
n “Se a Lagoa já foi dos 
Irerês, espécie de pato, talvez 
um marreco, há alguns anos 
voltou a ser das garcinhas” 

Clóvis Roberto

Página 2

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

Paraíba assegura instalação 
de fábrica mineira no Conde

mais empregos

Governador João Azevêdo também discutiu parcerias com multinacional de tecnologia. Página 13
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Excesso de cancelamentos de viagens nos serviços por aplicativos tem feito o 
pessoense voltar à velha modalidade de transporte. Página 5

Passageiros voltam aos táxis

Foto: Roberto Guedes

Mostra celebra 40 anos 
do Espaço Cultural
‘Colores’ reúne 14 artistas que traba-

lharam painéis em grafite para celebrar o 
aniversário do equipamento. Programação 

ainda conta com concerto da Sinfônica.
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

442.809

30.180.491

498.891.485

10.197

661.552

6.178.789
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

8.488.093

420.956.794

11.409.402.882

599.628

29.076.974

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

RECUPERADOS

Por unanimidade, 
Conselho de Ética 
aprova cassação 
de Arthur do Val

Processo na Assem-
bleia Legislativa de São 
Paulo foi aberto após falas 
machistas do parlamentar 
sobre ucranianas. 

Página 15

Em recuperação, 
volume de 
serviços registra 
alta de 10,9%

De acordo com dados do 
IBGE, variação de fevereiro 
registrada na Paraíba foi a 
14a maior do país e a segun-
da maior do Nordeste. 
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Paraibana que 
fugiu da guerra 
se encontra com 
João Azevêdo

Governador reafirmou 
que Estado fará o que for 
possível por Silvana Pili-
penko e pelo marido e sogra 
dela na PB. 
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n “Como qualquer boa 
comunicação de marketing, 
sua biografia do Instagram 
deve incluir um calltoaction”. 

Georgina Luna
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Foto sobre obra de Yums: Diego Nóbrega/Funesc

EMPRESA PARAIBANA
DE COMUNICAÇÃO

João Azevêdo (E) transmitiu o cargo de governador para o desembargador Saulo Benevides (D), que ficará no Executivo até o dia 23. Página 3

Presidente do TJPB assume o Governo do Estado

Viagens de 
ônibus devem 
aumentar 20% 
no feriadão

Previsão da direção 
do Terminal Rodoviário 
da capital é que haja 22 
mil embarques e 18.500 
desembarques.
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Caso Júlia: 
padrasto confessa 
que matou garota 
de 12 anos 

Júlia dos Anjos esta-
va desaparecida desde a 
manhã do último dia 7. 
Suspeito revelou que jo-
gou corpo em cacimbão.

Página 7



A cidade de João Pessoa está bem na estampa. Quem mora na ca-
pital paraibana e, em visita a outras capitais brasileiras, por algum 
motivo, faz referência à terra natal de Ariano Suassuna, recebe como 
resposta algum tipo de elogio, geralmente direcionado à beleza da 
paisagem natural, à segurança pública, aos monumentos históricos e 
artísticos, entre outros atrativos.

João Pessoa tem problemas, muitos problemas. Congestionamen-
tos no trânsito, comunidades em situação de vulnerabilidade, mora-
dores de rua, sujeira, assaltos, desemprego etc. No entanto, respeitan-
do-se as proporções, quando comparada a São Paulo e Rio de Janeiro, 
por exemplo, a “Cidade das Acácias” transforma-se em uma espécie 
de “paraíso tropical”.

De fato, João Pessoa continua oferecendo mais vantagens que des-
vantagens a moradores, turistas ou a quem nela pretende instalar-
se. Sua geografia é relativamente curta e pouco acidentada. As praias 
têm acesso fácil e, de modo geral, balneabilidade. O verde ainda pre-
domina e há parques públicos e centros culturais e comerciais para 
todos os gostos (e bolsos).

Não é o caso - e nem caberia, neste espaço -, de se fazer o inventá-
rio dos bens públicos da capital paraibana. Importa destacar que a in-
fraestrutura e a qualidade de vida de uma cidade dependem da po-
pulação. Cabe aos cidadãos e cidadãs zelar pela cordialidade e lutar, 
no plano político, pela conservação e ampliação do meio ambiente e 
do patrimônio público.

Neste sentido, saber votar é uma questão fundamental para o exer-
cício da cidadania. Os habitantes de uma cidade devem ter a cons-
ciência de que eles são os agentes públicos por excelência. Cabe a eles 
escolher os gestores públicos e, mais que isso, fiscalizar o trabalho de 
prefeitos e vereadores, para que não se desviem dos reais interesses 
da coletividade. 

Se a cidade de João Pessoa goza hoje de um bom conceito, este pode 
melhorar ainda mais, o que significaria novos e melhores benefícios 
para a sua população. A pobreza que desfigura a paisagem é um pro-
blema de todos, e sua eliminação, por força da inclusão social, deve 
ser o princípio fundamental de todo e qualquer projeto político-admi-
nistrativo que se preze.

Crônica

Conceito de cidade
Editorial

Clóvis Roberto
cclovisroberto@gmail.com | Colaborador

A garça
De graça, olhando o limitado hori-

zonte, a garça faz pose e sensualiza sua 
silhueta numa das margens da Lagoa, 
aquela velha conhecida do pessoense, 
testemunha e personagem de tantas his-
tórias, também chamada de cartão-pos-
tal. O que se passa na mente da ave es-
belta? Do outro lado, os ressuscitados 
pedalinhos, ao centro a desligada fonte 
outrora elegante e de águas saltitantes, 
pelas redondezas jardins bem cuidados, 
pedestres apressados e motores mais dis-
tantes a roncar. O pássaro impávido con-
tinua a meditar e reler a cidade. 

A garça pensa distraída na própria 
imagem, estacionada à margem das 
águas escuras do que já fora um charco, 
um terreno esquecido, agora imagem re-
presentativa da cidade. Ela ali faz parte 
da cena, orgulha-se de ter destaque com 
seus voos clássicos e rasantes na lâmina 
da superfície, limítrofe do seco e do mo-
lhado. Em voo, usa a água como espelho 
da sua desenvoltura no ar, narcisista as-
sumida, sabe que chama a atenção, acei-
ta o papel, quer interpretá-lo. 

Esquálida para muitos, para si tal per-
fil a agrada. Se é garça, deve ser magra.

A garça até disfarça. Finge não saber 
de nada, que sua presença nem agrada 
ou desagrada. E fita as demais amigas, 
mas mantém certa distância. Cada uma 
tem por ali seu palco, um espaço para sua 
própria dança. Vez por outra decola, bate 
as asas, amostra as penas brancas, ence-
na valsas, pousa adiante. Repete o balé 
de tempos em tempos, passa o dia nessa 
toada, feito ornamento da velha Lagoa.

E mais um momento, a garça pasto-
ra as águas, escolhe um peixinho, agar-
ra com o pontudo bico, envia-o à pança. 
Se um humano se aproxima, matreira-
mente afasta-se, dá umas passadas, pro-
cura um abrigo, caminha com ar de des-
ligada. Se o intruso persiste, é hora de 
mais um voo, vence a intromissão. Ali 
é seu reino, no meio da cidade, em posi-

ção privilegiada, contando as horas com 
um certo marasmo. 

A garça já retratada nas páginas de 
jornais, fotografada de várias maneiras, 
simbólica figurinha da cidade. Se a La-
goa já foi dos Irerês, espécie de pato, tal-
vez um marreco, há alguns anos voltou 
a ser das garcinhas. E fazem poses foto-
gráficas, fingem ser difíceis de capturar 
imagem.

No começo do verão, por vezes, per-
dem a disputa com os ipês. Mas, segu-
ras de si, sabem da própria superiorida-
de diante da efêmera passagem do tapete 
amarelo que logo desaparecerá e a garça 
voltará a reinar. 

São seres convencidos, dão valor tam-
bém a pontualidade. Logo cedo se fazem 
presentes na Lagoa com suas penas bem 
aninhadas, pernas esguias com andar 
num quase flutuar. Durante o dia estão 
por ali, para lá, acompanhando a cidade. 
No final da tarde, se recolhem, esperam o 
sinal do sol abaixar. Nem responde pelo 
nome científico, Ardea alba. Prefere ser co-
nhecida pelo nome popular. 

Garça da Lagoa, simbólica estrela do 
lugar.  

Apaixonante foi a expressão espontâ-
nea, reincidente do meu entusiasmo pelas 
“Notas” de Irineu Joffily, de vigor sempre 
renovado a fugir do traçado e pomposo es-
tilo europeu.

