGÊNCIA: até 30/09/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00104/2022 - 30.03.22 - RIBEIRO E ANJOS EMPREEN-
DIMENTOS E ENGENHARIA LTDA - R$ 2.026.408,39.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2022, que objetiva: LOCAÇÃO DE 
CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE SAÚDE DO MUNICIPIO; ADJUDICO o seu objeto a: ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - R$ 
20.400,00.

Remígio - PB, 29 de Março de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2022, que objetiva: LOCAÇÃO DE 
CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE SAÚDE DO MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - R$ 20.400,00.

Remígio - PB, 04 de Abril de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito   

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00009/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000009/2022

PROCESSO ADMINÍSTRATIVO Nº 220311PE00009
Objeto REGISTRAR OS PREÇOS para eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-

ZADA EM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO EM ATENDIMENTO AS NECES-
SIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO – todo o procedimento 
realizado, que decidiu pela classificação pelo menor preço a empresa: ALEXSANDRO SANTOS 
DA SILVA, CNPJ: 05.329.135/0001-19, referente ao item 01; - no valor de R$ 20.400,00 (Vintemil 
eQuatrocentos reais).

Ata completa encontra-se no site da prefeitura deRemígio, no diáriomunicipal de abrilde 2022.
Remígio - PB, 04 de abrilde 2022

FRANCISCO ANDRE ALVES
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 
nº 00009/2022, para o dia 22 de Abril de 2022 às 09:00 horas; e do início da fase de lances para 
ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Valdecir Mineiro da Costa, S/N - Centro - Riacho de Santo 
Antônio - PB. Telefone: (083) 3641–1019. E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. Site: www.portalde-
compraspublicas.com.br.

Riacho de Santo Antônio - PB, 04 de Abril de 2022
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE torna público nos termos Lei 

federal nº 10.520/2002, sujeitando se as normas constantes no art. 15 da lei nº 8.666/93 e suas 
alterações e com fulcro no decreto nº 7.892/2013, e alterações bem como toda legislação correlata, 
que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico Registro de Preço do tipo menor preço em 
reunião que ocorrerá, no dia 18 de Abril de 2022 as 14:00, tendo como objetivo: Fornecimento de 
Materiais de construções, destinados à manutenção das secretarias municipais do município de 
Riachão do Bacamarte; reunião ocorrerá na sala da COPELI prédio sede da Prefeitura Municipal, 
sediada na R Senador Cabral, 397 – Centro, Informações: 08:00 as 12:00 horas dias úteis, no 
endereço supracitado; E-mail: cplriachaobacamarte@gmail.com Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Riachão do Bacamarte - PB, 30 de Março de 2022.
Wilson Lourenço de brito

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE torna público nos termos Lei 

federal nº 10.520/2002, sujeitando se as normas constantes no art. 15 da lei nº 8.666/93 e suas 
alterações e com fulcro no decreto nº 7.892/2013, e alterações bem como toda legislação correlata, 
que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico Registro de Preço do tipo menor preço 
em reunião que ocorrerá, no dia 18 de Abril de 2022 as 10:00, tendo como objetivo: Fornecimento 
de Materiais Hidráulicos, destinados à manutenção das secretarias municipais do município de 
Riachão do Bacamarte; reunião ocorrerá na sala da COPELI prédio sede da Prefeitura Municipal, 
sediada na R Senador Cabral, 397 – Centro, Informações: 08:00 as 12:00 horas dias úteis, no 
endereço supracitado; E-mail: cplriachaobacamarte@gmail.com Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Riachão do Bacamarte - PB, 30 de Março de 2022.
Wilson Lourenço de brito

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚ-

DE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00005/2021. ADITAMENTO: Atualizar o valor inicial contratado. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 07701/2021 - R S Construções e Serviços 
EIRELI - 2º Aditivo - o valor inicial do contrato passa para R$ 121.610,07. ASSINATURA: 09.03.22