Por sugestão de aula do professor Milton 
Delone, do efêmero Ginásio Castro Pinto, se-
guidor rigoroso da gramática de Eduardo 
Carlos Pereira, eu tinha quebrado a cabeça 
com a leitura de Alexandre Herculano, “o 
maior vulto das letras lusitanas do século 
19”. Degluti à farta e mesmo com entusias-
mo, além das “Lendas e Narrativas”, a grave 
e severa “História de Portugal”. Foi tão far-
to o banquete que vivi meu instante de na-
riz pra cima, enjoando-me dos Rocha Pombo 
da história oficial brasileira. Ainda dei colher 
de chá a Alfredo D’Escragnolle Taunay, ape-
sar de indicada para o curso colegial, conci-
sa, precisa de linguagem, primeira aborda-
gem de matiz econômico do país chegada 
às minhas mãos.

Torpedeado nessa iniciação, dei com as 
“Notas” de Irineu Joffily na estante precio-
síssima do velho Bertino do Carmo Lima, 
um contador que lia Marx, recorrendo a ele 
sempre que o imperialismo do presente pro-
duzisse a necessidade de interpretação à luz 
do marxismo. 

E não somente vi ou li o livro de Joffily, 
como saí com ele, levando-o na cabeça e nos 
peitos, arrostando o sol e a areia quente dos 
caminhos e veredas da paixão do autor.

Meio século depois, já setentão, quando 
Dorgival Terceiro Neto, de sua casa de fazen-
da de Taperoá, mostrou-me o Pico gigante, 
rival do Jabre, que se ergue à pouca distância 
dali, lembrei-me da esforçada e temerária su-
bida de Joffily, do seu voo de águia, para ver 
de cima, como vira antes no cimo do Jabre, o 
descortino de serras, águas e terras daquele 
acidentado mapa natural da Paraíba. Hoje, 
de helicóptero, não se tem desses desejos. 

Passando ao livro, ao seu modo de ver e 
transmitir, é preciso notar que nisto o parai-
bano antecipou-se a João Ribeiro e Capistra-
no. Estes, já com suas concepções, ainda não 
haviam dado a graça do seu enfoque“ fora 

da pompa e grande estilo” seguido até en-
tão. O sergipano com sua História do Bra-
sil (1900), o cearense com os “Capítulos de 
História Colonial” – 1907, enquanto Joffily, 
em capítulos sequenciados no Jornal do Co-
mércio, do Rio, onde se exilara, se antecipa-
va em seu olhar para dentro, em tratar com 
“olhar interno” a nossa formação, “as feições 
e fisionomias próprias derivadas do colono, 
do índio e do escravo negro.”

Descrita a terra, percorrida e avistada de 
cima e ao sopé da Borborema; conhecido o 
sertanejo de rédeas livres tão bem montado 
quanto o fazendeiro, o brejeiro quase sem-
pre segurando as rédeas do senhor de enge-
nho, Joffily nos conduz a ser pessoa da his-
tória, a nos ver nela, a buscar a consciência 
da nossa identidade. 

Página a página, passo a passo, nos in-
corpora a seu sertanismo em busca de uma 
única riqueza, a de sabermos quem somos. 
Como jornalista, advogado, homem públi-
co e lavrador da pesquisa histórica, é a essa 
a busca que ele se entrega. Sustentada de seu 
bolso num jornal de conscientização e defe-
sa da terra paraibana. E sem tirar os olhos do 
mundo, como se vê da sugestão feita ao con-
temporâneo Pedro Américo: “Pinte a Paraí-
ba, homem! Pinte Areia!”

Irineu de todos os tempos II

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com l colaborador
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A beleza rústica!

“Foi tão farto 
o banquete 
que vivi meu 
instante de 
nariz pra 
cima

Gonzaga Rodrigues

“O pássaro 
impávido 
continua a 
meditar e reler 
a cidade

Clóvis Roberto
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O governador João Aze-
vêdo recebeu, na manhã de 
ontem, na Granja Santana, 
em João Pessoa, a paraibana 
Silvana Pilipenko, que che-
gou ao Brasil no último do-
mingo fugindo da guerra na 
Ucrânia. Durante o encontro, 
o chefe do Executivo estadual 
expressou satisfação pela in-
tegridade da artesã e reafir-
mou que o Estado fará o que 
for possível para melhorar 
as condições de vida dela, do 
marido e da sogra, de 87 anos, 
na Paraíba. 

 “Fico muito feliz que, ao 
final, tudo tenha dado cer-
to. O importante é proteger 
a vida. Graças a Deus, hoje 
você está de volta”, afirmou 
João Azevêdo.

 Ao acompanhar aten-
tamente detalhes do sofri-
mento passado por Silvana, 
o marido e a sogra enquan-
to fugiam da Ucrânia, o che-
fe do Executivo estadual 
comentou: “O mundo acom-
panha estarrecido essa guer-
ra, pois os motivos não estão 
ainda muito claros”, disse, co-
locando à disposição da famí-
lia todo o apoio institucional, 
a exemplo da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimen-
to Humano e da Secretaria 

de Representação da Paraí-
ba (Seri). 

 O secretário de Estado do 
Desenvolvimento Humano, 
Tibério Limeira, ressaltou a 
participação da pasta no su-
porte à Silvana e à família 
dela. “Por determinação do 
governador João Azevêdo, 
estamos prontos para ajudá
-la no que for preciso, fazen-
do as inserções nos serviços 
públicos, além de toda a re-
taguarda nas questões mate-
riais e que são de necessida-
de imediata”, disse. 

Coroamento do trabalho
Por sua vez, o secretário 

executivo da Secretaria de Re-
presentação da Paraíba, Adau-
to Fernandes, disse que a vin-
da de Silvana à Paraíba é o 
coroamento de um trabalho 
que começou há cerca de 45 
dias e que tinha o objetivo de 
repatriar outros paraibanos. 
“Desde o primeiro momento 
que identificamos que havia 
paraibanos na Ucrânia, o go-
vernador João Azevêdo deter-
minou que a Secretaria de Re-
presentação acompanhasse e 
ajudasse no que fosse preciso. 
De fevereiro de 2020 a feve-
reiro deste ano, identificamos 
que 16 paraibanos entraram 

Magistrado ficará à frente do Executivo estadual até o próximo dia 23

Saulo Benevides assume 
o Governo da Paraíba

presidente do tjpb

Lei de trânsito 
mais rígida 

“agora, estou Livre de quaLquer  
perseguição”, diz anísio sobre  
saída do pt e fiLiação ao psb   

Lista de fiLiados  
para o tse 

A saída – com ares de ex-
pulsão – do deputado esta-
dual Anísio Maia do PT foi, 
de algum modo, uma surpre-

sa – ele recebeu suspensão 
de seis me-

ses pela 
direção 
do par-
t i d o , 
por ter 
dispu-
tado a 
eleição 

para prefeito de João Pessoa em 2020, contrariando 
orientação da executiva nacional e estadual, que reco-
mendava apoio à candidatura de Ricardo Coutinho, à 
época ainda filiado ao PSB. O prazo da suspensão tor-
nou impossível sua pré-candidatura à reeleição, moti-
vo pelo qual ele decidiu se filiar ao PSB. Em vídeo pu-
blicado em sua conta no Twitter, o parlamentar registra 
que estava se sentindo perseguido no PT. “Nosso pro-
cesso de filiação está concluído no PSB. Um partido 
de esquerda, que vota em Lula e é da base do gover-
nador João Azevêdo. Agora, estou livre de qualquer 
perseguição que sofreria caso tivesse permanecido 
na federação composta pelo PT. Quero virar a pági-
na, dá um passo pra frente, e continuar na mesma jor-
nada, do mesmo jeito. Quero continuar com vocês na 
mesma luta, livre de perseguição e pronto para conti-
nuar a caminhar. E a pisada continua do mesmo jei-
to: Lula, presidente; João, governador, e fora Bolsona-
ro”, afirmou o deputado.          

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

fachin sobre indígenas na poLítica: 
uma democracia “mais verdadeira” 

pode deixar ou não o psd 

faroeste cabocLo na poLítica   

“roberto pauLino não trai” 

Prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima 
condiciona sua permanência no PSD à garantia 
de que o partido lhe dará legenda para concorrer 
à reeleição, em 2024. Em entrevista à TV Arapuan, 
afirmou que “caso perceba movimento em sentido 
contrário”, desembarca da legenda. A possibilida-
de de ele sair aumentou após Romero Rodrigues 
ser apeado da direção, que passou ao comando 
da senadora Daniella Ribeiro.       

“Não troco tapa com ninguém, comigo é na bala”. 
Do deputado Wallber Virgulino (PL), que também 
é delegado de polícia, referindo-se ao prefeito 
de Cabedelo, Vítor Hugo (União Brasil), que, de 
acordo com ele, teria tentado agredi-lo em show de 
rock ocorrido em João Pessoa. Já o prefeito disse ter 
registrado boletim de ocorrência na polícia, por se 
sentir ameaçado de morte. Antes, falou que tinha 
porte de arma e sabia atirar.   

E o deputado estadual Raniery Paulino (Republica-
nos) saiu em defesa do seu pai, que foi destituído 
do cargo de vice-presidente do MDB da Paraíba, por 
decisão de Veneziano Vital do Rêgo, que preside a 
legenda no estado. “Roberto Paulino não trai, não 
conspira, tem postura, tem palavra, é um homem 
decente”, disse, relacionado o ato a um “golpe” que 
teria sido dado. Roberto Paulino prometeu voltar à 
direção do partido.    

Partidos políticos têm 
até a próxima segunda-
feira, dia 18, para en-
viar lista atualizada de 
filiados ao Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), 
por meio do Sistema 
de Filiação Partidária 
(Filia). No documento, 
deve constar o nome 
completo do filiado, 
o número do título de 
eleitor e a data da filia-
ção. Para filiados que 
irão disputar cargos 
nas eleições, é obri-
gatório que a filiação 
tenha sido deferida 
pelo partido até o dia 2 
de abril.  

Ex-secretário estadual 
de Saúde, o médico Ge-
raldo Medeiros revelou 
números surpreenden-
tes sobre acidentes de 
moto na Paraíba, em 
entrevista a uma rádio. 
“[Há] uma média de 200 
acidentados de motos 
por semana”, disse. De 
acordo com o pré-candi-
dato a deputado federal 
pelo PSB, traumas con-
somem 10% do PIB do 
país. “Estamos perdendo 
essa guerra. É necessá-
rio que haja mudanças 
na legislação no trânsito, 
com leis mais rígidas”, 
defendeu.   

Em encontro com representantes da Articulação dos 
Povos Indígenas do Brasil, a maioria mulheres que 
são pré-candidatas a cargos eletivos, o presidente 
do TSE, ministro Edson Fachin, defendeu maior 
participação delas na política, afirmando que a 
democracia “será ainda mais verdadeira se tiver a 
face da mulher indígena”. É nossa prioridade trazer 
as vozes e as cores dos povos indígenas. A socie-
dade tem um débito histórico com os indígenas”.  

paraibana que fugiu da ucrânia

João Azevêdo recebe Silvana Pilipenko 

O presidente do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, desem-
bargador Saulo Benevides as-
sumiu, na tarde de ontem, o 
Governo da Paraíba, até o pró-
ximo dia 23. A transmissão de 
cargo aconteceu no Palácio da 
Redenção. A posse do magistra-
do acontece em decorrência do 
pedido de licença do titular do 
Executivo estadual, João Azevê-
do (PSB), para um período de 10 
dias de férias.

O desembargador assume 
o  Governo do Estado pelas im-
possibilidades da vice-gover-
nadora, Ligia Feliciano (PDT) 
e do presidente da Assembleia 
Legislativa da Paraíba, deputa-
do Adriano Galdino (Republi-
canos) de assumirem o posto, 
pois são candidatos nas eleições 
de outubro, e caso assumissem 
a titularidade do governo esta-
dual se tornariam inelegíveis. 

“Viajo com a maior tranqui-
lidade do mundo. Estou entre-
gando o comando do Estado a 
um grande magistrado. Sei que 
a Paraíba estará, neste período, 
em boas mãos. Isso mostra que a 
harmonia entre os Poderes nun-
ca esteve tão bem quanto agora. 
Vou descansar por pouco mais 
de uma semana. Mas quando 
voltar, volto a todo vapor para 
continuar cuidando da Paraíba”, 
disse o governador licenciado. 

Falando de política, João 
Azevêdo destacou que não tem 
pressa na formação da sua cha-
pa majoritária. Ele destacou que 
tem que ter calma e não pode 
acelerar o processo, sem nenhu-
ma necessidade.”No momento 
minha preocupação é manter 
o progresso do nosso Estado. 
No momento certo irei anun-
ciar minha chapa”, disse João 
Azevêdo. 

O novo governador em-
possado ontem, com a licen-
ça do titular João Azevêdo, o 
desembargador Saulo Bene-
vides disse que neste perío-
do como chefe do Executivo 
estadual ficará atento em to-
dos os setores da gestão, mas 
com olhar especial aos temas 
mais sensíveis como saúde e 
segurança pública. 

“Com a licença do gover-
nador João Azevêdo e a im-
possibilidade dos substitu-
tos imediatos de assumirem 
o cargo, pois vão disputar 
cargos eletivos este ano, re-
cebo esta tarefa com muita 
vontade de trabalhar pela 
Paraíba. Vamos dar sequên-
cia ao governo. Isso é uma 
demonstração evidente de 
harmonia entre os Poderes 
aqui no nosso Estado. E neste 
período curto vou dar conti-
nuidade aos projetos que es-
tão em execução. Terei um 

olhar muito especial aos te-
mas mais sensíveis de uma 
gestão como são as pastas 
da Saúde e Segurança Públi-
ca. Vou me reunir constante-
mente com os secretários das 
respectivas pastas. No que-
sito saúde, por exemplo, vou 
dar continuidade no com-
bate à pandemia”, explicou 
o governador em exercício.

Saulo Benevides disse 
que vai dar continuidade 
normalmente a agenda do 
governo estadual e que vai 
dialogar com todas as pas-
tas da gestão. E que vai tocar 
a máquina da melhor forma 
possível. “Já estive em con-
tato com os secretários e va-
mos focar muito nas ques-
tões da Segurança e Saúde. A 
Saúde porque estamos sain-
do desse período de pande-
mia, mas sempre há uma 
preocupação. E também na 
questão da Segurança, por-

que é o que mais a população 
cobra”, destacou Benevides.

Saulo Benevides também 
destacou a harmonia com 
o Legislativo, que, segun-
do ele, tem agilizado as de-
mandas das instituições na 
Paraíba. “O Poder Judiciá-
rio tem várias parcerias com 
o Executivo e com a colabo-
ração efetiva da Assembleia 
Legislativa. Todos os proje-
tos de lei do Poder Judiciá-
rio são aprovados em tem-
po recorde na Assembleia”, 
explicou o governador em 
exercício.

Já no Tribunal de Justiça 
da Paraíba, com a ida por um 
período de 10 dias do presi-
dente Saulo Benevides para o 
comando do Executivo esta-
dual, a atual vice-presidente 
do Poder Judiciário paraiba-
no, a desembargadora Maria 
das Graças Guedes assume a 
presidência do TJPB.   

“Vamos focar na Segurança e Saúde”

n 

A posse do 
magistrado 
acontece em 
decorrência 
do pedido 
de licença 
do titular do 
Executivo 
estadual, 
João Azevêdo 
(PSB), para um 
período de 10 
dias de férias

Transmissão do cargo ocorreu ontem à tarde, no Palácio da Redenção

Foto: Francisco França/Secom-PB

Encontro aconteceu ontem pela manhã na Granja Santana

Foto: Francisco França/Secom-PB

na Ucrânia. Diante da guer-
ra, entramos em contato um a 
um”, contou, destacando que 
alguns não demonstraram in-
teresse de voltar, já que estão 
abrigados em países próximos, 
enquanto outros se encontram 
em processo de repatriação. 

 A artesã Silvana Pilipen-
ko ficou 26 dias sem conta-
to com a família, que mante-
ve reuniões com a embaixada 
da Ucrânia no Brasil e do Bra-
sil na Ucrânia. A artesã, casa-
da com o ucraniano Vasyl Pi-
lipenko, foi localizada em uma 
residência sem serviço de tele-
fonia e internet, fatores que a 
impediam de entrar em con-
tato com os parentes. 

“Foram momentos mui-
to difíceis e, de coração, que-
ro agradecer ao Governo da 
Paraíba pelos esforços, à em-
baixada do Brasil na Ucrâ-
nia e também à embaixada 
da Ucrânia no Brasil, além de 
toda uma rede de solidarieda-
de que recebi de todo mundo”, 
finalizou Silvana Pilipenko.

 n 

O secretário de Estado 
do Desenvolvimento 
Humano, Tibério Limeira, 
ressaltou a participação 
da pasta no suporte a 
Silvana e à família dela
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A Paraíba está há sete 
dias consecutivos sem re-
gistrar óbitos causados 
pela Covid-19, de acor-
do com o último boletim 
da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES-PB), divul-
gado ontem. Conforme a 
notificação, 13 novos ca-
sos foram registrados en-
tre segunda e terça-feira, 
sendo apenas um consi-
derado moderado ou gra-
ve. Ao todo, são 599.628 
confirmações da doença 
em todos os 223 municí-
pios paraibanos. Em re-
lação aos óbitos, o Esta-
do chega a marca de uma 
semana sem contabilizar 
nenhum, com um total de 
10.197 mortes.

Seg u ndo o bolet i m 
mais recente da SES-PB, 
1.503.433 testes foram rea-
lizados na Paraíba para 
diagnosticar a Covid-19. 
O estado também totaliza 
442.809 pessoas que se re-
cuperaram da doença.