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2022, que objetiva: Aquisição 
de Alimentação Escolar, em cumprimento do estabelecido pela Lei 11.947/2009 e Resolução nº. 
38/2009 do Ministério da Educação, e Lei Municipal nº 389/2009, através da Solicitação de Compras 
da Secretaria Municipal de Educação; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: COAFAB – COOP. DA AGRICULTURA FAMILIAR DO AGRESTE DA 
BORBOR - R$ 180.959,36.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 05 de Abril de 2022
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO 

Prefeito Constitucional
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
Pregão Presencial nº 019/2022 – Parte 02

Objetivo:Aquisição parcelada de mochilas e de kits contendo material escolar para atender as 
necessidades da Secretaria De Educação do Município de Serra Grande – PB, , conforme especi-
ficações no edital, conforme especificações no edital.

Data da sessão:14 de abril de 2022, às 08h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do município. 
Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio da Prefeitura 
Municipal. Informações no site www.tce.pb.gov.br, https://serragrande.pb.gov.br/licitacaolista.php e 
e-mail: cplserragrande@gmail.com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 04 de abril de 2022.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2022, que objetiva: 
Contratação de uma Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para empreitada por 
menor preço global, remanescente de Obra: QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTUÁRIOS; HO-
MOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CONSTRUTORA 
PARAIBANA EIRELI - R$ 624.252,95.

Sertãozinho - PB, 04 de Abril de 2022
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Tomada de Preços nº 00001/2022. OBJETO: Contratação de uma Empresa Espe-
cializada no Ramo de Construção Civil, para empreitada por menor preço global, remanescente de 
Obra: QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTUÁRIOS. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte 
empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, 
comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo 
contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores: Construtora Paraibana Eireli - CNPJ 42.179.361/0001-97. INFORMAÇÕES: 
na sede da CPL, Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3685-1073.

Sertãozinho - PB, 04 de Abril de 2022
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito
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ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
 AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00001/2022

A Câmara Municipal de Santa Luzia/PB, torna público que a licitação modalidade Pregão 
Presencial, para: Aquisição de combustíveis (gasolina) para a Câmara Municipal de Santa Luzia/
PB foi considerada FRACASSADA, por não existir preços compatíveis com o preço de referência. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Pe. Juvino nº 10, Centro, 
Santa Luzia - PB. E-mail: camaramunicipal_santaluziapb@yahoo.com.

Santa Luzia - PB, 25 de Março de 2022.
WALBER ARAÚJO OLIVEIRA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022

O Pregoeiro da Câmara Municipal de Santa Luzia torna público que fará realizar às 08:30 horas 
do dia 22 de Abril de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Locação de Software para atender o sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento e Portal da 
Transparência para a

Câmara Municipal de Santa Luzia/PB. A sessão será realizada na Câmara Municipal na Rua Pe 
Jovino nº 10 - Centro – Santa Luzia – PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Santa Luzia - PB, 04 de Abril de 2022
Walber Araújo Oliveira 

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022

O Pregoeiro da Câmara Municipal de Santa Luzia torna público que fará realizar às 10:00 horas 
do dia 22 de Abril de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Aquisição de combustíveis (gasolina) para a Câmara Municipal de Santa Luzia/PB. A sessão será 
realizada na Câmara Municipal na Rua Pe Jovino nº 10 - Centro – Santa Luzia – PB. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Santa Luzia - PB, 04 de Abril de 2022
Walber Araújo Oliveira 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00012/2022
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Equipamentos Médico 

Hospitalar para atender as necessidades das Ações e Serviços da Secretaria de Ação Social e 
Secretaria de Saúde do Município de Santa Luzia/PB.

TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA ABERTURA: 19/04/2022 - HORÁRIO: 09:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 

019/2020, Lei Nº 8.666/1993, e subsidiárias.
LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br.
Modo de Disputa: Aberto
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura 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, 04 de abril de 2022.
Nilsamara de Souza Avelino 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO

Pregão Presencial Nº 043/2022
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 20de 

abrilde 2022, às 11:00 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 decoffee break destinados às demandas e eventos das diversas secretarias deste 
município.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, 01de abrilde 2022.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO

Pregão Presencial Nº 044/2022
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 20 de 

abrilde 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 e instalação de vidros  , para atender as necessidades 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 abrilde 2022.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

DECISÃO DE JULGAMENTO RECURSO ADMINISTRATIVO
CONCORRÊNCIA Nº 00002/2022

A Prefeita Constitucional do Município de São Bentinho, em face das informações constantes 
dos autos e ponderações expedidas pela Comissão de licitação, conhece o recurso administrativo 
interposto pela empresa CONSÓRCIO SERTÃO LTDA, CNPJ nº 19.493.224/0001-00, conforme 
contra o resultado da comissão de licitação publicado no Diário Oficial do Estado, 15/03/2022, Diário 
Oficial da União, 16/03/2022, no mérito, NEGA PROVIMENTO AO RECURSO e consequentemente, 
mantem a decisão anterior da comissão de licitação, concluindo pela manutenção da desclassificação 
da proposta de preços da empresa recorrente.

São Bentinho, 31 de março de 2022.
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

PREFEITA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de 
CESTAS BÁSICAS para serem distribuídas com famílias carentes do Município de São Bentinho/
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LARISSE LEONIA DE 
PONTES NERI - R$ 167.992,00. Fica desde já convocada a vencedora a comparecer no prazo de 
cinco dias úteis, para apresentação da comprovação de regularidade junto a fazenda municipal 
e FGTS, e consequentemente assinatura do contrato nos termos dos Arts. 42, e 43, § 1º, da LC 
123/06. A não-regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei 8.666/93.

São Bentinho - PB, 30 de Março de 2022
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022

OBJETO: Aquisição de uma ambulância tipo A, Simples Remoção, Tipo Pick-up 4x4, para atender 
as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Bentinho – PB, proveniente da Emenda 
Parlamentar/Proposta nº 10770.716000/1200-01, conforme Termo de Referência e Plano de Traba-
lho. Recursos: previstos no orçamento vigente. Data e local, 08:30 horas do dia 18 de abril de 2022, 
por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.
com. Edital: www.saobentinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

São Bentinho - PB, 04 de abril de 2022
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022

OBJETO: Contratação de empresa para realização de serviços mecânicos em geral nos veícu-
los e maquinas pertencentes a Prefeitura Municipal de São Bentinho – PB. Data e local, às 09:00 
horas do dia 19/04/2022, na sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto dos Santos, s/n, 
Centro, São Bentinho - PB. Anexo à sede da Prefeitura. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.
com. Edital:www.saobentinho.pb.gov.br;www.tce.pb.gov.br. 

São Bentinho - PB, 04 de março de 2022
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022

OBJETO: Aquisição de uma ambulância tipo A, Simples Remoção, Tipo Pick-up 4x4, para atender 
as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Bentinho – PB, proveniente da Emenda 
Parlamentar/Proposta nº 10770.716000/1200-01, conforme Termo de Referência e Plano de Traba-
lho. Recursos: previstos no orçamento vigente. Data e local, 08:30 horas do dia 18 de abril de 2022, 
por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.
com. Edital: www.saobentinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

São Bentinho - PB, 04 de abril de 2022
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00008/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2022, que objetiva: Fornecimento parcelada 
de materiais e produtos hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do 
município de São Bentinho/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEI-
CAO LTDA - R$ 13.144,40; CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 36.426,00; DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 50.700,00; EXPRESS DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA - R$ 245.091,20; NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPOR-
TACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 65.107,80; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS 
MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 60.197,10; PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA 
- R$ 42.038,30; RITA DE ANDRADE VIEIRA - R$ 5.436,20.