Há dois anos, no pri-
meiro ano da pandemia, 
o boletim da Secretaria de 
Saúde da Paraíba registra-
va 111 casos de Covid-19 
e 13 mortes. Um ano de-
pois, em 2021, esses núme-
ros eram de 272.811 confir-
mações e 6.234 mortes por 
causa do coronavírus. A 
principal razão para a di-

minuição de casos e a es-
tabilidade no número de 
óbitos pela doença está no 
avanço da vacinação em 
todo o estado – e país.

Até o boletim de ontem, 
8.488.093 doses de imuni-
zantes contra a Covid-19 

haviam sido aplicados na 
Paraíba. Dessas, 3.465.939 
foram destinadas para a 
primeira dose e 3.233.948 
pessoas já estão com o es-
quema vacinal completo, o 
que equivale a quase 80% 

da população total do es-
tado. Desse grupo de va-
cinados, 3.148.981 tiveram 
que tomar as duas doses 
de um imunizante e 84.967 
fizeram parte do públi-
co que tomou dose úni-
ca. No caso das doses de 
reforço, 43.411 de pessoas 
com alto grau de imunos-
supressão já tomaram e 
1.733.993 pessoas dentro 
do grupo com idade a par-
tir de 18 anos também. Ao 
todo, 9.134.144 doses de va-
cina chegaram aos muni-
cípios desde o início da 
campanha de imunização.

O índice de ocupa-
ção dos leitos de Unidade 
de Tratamento Intensiva 
(UTI) para adultos, crian-
ças e para o setor de obs-
tetrícia é de 7% em toda a 
Paraíba. Na Região Metro-
politana de João Pessoa, 
considerando apenas os 
leitos de UTI adulto, a ocu-
pação é de 17%. Em Cam-
pina Grande essa taxa cai 
para 1% e no Sertão do es-
tado a ocupação está ze-
rada. 

Entre segunda-feira e 
ontem, nenhum pacien-
te foi internado em algu-
ma unidade pública de re-
ferência para a Covid-19. 
Por enquanto, há um total 
de 43 pacientes hospitali-
zados em razão da doen-
ça. As informações são do 
Centro Estadual de Regu-
lação Hospitalar.

A 6ª edição do Prêmio 
Afrafep de Educação Fis-
cal, que este ano elevou a 
premiação para R$ 40 mil 
e também o número para 
oito vencedores, segue com 
inscrições abertas neste mês 
de abril.

O concurso vai premiar 
os melhores projetos de 
educação fiscal em quatro 
categorias: professores de 
escolas de educação básica; 
professores ou profissionais 
de instituições de ensino su-
perior/ongs; da área de tec-
nologia e dos profissionais 
de imprensa. Os oito me-
lhores projetos serão agra-
ciados com um Certificado 
de Reconhecimento e uma 
premiação financeira de 
R$ 5.000,00. Serão três prê-
mios para a categoria Escola 
(Educação Básica); dois prê-
mios para a categoria Insti-
tuições; dois prêmios para 
a categoria Profissional da 
Imprensa e um prêmio para 
a categoria Tecnologia.

O prêmio é uma realiza-
ção da Associação dos Au-
ditores Fiscais do Estado da 
Paraíba (Afrafep) em parce-
ria com o Sindifisco-PB e a 
Loteria do Estado da Paraí-
ba (Lotep), tendo apoio da 
Secretaria de Estado da Fa-
zenda (Sefaz-PB).

Link do regulamento
O regulamento completo 

com o cronograma, a abran-
gência das temáticas por 

cada categoria, que poderão 
ser trabalhadas nos projetos 
ou na reportagem, com as 
informações detalhadas e 
o formulário de inscrição do 
‘Prêmio Afrafep de Educa-
ção Fiscal’, já está disponibi-
lizado na página da entida-
de por meio do link https://
afrafep.com.br/premioedu-
cacaofiscal/. As inscrições 
podem ser realizadas até o 
dia 31 de maio. As dúvidas 
sobre o prêmio também po-
dem ser tiradas pelo telefo-
ne (83) 3533-5340.

Quem pode participar
Poderão participar do 

Prêmio Afrafep de Educa-
ção Fiscal os professores de 
escolas (ensino infantil, en-
sino fundamental, ensino 
médio e  profissionalizan-
te), instituições (organiza-
ções não governamentais, 
universidades, prefeituras e 
secretarias municipais e de-
mais instituições da inicia-
tiva privada), profissionais 
da imprensa (profissionais 
ou empresas de comunica-
ção com atuação em mídia 
convencional, como mídia 
impressa, tv rádio e inter-
net, além de estudantes uni-
versitários do curso de Jor-
nalismo, com reportagens 
publicadas em jornais im-
pressos ou digitais) e tecno-
logia (amadores, estudan-
tes da área de tecnologia da 
informação, profissionais 
e organizações da iniciati-

va pública, privada ou do 
3º setor, que desenvolvam 
ou financiam a criação de 
aplicativos, jogos e progra-
mas para computadores ou 
dispositivos móveis, aplica-
dos ou destinados à Educa-
ção Fiscal).

Para os profissionais da 
imprensa serão avaliadas as 
matérias que tenham sido 
veiculadas em meios de co-
municação, dentro o prazo 
de 2 de janeiro de 2022 a 30 
de junho de 2022, com re-
portagens publicadas em 
jornais, revistas, impres-
sos ou digitais, abrangendo 
além dos temas já mencio-
nados, outros, como divul-
gação de experiências exi-
tosas e de boas práticas 
desenvolvidas em Escolas 
e Instituições, incentivan-
do a participação das de-
mais categorias no prêmio.

Prazo para Imprensa
A Afrafep-PB esclare-

ce que a categoria Profissio-
nal de Imprensa poderá fa-
zer a sua inscrição até o dia 
31 de maio, mas a publica-
ção da matéria em seu veí-
culo pode ser feita até o dia 
30 de junho para concorrer. 
Se a matéria for publicada 
entre 1º e 30 junho, o profis-
sional de imprensa precisa 
enviar a matéria à Comissão 
Avaliadora do Prêmio Afra-
fep de Educação Fiscal até o 
dia 30 de junho de 2022 para 
concorrer ao prêmio.

Prêmio Afrafep 2022 segue com 
as inscrições abertas em abril

Paraíba está há sete dias sem 
registrar óbitos por Covid-19 
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Sistema de Segurança Pública do Estado irá executar trabalho de prevenção e repressão da violência durante o feriadão

Os órgãos que compõem 
o Sistema de Segurança Pú-
blica da Paraíba irão execu-
tar um trabalho de preven-
ção e repressão da violência 
durante o feriadão da Sema-
na Santa, com o reforço de 
abordagens, blitz e satura-
ção de pontos estratégicos. 
O planejamento inclui a Se-
cretaria da Segurança e da 
Defesa Social (Sesds), com 
Polícia Militar, Polícia Civil 
e Corpo de Bombeiros Mi-
litar, e ainda Secretaria de 
Administração Penitenciá-
ria (Seap). Ao todo, 7,2 mil 
policiais e bombeiros e 625 
viaturas serão empregados 
diretamente na “Operação 
Semana Santa 2022”, além 
do serviço normal, atuan-
do de forma integrada em 
todo o território paraibano. 
O trabalho também conta 
com o Grupamento Tático 
Aéreo (GTA) da Sesds, com 
as aeronaves Acauã 1 e 2 em 
apoio às operações policiais 
e ainda a resgates, do Litoral 
ao Sertão.

A Polícia Militar vai em-
pregar 4.731 homens e mu-
lheres e 374 viaturas, que 
serão dispostos principal-
mente na Região Metropo-
litana da capital, Campina 
Grande, Patos e demais ci-
dades polos do Sertão. Rece-
berão apoio os eventos reli-
giosos e serão intensificados 
os trabalhos de abordagens 
a pessoas e veículos, blit-
zen, checkpoints, em locais 
propícios à situação de vul-
nerabilidade social. A es-
colha dos chamados “pon-
tos quentes” é definida com 
base em um estudo de geo-

processamento realizado 
pelo Núcleo de Análise Cri-
minal e Estatística (Nace) da 
Assessoria de Ações Estraté-
gicas da Sesds. 

Além disso, a instituição 
vai reforçar a presença nos 
locais onde acontecerão ce-
lebrações religiosas, próxi-
mo aos mercados públicos 
e em praias, que são pontos 
que devem receber um au-
mento da movimentação de 
pessoas. Serão utilizadas to-
das as modalidades de po-
liciamento: a pé, motoriza-
do, canil, choque, policiais 
do Batalhão Ambiental, Ci-
clo Patrulha, Rádio Patru-
lha, Grupo de Ações Táticas 
Especiais (Gate), Cavalaria, 
Companhia Especializada 
de Atendimento ao Turista 
(Ceatur), entre outras. 