São Bentinho - PB, 30 de Março de 2022
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação dos serviços de transporte de estudantes da zona rural para a sede 

do município, incluindo veículos e condutores devidamente habilitados, para atender a demanda 
da secretaria de educação do município de São Bentinho/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00010/2022. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00056/2022 - 24.03.22 - SEVERINO 
FRANCISCO DE SOUSA - R$ 38.250,00; CT Nº 00057/2022 - 24.03.22 - JOSÉ AILTON BANDEIRA 
FERNANDES - R$ 20.952,00; CT Nº 00058/2022 - 24.03.22 - JOSÉ RONALDO PEREIRA DOS 
SANTOS - R$ 23.688,00; CT Nº 00059/2022 - 24.03.22 - JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO - R$ 
22.770,00; CT Nº 00060/2022 - 24.03.22 - AGAILTON ALEXANDRE DA SILVA - R$ 30.060,00; CT 
Nº 00061/2022 - 24.03.22 - JEFFERSON SOARES DA COSTA - R$ 18.225,00; CT Nº 00062/2022 
- 24.03.22 - ARTUR JUSTINO DE ALMEIDA - R$ 48.276,00; CT Nº 00063/2022 - 24.03.22 - KAIO 
HENRIQUE GOMES DOS SANTOS - R$ 38.259,00; CT Nº 00064/2022 - 24.03.22 - FRANCISCO 
OLIVEIRA DA SILVA - R$ 48.276,00; CT Nº 00065/2022 - 24.03.22 - VALMI PAULINO BANDEI-
RA - R$ 38.259,00; CT Nº 00066/2022 - 24.03.22 - DANIEL SILVA COSTA - R$ 36.432,00; CT Nº 
00067/2022 - 24.03.22 - CLAUDEMAR BANDEIRA DE ALMEIDA - R$ 38.259,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Fornecimento parcelada de materiais e produtos hospitalares, para atender as ne-

cessidades da Secretaria de Saúde do município de São Bentinho/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00008/2022. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00086/2022 - 31.03.22 - BIOMED 
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - R$ 
13.144,40; CT Nº 00087/2022 - 31.03.22 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 36.426,00; CT 
Nº 00088/2022 - 31.03.22 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 
R$ 50.700,00; CT Nº 00089/2022 - 31.03.22 - EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 245.091,20; CT Nº 00090/2022 - 31.03.22 - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO 
E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 65.107,80; CT Nº 00091/2022 - 31.03.22 - 
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 60.197,10; CT 
Nº 00092/2022 - 31.03.22 - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - R$ 42.038,30; CT Nº 
00093/2022 - 31.03.22 - RITA DE ANDRADE VIEIRA - R$ 5.436,20.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da rede 

municipal de ensino do município de São Bentinho/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00006/2022. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00038/2022 - 03.03.22 - V DE ALMEIDA GOMES 
ALIMENTICIOS - R$ 24.614,00.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2022, que objetiva: Aquisição de Equipamentos e 
Material Permanente, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de São Bentinho/
PB, proveniente da Emenda Parlamentar/Proposta nº 10770.716000/1210–02, conforme Termo de 
Referência e Plano de Trabalho; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. E LABOR. N. S. DA CONCEIÇÃO LTDA - R$ 3.950,00; CI-
RÚRGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS LTDA ME - R$ 930,00; 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 1.455,00; GG INDUSTRIA 
DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - R$ 8.800,00; GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA 
- R$ 1.740,00; JOSIVAN MELQUIDES NÓBREGA ME - R$ 16.544,00; M CARREGA COMERCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES - R$ 30.200,00; MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 995,00; NILDO FREITAS DANTAS – ME - R$ 15.390,00; ODONTO-
MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME - R$ 9.487,58; PROLIFE 
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - R$ 6.900,00; RITA DE ANDRADE VIEIRA - R$ 6.450,00; TK 
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA–ME - R$ 15.747,70.