O Corpo de Bombeiros 
Militar vai empregar um 
efetivo de 1.267 homens e 
mulheres durante toda ope-
ração e com auxílio de 38 
viaturas operacionais e ad-
ministrativas. Atuando em 
uma área de 96km de lito-
ral, de Lucena a Pitimbu, 
serão ativados 90 postos de 
guarda-vidas com o apoio 
de sete embarcações itine-
rantes.  Além de mergulha-
dores e equipes de monito-
ramento com drones.

O planejamento da ins-
tituição visa dirimir even-
tuais necessidades do pe-
ríodo, que é conhecido pelo 
grande fluxo de banhistas 
nas praias do Litoral parai-
bano, por conta do feriadão. 
Assim, a instituição preten-
de cobrir estrategicamente 
as áreas de maior concentra-

Operação terá 7,2 mil policiais na PB
semana santa

educação fiscalpandemia

ção de pessoas, executando o 
trabalho de prevenção, prin-
cipalmente afogamentos.

Responsável pelo traba-
lho investigativo, a Polícia 
Civil terá 1.241 homens e 
mulheres trabalhando em 
delegacias no Estado, en-
tre delegados, agentes de 
investigação, escrivães de 
polícia, agentes operacio-
nais e servidores do Institu-
to de Polícia Científica (IPC), 
com a presença de 209 via-
turas. Na 1ª Superintendên-
cia Regional de Polícia Civil 
(SRPC), que abrange a ca-
pital e os litorais sul e nor-
te, o atendimento à popula-
ção acontecerá na Central de 
Flagrantes, 3ª Delegacia Dis-
trital de Cabedelo, 4ª Dele-
gacia Distrital de Bayeux, 5ª 
Delegacia Distrital de San-
ta Rita, 6ª Delegacia Distri-
tal de Alhandra e Delegacia 

de Atendimento ao Turis-
ta (Deatur). Ainda estarão 
de plantão equipes das de-
legacias especializadas de 
Homicídios, Infância e Ju-
ventude, Roubos e Furtos de 
Veículos e Cargas, Delega-
cia Especializada de Aten-
dimento a Mulher (Deam). 

Na 2ª SRPC, que abrange 
a região de Campina Gran-
de, o plantão será na Central 
de Polícia, na Delegacia de 
Atendimento Especializa-
do a Mulher, e nas cidades 
de Queimadas, Esperança, 
Picuí, Monteiro e Juazeiri-
nho. Na região de Guarabira 
(4ª SRPC), o plantão será nas 
delegacias seccionais de Ita-
baiana Guarabira, Maman-
guape, Sapé e Solânea. No 
Sertão, os polos de plantão 
serão localizados na Cen-
tral de Polícia de Patos, na 
Deam, e nos municípios de 

Princesa Isabel, Itaporan-
ga, Catolé do Rocha, Sousa 
e Cajazeiras. 

Reforço no Sistema
Alinhada com os órgãos 

operativos da Segurança, a 
Secretaria da Administra-
ção Penitenciária (Seap), por 
meio da Gerência Executi-
va do Sistema Penitenciário 
(Gesipe), participa da opera-
ção com equipes do Grupo 
Penitenciário de Operações 
Especiais (GPOE) e da Força 
Tática Penitenciária.

Serão 16 policiais penais 
e quatro viaturas dando su-
porte ostensivo, verifican-
do situações de possíveis 
quebras de regime por par-
te dos presos dos regimes 
aberto e semiabertos, além 
dos apenados que são mo-
nitorados por tornozelei-
ras eletrônicas com o supor-

te do Centro de Operações 
Penitenciárias (Copen), fis-
calizando situações como 
a circulação fora de horá-
rios, consumação de bebida 
alcoólica, além do recolhi-
mento dos possíveis infra-
tores e apresentando-os às 
autoridades judiciais com-
petentes.

Operação Lei Seca
Até o Domingo de Pás-

coa (17), as equipes da Lei 
Seca do Departamento Es-
tadual de Trânsito (Detran) 
vão participar da Operação 
Semana Santa, deflagrada 
pelos órgãos de seguran-
ça da Paraíba. Cerca de 50 
agentes comporão as equi-
pes, que combaterão o con-
sumo de álcool junto com 
direção.

Delegacia On-line
Como mais canais de 

atendimento ao cidadão, a 
Secretaria da Segurança e 
da Defesa Social disponibi-
liza o número 190, para co-
municar qualquer tipo de 
ocorrência à Polícia Mili-
tar; o 193, que atende situa-
ções de resgates, acidentes, 
colisões, incêndios e outras 
emergências relacionadas à 
vida; e o Disque Denúncia 
(197), que recebe da popu-
lação denúncias anônimas, 
com total sigilo e de forma 
gratuita. Nos casos de ocor-
rências simples, sem violên-
cia, a população pode contar 
com o serviço da Delegacia 
On-line (www.delegaciaon-
line.pb.gov.br).

Leia mais na página 19

Ações policiais terão reforço de abordagens, blitz e saturação de pontos estratégicos no Estado

Foto: Marcus Antonius/Arquivo
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Índice
de ocupação dos leitos 

de Unidade 
de Tratamento 
Intensiva (UTI) 

para adultos, crianças 
e para o setor de 

obstetrícia é de 7% 
em toda a Paraíba



O excesso de cancelamen-
tos de viagens por parte dos 
transportes por aplicativo é 
o que tem ajudado muitos ta-
xistas a sobreviver e a manter 
clientes. A informação é do 
presidente do Sindicato dos 
Taxistas da Paraíba (Sindtaxi-
PB), Wellington Macedo. Ape-
nas em João Pessoa são 1.440 
táxis cadastrados na Superin-
tendência Executiva de Mobi-
lidade Urbana da capital (Se-
mob- JP).

Esse número correspon-
de, na realidade, aos veículos 
cadastrados na entidade, mas 
na ativa são aproximadamente 
mil profissionais trabalhando 
nas ruas da capital. “Nos últi-
mos tempos, as maiores preo-
cupações são a pandemia (que 
ainda não acabou) e a alta dos 
combustíveis. Em relação aos 
aplicativos, estamos menos 
tensos, porque a qualidade do 
atendimento é outra e eles não 
estão conseguindo atender à 
demanda. São muitos cance-
lamentos e isso tem beneficia-
do bastante os táxis”, declarou.

O presidente aponta que 
depois da pandemia muitos 
taxistas pararam de rodar, fi-
caram sem condições de com-
prar carros, uns adoeceram 
e outros chegaram a falecer. 
“Com isso, muitos alvarás de 
táxis ficaram parados na Se-
mob. São taxistas registrados, 
mas que não puderam mais 
trabalhar”, comentou. 

Além dos cancelamentos 
dos alternativos, as taxas di-
nâmicas (aumento de preços 
das corridas conforme a hora 
do dia e quantidade de veícu-
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Elevado índice de cancelamento de viagens por aplicativos é um dos motivos para a migração dos passageiros

Passageiros voltam aos táxis em JP
transportes

Clayton Campagnol-
la, consultor da Organiza-
ção das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura 
(FAO), fala à Paraíba hoje, às 
18 horas. É a terceira edição 
do ciclo de lives “A Consciên-
cia pelo Conhecimento”, que 
tem as mudanças climáticas 
como tema central. 

O debate é promovido 
pelo Governo do Estado, 
através da Secretaria Exe-
cutiva de Ciência e Tecno-
logia, e terá a participação 
também de Daniel Benitez 
Ojeda, gerente executivo de 

Desenvolvimento Científi-
co e Tecnológico da SEC&T.

O assunto desta terceira 
live é justamente “efeitos das 
mudanças climáticas sobre 
a produção de alimentos” 
e ela será transmitida mais 
uma vez pelo canal da Se-
cretaria de Estado da Edu-
cação e da Ciência e Tecno-
logia no YouTube (https://
www.youtube.com/watch?-
v=Tqjzystjbhc). 

Campagnolla também 
foi presidente da Embra-
pa e, na FAO, atualmen-
te é diretor da Divisão de 

Produção e Proteção Ve-
getal. Ele vai falar de suas 
experiências na promoção 
da agricultura familiar e 
pela produção sustentável 
de alimentos. “Há vários 
eventos climáticos que in-
terferem na produção de 
alimentos em todas as par-
tes do planeta, como, por 
exemplo, o calor, as secas, 
as enchentes e inundações 
e os ciclones e tempesta-
des, que estão se tornando 
mais frequentes”, conta. “Já 
se constatam muitos efeitos 
das mudanças climáticas 

n
Debate 
ocorrerá às 
18h e será 
transmitido 
pelo 
YouTube da 
Secretaria 
de 
Estado da 
Ciência e 
Tecnologia

Nas ruas
A Uber e a 99 

são as maiores 
concorrentes 

dos taxistas em JP

los) também têm gerado insa-
tisfação dos clientes, fazendo 
com que migrem para os táxis. 