São Bentinho - PB, 29 de Março de 2022
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2022, que objetiva: Contratação dos 
serviços de transporte de estudantes da zona rural para a sede do município, incluindo veículos 
e condutores devidamente habilitados, para atender a demanda da secretaria de educação do 
município de São Bentinho/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: AGAILTON ALEXANDRE DA SILVA - R$ 30.060,00; ARTUR JUSTINO DE ALMEIDA - R$ 
48.276,00; CLAUDEMAR BANDEIRA DE ALMEIDA - R$ 38.259,00; DANIEL SILVA COSTA - R$ 
36.432,00; FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA - R$ 48.276,00; JEFFERSON SOARES DA COSTA 
- R$ 18.225,00; JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO - R$ 22.770,00; JOSÉ AILTON BANDEIRA 
FERNANDES - R$ 20.952,00; JOSÉ RONALDO PEREIRA DOS SANTOS - R$ 23.688,00; KAIO 
HENRIQUE GOMES DOS SANTOS - R$ 38.259,00; SEVERINO FRANCISCO DE SOUSA - R$ 
38.250,00; VALMI PAULINO BANDEIRA - R$ 38.259,00.

São Bentinho - PB, 23 de Março de 2022
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

AVISO DE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022

ALTERAÇÃO
O município de São José do Bonfim-PB, através do seu Pregoeiro, torna público o ADIAMENTO 

da sessão do Pregão Eletrônico nº 00013/2022 para Contratação de empresa para fornecimento 
de Gêneros Alimentícios parceladamente, destinados à Merenda Escolar das escolas municipais, 
creche, CRAS, outros tipos de programas e demais secretarias e do Fundo Municipal de Assistên-
cia Social e Saúde do município de São José do Bonfim/PB; publicado no Diário Municipal no dia 
23/03/2022, Diário Oficial do Estado da Paraíba, no dia 24/03/2022, pág. 21; publicado no Jornal a 
União no dia 24/03/2022, pág. 29; publicado no Diário Oficial da União, seção 3, Nº 56, pág. 265, 
no dia 23/03/2022. Assim a sessão que estava agendada para: ás 09:30 horas do dia 05/04/2022, 
FICA ADIADA para: ás 09:30 horas do dia 07/04/2022. Motivo: Interesse Público. LOCAL: Portal 
de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Outros esclarecimentos poderão ser 
fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na 
Rua José Ferreira, 05 - Centro - São José de Bonfim – PB e através do Portal Compras Públicas.

São José de Bonfim – PB, 01 de Abril de 2022.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Contratação de serviços de manutenção e locação de impressoras/multifuncionais e aquisição 
de cartuchos de toner à laser e refil de tinta, para atender as demandas de todas as Secretarias da 
Prefeitura Municipal de São José de Piranhas – PB, às 09:00 horas do dia 19 de Abril de 2022, no 
Auditório Maria Elza, Anexo à Secretaria de Municipal de Educação, Rua Sabino Nogueira - Centro 
- São José de Piranhas - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 008/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 07:00 às 13:00 horas dos dias úteis, na Sala da CPL, 
provisoriamente instalada na Secretaria Municipal de Educação, Rua Malaquias Gomes Barbosa - 
Centro - São José de Piranhas. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital:www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas - PB, 04 de Abril de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

Santa Rita - PB, 04 de abril de 2022. 
O SECRETÁRIOINTERINO DE FINANÇAS E O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTODO MUNI-

CÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
 R E S O L V E M:
 HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº088/2021, que objeti-

va: 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 corres-
pondente, os quais apontam como proponente vencedor:

- VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE 05307428456
CNPJ: 44.132.269/0001-05
Valor R$: 1.875,00
Publique-se e cumpra-se.

SEVERINO ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO INTERINO DE FINANÇAS 

SEVERINO ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DA SECRETÁRIA

Santa Rita - PB, 04 de abrilde 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 nº022/2022, que 

objetiva:AQUISIÇÃO DE QUADROS EUCAPLAC BRANCOS, 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 proponente vencedor:

- MULTI QUADROS E VIDROS LTDA
CNPJ: 03.961.467/0001-96 
Valor R$: 156.466,20
Publique-se e cumpra-se.

EDILENE DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MANDADO DE CITAÇÃO 32/2022
SEE-PRC-2021/01445.

A Comissão Permanente de Inquérito, instituída pela portaria nº 034/2022 de 20de janeirode 
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. 186.915-9a 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, 04 de abrilde 2022.
Bel. Claudio Roberto Toledo de Santana

Presidente da CPI-SEECT/PB

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através da Presidente da Comissão de Licitação, 

torna público para conhecimento dos interessados que na modalidade Tomada de Preços nº 02/2022 
foi classificada em primeiro lugar a empresa ZOIH ENGENHARIA LTDA, com o valor de R$ R$ 
550.200,00 (quinhentos e cinquenta mil e duzentos reais). Por fim, decide a Comissão pela abertura 
de prazo de recurso de acordo com o Art.109, Inciso I, alínea “b”  da Lei 8.666/93.

João Pessoa,  04 de abril de 2022
Diana Coeli de Araújo Vital 

Presidente da Comissão de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

TOMADA DE PREÇOS 
Nº 03/2022     
Registro CGE 22-00563-2

20/04/2022 10:00

Obras de Pavimentação do Acesso ao 
Distrito de Pindurão, com aproximadamente 
1,98 km
Valor estimado da obra: R$ 2.170.818,54
Prazo de execução: 240 (duzentos quarenta) 
dias corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informa-
ções., exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa 
solicitante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também em: http://
www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações poderão 
serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 04 de abril de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021

Registro CGE Nº 22-00358-9
COMUNICADO

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, 
comunica ao(s) participante(s) da TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 (Obras de Terraplenagem 
da Área Patrimonial do Aeródromo de Itaporanga), que transcorreu o prazo sem recurso. Em vista 
disto, a Comissão ratifica sua decisão quanto ao julgamento que habilitou as Empresas: NIEMAIA 
CONSTRUCOES LTDA, L&L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CONE CONSTRUÇOES E 
TRANSPORTES EIRELI e  PLANENG ENGENHARIA LTDA – ME e marca reunião para abertura 
da(s) Proposta(s) de Preços para o dia 07/04/2022   às 11: 00 horas.

João Pessoa, 03 de abril de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº. 02/2022– CEL (CERTIFICADO DE REGISTRO NA CGE Nº 22-00546-8) 

- PROCESSO Nº SHM-PRC-2022/00511. OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA SERVIÇO DECONSTRUÇÃO DA BARRAGEM SABÃO, CONFORMADA EM ATERRO 
HOMOGÊNEO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.DATA DE ABER-
TURA: 05 de maio de 2022. HORA: 14h00 (Catorze horas- horário local).LOCAL: Av. Min. José 
Américo de Almeida - s/n - DER/SALA DE VÍDEO CONFERÊNCIA - Torre - João Pessoa/PB - CEP: 
58.040-300. FONE: (83) 3133-1258. O Edital deverá ser solicitado, como também outras informa-
ções, exclusivamente, pelo e-mail: celpac_2012@hotmail.com, informando os dados cadastrais 
da Empresa solicitante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail). OUTRAS 
OBSERVAÇÕES: As reuniões da referida licitação serão, preferencialmente, acompanhadas online 
através do canal do Youtube SEIRHMA PB. João Pessoa, 04 de abril de 2022.

AVISO DE CONVOCAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 001/2022
REGISTRO CGE Nº  22-00570-6

 A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP, através de seu Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação (Portaria nº 004/2022), vem convocar os interessados em 
participar do PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 001/2022, cujo objeto consiste na contratação de 
empresa de engenharia especializada para execução de obra referente à construção de sistema 
de captação de água a partir de Carro Pipa, recuperação de Pavimento, readequação de rede de 
drenagem e recuperação de Esquadrias, no Condomínio Cidade Madura, localizado no município 
de Sousa-PB, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto Básico 
do Edital. Regime de execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Av. Hilton 
Souto Maior, nº 3059, Mangabeira I, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. Fone: (83) 
3213.9191, Ramal 209. A retirada do Edital e seus anexos se dará através do Email: cehaplicita-
cao@gmail.com, bem como através do sítio eletrônico da CEHAP, www.cehap.pb.gov.br, na aba 
“TRANSPARÊNCIA – Licitações/Chamamentos Públicos” . Entrega das propostas: 28 de abril de 
2022 às 09h00hrs, na sala da CPL. João Pessoa-PB, 04 de abril de 2022.