Conforme a Uber, o pre-
ço dinâmico é uma forma da 
empresa compensar o aumen-
to da demanda por carros em 
determinados lugares. Segun-
do a empresa, quando a quan-
tidade de novos pedidos de 
viagens cresce em uma área, 
os preços aumentam para in-
centivar os motoristas a se co-
nectarem ao aplicativo. 

Para Wellington Macedo, 
às vezes, as tarifas nos aplica-
tivos estão tão altas que che-
gam a superar o preço dos tá-
xis, o que motiva as pessoas a 
mudar suas opções nas corri-
das. “Hoje também estamos 
usando os aplicativos de táxi 
que trabalham com descon-
tos de até 20%. Com o descon-
to, pode-se chegar a um valor 
menor, o mesmo valor ou com 
pouca diferença de preço. Se 
for uma viagem de João Pes-
soa para o Aeroporto de Re-
cife,  por exemplo, o desconto 
chega até 30%”, destacou.

As dificuldades nos trans-
portes por aplicativos geraram 
uma oportunidade para que 
os táxis assegurassem sua pre-
sença no mercado. Porém, eles 
ainda ameaçam a profissão de 

Consultor da ONU fala à Paraíba sobre mudanças climáticas
live hoje

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

taxista, já que muitas empre-
sas de táxis reduziram suas 
frotas. A Uber e a 99 estão en-
tre os principais concorrentes 
desses profissionais. 

José Carlos Oliveira (co-
nhecido como Der) há oito 
anos trabalha como taxista. 
Ele conta que os transportes 
por aplicativo geraram uma 
redução expressiva na quanti-
dade de clientes, mas garante 
que ele e vários de seus colegas 
conseguem sobreviver como 
taxista e continuam circulan-
do pela cidade. Seu ponto fica 
próximo ao Mercado Público 
de Mangabeira. 

Ele tinha aproximadamen-
te seis anos de profissão quan-
do percebeu que as corridas 
estavam diminuindo e que 
muitos clientes passaram a pe-
dir viagens pelo celular. “Esco-
lhi o táxi pensando em obter 
uma boa renda, mas a chega-
da dos aplicativos nos prejudi-
cou. Antes, fazíamos as nossas 
diárias com as nossas viagens. 
Mas, esses aplicativos quebra-
ram muitos taxistas”, admitiu.

A maior parte de suas cor-
ridas é dentro de João Pes-
soa. Raramente José Carlos 
faz viagens para o interior 
da Paraíba ou outros esta-
dos. “Às vezes consigo via-
gens para Recife, Natal ou 
Campina Grande. Antes, ti-
nha corrida para todos os lu-
gares e para Natal ou Campi-
na eu ia direto”, disse. 

No entanto, ele acredita 
que aos poucos o setor vem se 
recuperando diante dos can-
celamentos, altas taxas pra-
ticadas e outros problemas 
nessas plataformas, o que tem 
feito muitos passageiros retor-
narem aos táxis.

Conforme o representante 
do Sindicato, além da pande-
mia e dos aplicativos de trans-
porte, a alta dos combustíveis 
é outra questão que preocupa 
os taxistas. Por essa última ra-
zão,t orna-se cada vez mais di-
fícil, atualmente, o motorista 
conseguir dar descontos nas 
corridas. Mas em maio o Sin-
dicato irá apresentar aos mo-
toristas um novo aplicativo, já 
em funcionamento em Recife 
e em outras capitais, cujo obje-
tivo é fazer com que o taxista 
possa trabalhar melhor os seus 
descontos, de acordo com a de-
manda de cada profissional.

“A gente está passando 
uma crise muito grande por 
causa desse combustível caro, 
porque parte do que a gente 
ganha é para o combustível. 
Antigamente, era mais barato 
e esse lucro era melhor. Ago-
ra, temos os combustíveis mais 
caros e os aplicativos para nos 
preocupar”, lamentou o taxis-
ta José Carlos.

No dia 12 de março ocorreu 
uma assembleia do Sindtaxi-
PB para discutir um possível 
aumento de tarifa, devido ao 
aumento dos preços dos com-
bustíveis. “O aumento foi apro-
vado, mas os valores ainda não 
foram definidos. Levamos três 
propostas para a Prefeitura e 
ainda esperamos a contrapar-
tida da PMJP”, informou o pre-
sidente da entidade. 

Diferença de preços
Em João Pessoa, as via-

gens mais frequentes de táxi 
são para o Centro da cidade, 
Bancários, Manaíra e os Sho-

Efeito do aumento dos combustíveis 

ppings Mangabeira, Manaíra 
e Tambiá. Os pontos de parti-
da, geralmente, são Mangabei-
ra, Bancários (e demais bairros 
da Zona Sul) ou de locais dife-
rentes em torno do Centro da 
capital. 

“A maioria das corridas é 
para o Centro, que inclui o pes-
soal que vai trabalhar pela ma-
nhã e os destinos para o retor-
no do trabalho, a partir das 17h, 
para os Bancários ou Manga-
beira, por exemplo”, acrescen-
tou Wellington Macedo.

Do Mercado de Mangabeira 
para o Mangabeira Shopping, 
por exemplo, as corridas no ta-
xímetro custam entre R$ 10 e 
R$ 12. Na Uber, esse valor sem 
taxa dinâmica pode ser R$ 7,90 
(UberX) ou R$ 12,90 (Confort), 
mas pode chegar a R$ 19,90 nos 
horários de pico. No aplicativo 
99, por sua vez, os preços vão 
de R$ 7,40 (Pop) a R$ 8,90 (Con-
fort), também chegando nos 
períodos de maior movimento 
de clientes a R$ 19,90.

Mas, se o destino for o Cen-
tro de João Pessoa saindo dos 
Bancários, o passageiro pode 
pagar no taxímetro de R$ 30 

(Parque da Lagoa) a R$ 35 (Ter-
minal Rodoviário). Na platafor-
ma Uber, essa viagem às 10h 
custa R$ 14 (Parque da Lagoa) 
ou R$ 18 (Rodoviária). E na 99, 
no mesmo horário, os preços 
são R$ 13,60 (Parque da Lagoa) 
e R$ 14,50 (Rodoviária)

Poucos clientes andam ape-
nas de táxi, pois a maioria pro-
cura fazer o comparativo de 
preços. “Têm pessoas que che-
gam e já nos pedem uma esti-
mativa de quanto daria no ta-
xímetro e quando é para longe 
tentam chegar em um acordo 
para definir o valor. Por exem-
plo, saindo de Mangabeira até 
Jacumã dá entre R$ 50 e R$ 60”, 
pontuou o taxista José Carlos.

Para fora de João Pessoa, a 
maior parte das viagens são 
para Recife, Campina Grande 
e Natal. Alguns clientes optam 
por contratar as corridas por 
valores fixos, sem o taxímetro. 
“Por causa do combustível, tan-
to os carros por aplicativo como 
os taxistas sentiram essa cri-
se. Espero que o valor do com-
bustível diminua para que a si-
tuação dos taxistas melhore de 
fato”, concluiu José Carlos. 

Negociação entre passageiro e motoristas em busca de descontos

Foto: Marcos Russo

Foto: Marcos Russo

Frota de táxis em João Pessoa cadastrada junto à Semob é de 1.440 veículos, sendo que uns mil efetivamente estão em circulação na capital; chegada dos aplicativos, há alguns anos, afastou muitos taxistas

na produção de alimentos 
com queda de produtivida-
de e perda nas lavouras e pe-
cuária, assim como na pesca 
e aquacultura”.

Para ele, os agriculto-
res familiares tendem a ser 
mais afetados pelos efeitos 
do aquecimento climático 
porque não possuem capa-
cidade econômico-financei-
ra para recuperação após a 
ocorrência de eventos climá-
ticos extremos. “Além disso, 
suas limitações tecnológicas 
e a carência de um sistema de 
assistência técnica e extensão 

rural tendem a agravar situa-
ções emergenciais”, afirma. 

Após a exibição ao vivo, o 
debate permanece on-line no 
canal da Seect para ser assis-
tido ou reassistido. A primei-
ra edição, com Paulo Artaxo, 
integrante do Painel Intergo-
vernamental de Mudanças 
Climáticas (IPCC), e a segun-
da, com Patricia Pinho, dire-
tora científica adjunta do Ins-
tituto de Pesquisa Ambiental 
da Amazônia (Ipam), seguem 
disponíveis no canal (https://
www.youtube.com/watch?-
v=-IFOf7uFsmc).

Alerta
Fenômenos  
climáticos 

extremos afetam 
a produção de 

alimentos 
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Cerca de 40,5 mil pessoas 
devem passar pelo Termi-
nal Rodoviário de João Pes-
soa, localizado no Varadouro, 
durante o feriadão da Sema-
na Santa, que começa, para 
alguns, amanhã, e, para ou-
tros, na sexta-feira. No entan-
to, muitos passageiros preferi-
ram antecipar a viagem ontem 
para evitar movimento inten-
so. Estima-se um aumento de 
20% no fluxo de passageiros 
comparado ao ano passado, 
porém, não está previsto a co-
locação de ônibus extras.