Hebert Levy de Oliveira
Presidente da CPL

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”.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA PRÓ-FUNDAÇÃO DE SINDICATO DOS 
TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DE TAPEROÁ - PARAÍBA 

 A Presidente da Comissão, Amara Firmino Gregório, inscrita no CPF de n° 062.296.104-77, 
residente naRua Rita de Assis Melo n. 64, Bairro São José, Taperoá- PB CEP: 58.680-000, Convo-
ca para a Assembleia de Fundação da “categoria”, todos os trabalhadores e as trabalhadoras na 
Agricultura Familiar, proprietários ou não, incluindo os aposentados ativos e inativos, os assentados, 
arrendatários, cessionários, comodatários, extrativistas artesanais, meeiros, parceiros, possuidores 
ou usufrutuários que trabalhem individualmente ou em regime de economia familiar, assim entendido 
o trabalho dos membros da mesma família, indispensável à própria subsistência e executado em 
condições de mútua dependência e colaboração, ainda que com a ajuda eventual de terceiros, 
conforme o Decreto Lei nº 1.166/71 até o limite de 02 (dois) módulos rurais, a se realizar no dia 
22/04/2022 na Fazenda Paraíso, divisa entre a BR-101- Taperoá e BR 110- Gov Mário Covas- zona 
rural, CEP 58.680-000, às 9:00h - em primeira convocação e às 9:30h em segunda convocação 
com qualquer número de participantes para tratar da seguinte ordem de dia: 1- Dissociação da 
categoria profissional e específica dos Agricultores Familiares do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Pedro II-PI; 1- Fundação do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura 
Familiar de Taperoá PB - CONAFER; 2- Leitura e aprovação do estatuto social; 3- Eleição, apuração 
e posse da diretoria, suplentes, conselho Fiscal; 5- Filiação àConafer Brasil; 6- Assuntos Gerais 
de interesse da categoria. 

Taperoá, 31 de março de 2022.
Amara Firmino Gregório

Presidente da Comissão Pró-Fundação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA PRÓ-FUNDAÇÃO DE SINDICATO DOS 
TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DE BAYEUX - PARAÍBA 

 A Presidente da Comissão, Maria das Dores da Silva Gomes Bezerra, inscrita no CPF de n° 
806.577.614-00, residente naRua N SRA de Lourdes n. 257, Bairro Rio do Meio, Bayeux- PB CEP: 
58305-000, Valdemir Ferreira do Nascimento, inscrito no CPF de n° 709.250.054-68, residente na 
Rua Barão do Bom Retiro, n° 68, Bairro de Tambay, Bayeux-PB CEP: 58.307-600. Ailton Cesár 
Dantas de Sousa, inscrito no CPF de n° 047.144.174-01, residente na Rua Senador Prestes n° 190, 
Bairro da Boa Vista, Santa Rita-PB, CEP: 58.000.000. Convoca para a Assembleia de Fundação da 
“categoria”, todos os trabalhadores e as  na Agricultura Familiar, proprietários ou não, incluindo os 
aposentados ativos e inativos, os assentados, arrendatários, cessionários, comodatários, extrati-
vistas artesanais, meeiros, parceiros, possuidores ou usufrutuários que trabalhem individualmente 
ou em regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma família, 
indispensável à própria subsistência e executado em condições de mútua dependência e colabora-
ção, ainda que com a ajuda eventual de terceiros, conforme o Decreto Lei nº 1.166/71 até o limite 
de 02 (dois) módulos rurais, a se realizar no dia 20/04/2022 na Rua Nossa Senhora de Lourdes 
N° 257, CEP 58.000-000, às 9:00h - em primeira convocação e às 9:30h em segunda convocação 
com qualquer número de participantes para tratar da seguinte ordem de dia: 1- Dissociação da 
categoria profissional e específica dos Agricultores Familiares do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Pedro II-PI; 1- Fundação do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura 
Familiar de Taperoá PB - CONAFER; 2- Leitura e aprovação do estatuto social; 3- Eleição, apuração 
e posse da diretoria, suplentes, conselho Fiscal; 5- Filiação àConafer Brasil; 6- Assuntos Gerais 
de interesse da categoria. 