Estão previstos 22 mil em-
barques e 18.500 desembar-
ques até segunda-feira. Os 
destinos mais procurados 
dentro da Paraíba são Cam-
pina Grande, Patos, Sousa e 
Guarabira. Já fora do estado, 
são Recife e Natal. 

Em comparação ao feria-
dão de Semana Santa de 2019 
(antes da pandemia, portanto), 
o administrador do Terminal 
do Varadouro, Reinaldo Bra-
sil, disse que ocorreu um de-
créscimo de 10 a 12% no fluxo 
de passageiros. “A expectativa 
é que nos próximos feriados 
o fluxo aumente ainda mais, 
principalmente no São João”, 
afirmou.

Uso de máscara
Observa-se que a maioria 

dos passageiros da rodoviá-
ria aboliu o uso das máscaras, 
entretanto os idosos ainda não 
se sentem seguros para tanto. 
Maria Falcão, 95 anos, e sua fi-
lha Fátima Costa, 69, moram 

Previsão do Terminal Rodoviário de João Pessoa é de aumento em relação ao mesmo período do ano passado

Alta de 20% no fluxo de passageiros 
semana santa

em João Pessoa e viajaram on-
tem com destino a Recife. Elas 
aproveitaram o feriadão para 
visitar a família. “Pretende-
mos voltar no domingo ou se-
gunda-feira. Semana Santa é 
tempo de estar com a famí-
lia e refletir sobre o sofrimen-
to de Cristo até a ressureição”, 
declarou.

 A servidora pública fede-
ral Kátia Félix, 56 anos, viajou 
a Recife para encontrar seus fa-

miliares e seu irmão, que mora 
em Maceió. “Meu irmão veio à 
capital de Pernambuco fazer 
um procedimento dentário, 
então aproveitamos o feriadão 
para reunir a família”, contou.

  Naturais de Patos, Maria 
Érica e Alisson Teógenes,24 
e 26 anos, respectivamente,-
são exemplos de passageiros 
que já se sentem seguros em 
andar sem máscara, tanto em 
ambientes fechados quanto 

em abertos. Eles vieram pas-
sar a semana na casa da famí-
lia, mas já estão voltando à sua 
cidade natal. “Como o movi-
mento da rodoviária começa a 
ficar intenso a partir de ama-
nhã, preferimos voltar antes”, 
explicou Érica.

O casal Vera Lúcia e Joel 
Alves, 66 e 68 anos, mora em 
Campina Grande e veio a João 
Pessoa para a apresentação de 
sua neta. “Uma vez por mês 

venho a João Pessoa visitar 
minha neta, os outros dois fi-
lhos moram lá. Já viajei algu-
mas vezes desde que a pande-
mia melhorou, mas ainda não 
me sinto segura em andar sem 
máscara. Vou esperar alguns 
meses”, declarou Vera. Em re-
lação às medidas de preven-
ção à Covid-19 foram manti-
dos os totens de álcool em gel 
em pontos distribuídos na ro-
doviária.

Repartições públicas têm ponto facultativo amanhã
semana santa

O feriadão da Semana 
Santa vai alterar o expedien-
te em vários setores da eco-
nomia e nas repartições pú-
blica. Amanhã, Quinta-feira 
Santa, alguns serviços te-
rão funcionamento alterado 
em João Pessoa. As repar-
tições públicas estaduais, 
municipais e federais, por 
exemplo, terão expedien-
te facultativo. Já no feriado 
da Sexta-feira Santa da Pai-
xão, o comércio e as agên-
cias bancárias fecharão as 
portas. Os shoppings abri-
rão apenas as praças de ali-
mentação, lazer e cinemas. 

Estado
O Governo do Estado, 

por meio da Secretaria da 
Administração, tornou fa-
cultativo o expediente de 
amanhã, mas os serviços es-
senciais continuarão aten-
dendo o público. Portaria 
nesse sentido foi publicada 
no Diário Oficial.
 
Prefeitura de João Pessoa

Na Prefeitura de João 
Pessoa não haverá expe-
diente amanhã. A Secreta-
ria de Administração decre-
tou ponto facultativo para 
os servidores municipais 
celebrarem a Semana Santa. 
Da mesma forma que o es-
tado, os serviços essenciais 
do município também serão 
mantidos, a exemplo das ur-
gências e emergências dos 

hospitais, Samu, limpeza 
urbana, mobilidade urbana, 
Defesa Civil, entre outros.

Bancos
De acordo com a Federa-

ção Brasileira de Bancos (Fe-
braban), o atendimento nas 
agências bancárias será fei-
to normalmente amanhã, 
mas na Sexta-feira Santa os 
bancos estarão fechados. Os 
clientes são orientados a uti-
lizar os canais alternativos 
de atendimento para rea-
lizar as demais operações 
bancárias, como caixas ele-
trônicos, internet banking, 
mobile banking, banco por 
telefone e correspondentes. 

 
Casas lotéricas

As casas lotéricas tam-
bém não funcionarão na 
Sexta-feira Santa. As contas 
de consumo (água, energia, 
telefone, etc.) e carnês com 
vencimento no dia 15, Sex-
ta-feira da Paixão, poderão 
ser pagas, sem acréscimo, na 
segunda-feira (18).

 
Comércio

De acordo com o diretor 
da Câmara dos Dirigentes 
Lojistas (CDL) e presiden-
te da Associação Brasileira 
para Competividade e Ino-
vação, Josuel Gomes, o co-
mércio da capital funcionará 
normalmente amanhã. Já na 
Sexta-feira da Paixão, feriado 
nacional, o lojista que quiser 
abrir seu estabelecimento terá 
que pagar o dia trabalhado 
ao comerciário e dar uma fol-
ga. Fica a critério de cada um 
abrir ou não sua loja.

 
Shoppings

O Manaíra e o Manga-
beira Shopping ficam aber-
tos até as 23h de amanhã. Na 
sexta-feira abrem a praça da 
alimentação, área de lazer e 
os cinemas das 12h às 22h. 
As lojas estarão fechadas.  

O Tambiá Shopping fun-

cionará normalmente na 
quinta-feira; na sexta-feira, 
apenas os cinemas estarão 
funcionando. 

O Mag Shopping tam-
bém abrirá as portas nor-
malmente amanhã. Na sex-
ta-feira estarão abertos o 
parque infantil, a praça de 
alimentação e os cinemas, a 
partir do meio-dia.

Trens/VLTs
De acordo com informa-

ções da CBTU João Pessoa, 
os trens não funcionarão na 
Sexta-feira da Paixão. No 
sábado funcionam das 5h 
às 12h e param no domin-
go de Páscoa. Os VLTs vol-
tam à normalidade na se-
gunda-feira.

 
Bica

O Parque Zoobotânico Ar-

ruda Câmara (Bica) manterá 
as portas abertas para visita-
ção de amanhã a domingo, 
das 8h às 16h. Na segunda-fei-
ra, fecha para manutenção. O 
parque tem uma área de 26,8 
hectares e é tombada pelo Ins-
tituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico do Estado da Paraí-
ba  (Iphaep) desde 26 de agos-
to de 1980. 

 
Balsa

As balsas que fazem a 
travessia Cabedelo/Costi-
nha, em Lucena, Litoral da 
Paraíba, funcionarão nor-
malmente durante a Sema-
na Santa. No sábado de Ale-
luia e Domingo de Páscoa 
o funcionamento também 
será normal, das 7h às 19h.

Justiça estadual
O expediente no Tribu-

nal de Justiça da Paraíba e 
nas Comarcas será realiza-
do nessa quarta-feira (13) 
das 7 às 13h, por conta do 
feriado da Semana Santa. 
Na quinta-feira (14), o pon-
to será facultativo em todas 
as unidades judiciárias, e, 
na sexta-feira (15), não ha-
verá expediente, em virtu-
de do feriado religioso da 
Sexta-Feira da Paixão. De-
vido à programação reli-
giosa, o Poder Judiciário es-
tadual funcionará, a partir 
das 13h do dia 18, em regi-
me de plantão. 

As unidades plantonis-
tas podem ser conferidas no 
site do TJPB, através do ban-
ner “A Justiça não para”. O 
expediente volta à normali-
dade, em todo o Estado, na 
próxima segunda-feira (18), 
a partir das 7h.

 
Justiça do Trabalho

O feriado da Semana 
Santa na Justiça do Traba-
lho, instituído pela Lei nº 
5.010/1966, acontecerá de 
hoje até sexta-feira. Os ser-
viços eletrônicos disponí-
veis no portal, a exemplo 
do PJe, continuam funcio-
nando em período integral. 
O TRT-13 também estará em 
plantão judicial, cujo servi-
ço pode ser acessado tam-
bém através do portal da 
internet do tribunal. Os pra-
zos estarão suspensos du-
rante este período. A reto-
mada das atividades após o 
feriado ocorre apenas na se-
gunda-feira (18). 

Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com

Covid
Maioria dos 

usuários aderiu à 
flexibilização do 
uso de máscara 

contra a Covid-19

Estimativa é que, no feriadão, ocorram 22 mil embarques e 18.500 desembarques, mas não está prevista a necessidade de ônibus extras

n 

As cidades 
de Campina 
Grande, 
Sousa, Patos 
e Guarabira 
são as mais 
procuradas na 
Paraíba pelos 
passageiros

Foto: Roberto Guedes

Serviço
As agências 

bancárias não 
funcionarão na 

Sexta-feira 
da Paixão

José Alves  
zavieira2@gmail.com

Comércio pessoense funciona normalmente amanhã, fecha na sexta-feira e reabre no sábado

Foto: Marcus Antonius/Arquivo A União
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Paraíba

Francisco teria dopado a mãe e já havia espionado a criança tomando banho 

Padrasto diz ter matado e 
jogado corpo em cacimbão

caso júlia

Júlia, de 12 anos, desapareceu na última quinta-feira; polícia diz que o padrasto demonstrou nervosismo desde o primeiro depoimento
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Curtas
Irmãos são investigados 
por ocultação de cadáver

Agentes da Delegacia de Homicídios de 
Campina Grande, prenderam na manhã de 
ontem, dois irmãos suspeitos de assassinar 
Euller da Costa Calixto, 39 anos, no município 
de Boa Vista, no Cariri do estado.

Segundo a delegada Nercília Dantas, no 
mês passado, um boletim de ocorrência foi 
registrado na Polícia Civil informando o desa-
parecimento de Euller. As investigações pro-
grediram e chegaram à conclusão de que ele 
havia sido assassinado.

“O corpo da vítima ainda não foi localizado, 
mas nós temos indícios suficientes para dizer 
que ele foi assassinado e que os dois irmãos 
estão envolvidos no caso”, disse a delegada 
Nercília Dantas.

Os irmãos, que não tiveram as identidades 
reveladas irão responder por homicídio e ocul-
tação de cadáver. 

Polícia investiga a morte
de jovem em Campina

A Delegacia de Homicídios de Campina 
Grande ainda não tem informações sobre a 
autoria e motivação para o assassinato do 
jovem de 22 anos. William Matheus Gomes foi 
morto na noite de segunda-feira (11), no bair-
ro da Bela Vista, naquela cidade do Agreste 
paraibano. 

Policiais que atenderam a ocorrência toma-
ram conhecimento, no local do crime, que o 
jovem estava em uma motocicleta quando foi 
atingido por tiros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia (Samu) esteve no local apenas para cons-
tatar que William já estava sem vida. O dele-
gado plantonista e peritos do Numol estiveram 
no local, no entanto, não conseguiram colher 
informações sobre a autoria do crime. Familia-
res da vítima também estiveram no local. 

Policial civil é baleado 
em tentativa de assalto

A polícia está tentando identificar o autor do 
disparo que feriu com um tiro um policial civil 
de Pernambuco, de identidade não revelada 
na noite dessa segunda-feira (11) na Praia de 
Jacmã (Conde), litoral Sul do estado.

As informações dão conta que o policial 
estava em sua residência quando desconheci-
dos invadiram a casa anunciando um assalto. 
O agente civil reagiu e sofreu um disparo de 
raspão e os bandidos fugiram. 

A vítima foi socorrida para uma unidade de 
saúde da localidade. Guarnições da Polícia 
Militar foram acionadas, realizaram diligên-
cias, no entanto, até ontem os bandidos não 
haviam sido localizados. A ação do grupo 
criminoso está sendo investigada pela Delega-
cia Seccional de Alhandra, responsável pelas 
ocorrências do litoral Sul do estado. O policial 
está no Hospital de Trauma.

Homem pratica crimes 
usando arma israelense

O suspeito de praticar um assassinato e 
duas tentativas de homicídio foi preso em 
Patos, no Sertão do estado. De acordo com o 
delegado Carlo Seabra, o homem que não teve 
o nome revelado, usou uma pistola Jericho, 
exclusiva do Exército de Israel.

Os crimes aconteceram no assentamento 
Campo Comprido, zona rural de Patos. Na de-
legacia, o suspeito relatou que agiu contra as 
vítimas por integrarem uma facção criminosa 
rival. A vítima que morreu foi identificada como 
Marinézio do Nascimento Nunes, de 26 anos. 
Ficaram feridos um homem e uma mulher, am-
bos de 21 anos, que estão hospitalizados.

Pistola Jericho é arma exclusiva do Exército de Israel

A polícia desvendou, no fi-
nal da manhã de ontem, o mis-
tério sobre o desaparecimento 
de Júlia dos Anjos Araújo, de 
12 anos, após o padrasto da 
criança, Francisco Lopes, re-
solver confessar o crime e re-
velar onde havia jogado o cor-
po da menina. O suspeito foi 
ouvido pelo delegado Hector 
Azevedo e está recolhido na 
carceragem da Central de Po-
lícia. Ele revelou que matou a 
garota por asfixia. O corpo da 
menina foi encontrado dentro 
de um cacimbão bastante pro-
fundo, em um matagal, próxi-
mo ao local onde ela residia, 
sendo retirado pelo Corpo de 
Bombeiros. Logo após a perí-
cia no local, o cadáver foi leva-
do para o Núcleo de Medicina 
e Odontologia Legal, no bair-
ro do Cristo Redentor.

Ainda no local onde o cor-
po foi localizado, a avó de Jú-

lia disse, por várias vezes, que 
suspeitava de Francisco, pois 
ela, como seu marido, chega-
ram a flagrar o padrasto da 
criança observando Júlia to-
mar banho.

No início da tarde, o dele-
gado Rodolfo Santa Cruz dis-
se que o padrasto foi conven-
cido a falar a verdade. “Ele 
tinha que apontar, pelo me-
nos livrar da ocultação de ca-
dáver, mas o homicídio não. 
Na primeira entrevista que 
fiz, ele já demonstrava nervo-
sismo. Todo mundo suspei-
tava dele”, completou o dele-
gado. Ele disse também que, 
coincidentemente, o celular 
do suspeito apresentou defei-
to justamente no dia do desa-
parecimento da criança.

Júlia dos Anjos estava de-
saparecida desde a manhã do 
último dia 7 e, desde que to-
mou conhecimento do caso, a 
polícia iniciou as diligências, 
sendo que o delegado Paulo 
Josafá foi o primeiro a come-

çar o trabalho investigativo.
As suspeitas contra o pa-

drasto começaram quando 
ele, ao receber uma ligação te-
lefônica por volta das 9h de Jo-
sélia Araújo, mãe de Júlia, in-
formando que a menina havia 
sumido. Então Francisco disse 
que ao sair de casa teria visto 
a criança dormindo, na cama 
dela, inclusive detalhou a rou-
pa que ela vestia.

Francisco e Josélia come-
çaram um relacionamento há 
cerca de nove meses e ultima-
mente ela disse que se sentia 
sonolenta, e descobriu que seu 
companheiro a dopava, inclu-
sive ele fez isso no dia ante-
rior para que a mãe da meni-
na dormisse bastante.

Josélia contou que sua fi-
lha saiu de casa apenas com o 
celular, e não costumava sair 
sem avisar. Ela disse que não 
tinha ocorrido nenhuma dis-
cussão que justificasse uma 
possível fuga. Porém, a mãe 
afirmou que havia reprimido 

a menina recentemente pelo 
uso frequente do aparelho ce-
lular. No aparelho da jovem, 
havia uma mensagem no Ins-
tagram. Um perfil descarac-
terizado teria afirmado que 
‘gostou do perfil de Júlia e que 
queria agenciá-la’, conforme a 
denúncia.

Desde o anúncio do desa-
parecimento alguns familiares 
e a própria polícia passaram a 
desconfiar de Francisco. O de-
legado disse que não podia re-
velar sobre as investigações, 
mesmo os parentes exigindo 
explicações. O pai biológico 
de Júlia reside no estado do 
Paraná, mas viajou para João 
Pessoa para acompanhar as 
buscas. Ao saber que Francis-
co foi o responsável pelo desa-
parecimento e morte da garo-
ta, a mãe se desesperou e disse 
que ele merece morrer. “Ele é 
um psicopata”, afirmou. No 
Numol o corpo será periciado 
para se ter a certeza se houve 
abuso sexual.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

crime em patos

Sargento quer se encontrar com o filho

O sargento reformado da 
Polícia Militar Benedito da Sil-
va de Araújo (56) está em re-
pouso na casa de parentes na 
zona rural de Santa Teresinha, 
no Sertão do estado. Após três 
semanas internado no Hos-
pital de Emergência e Trau-
ma Dom