Bayeux, 31 de março de 2022.
Maria das Dores da Silva Gomes Bezerra
Presidente da Comissão Pró-Fundação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES 
DOCUMENTALISTAS DO ESTADO DA PARAÍBA – CRDD PB

O Presidente do CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DO 
ESTADO DA PARAÍBA (CRDD PB), no uso das suas atribuições legais, em conformidade com o 
art.61 do Estatuto deste Conselho, convoca todos os inscritos em toda a extensão territorial abran-
gida pelo CRDD PB, que preencham os requisitos estatutários, para participarem das Eleições para 
renovação do quadro diretivo deste Conselho, referente ao quadriênio 2022/2026, a ser realizada 
em 05 de Junho de 2022 (DOMINGO), nos seguintes locais e horários: 1ª Secção – João Pessoa, 
sede CRDD PB, localizada na Av. Júlia Freire, nº348, Torre, João Pessoa/PB, das 8hs às 17hs; 2ª 
Secção – Campina Grande, na sede da 1ª Delegacia Regional do CRDD PB, localizada na Rua 
Getúlio Cavalcante nº200, Liberdade, Campina Grande/PB, das 08hs às 15hs; 3ª Secção – Patos, 
na sede da 2ª Delegacia Regional do CRDD PB, localizada na Rua Dep.Janduy Carneiro, S/N, 
Bairro Morro, Patos/PB, das 8hs às 12hs; 4º Secção – Sousa, Centro Terapêutico Multidisciplinar 
Rubismar Farias, Rua Lafayette Pires, nº25/27, Centro, Sousa/PB, das 08hs às 12hs; e 5ª Secção 
– Cajazeiras, Praça Camilo de Holanda nº72, 1º andar, Centro – Cajazeiras/PB, das 08hs às 12hs.O 
prazo para registro de chapas interessadas em concorrer ao pleito será de 30 (trinta) dias corridos, 
contados a partir da publicação deste Edital, sendo o prazo de impugnação de 02 (dois) diasuteis 
a partir da publicação da relação das chapas. Os registros de candidatura e impugnação deverão 
ser realizados na Secretaria do CRDD PB, na Av. Júlia Freire, nº 348 ,Torre – João Pessoa/PB, no 
horário das 8hs às 16hs. Em havendo empate, será realizada nova eleição no dia 12 de junho de 
2022 (DOMINGO), nos mesmos locais e horários supracitados. Maiores Informações no Estatuto 
do CRDD PB, em seu Título III, Capítulos I a VI, que estará à disposição dos interessados nos 
locais onde funcionarão as seções eleitorais, a partir da data da publicação do presente Edital.

GILVANDRO GUEDES DA SILVA
Conselheiro Diretor Presidente CRDD PB

28  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 5 de abril de 2022 Publicidades


	1 - Primeiro
	Pag 1
	Pag 2
	Pag 3
	Pag 4

	2 - Paraiba
	Pag 5
	Pag 6
	Pag 7
	Pag 8

	3 - Cultura
	Pag 9
	Pag 10
	Pag 11
	Pag 12

	4 - Politicas
	Pag 13
	Pag 14
	Pag 15
	Pag 16

	5 - Economia
	Pag 17
	Pag 18
	Pag 19
	Pag 20

	6 - Esportes
	Pag 21
	Pag 22
	Pag 23
	Pag 24

	7 - Publicidades

		2022-04-04T22:19:27-0300
	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC:09366790000106




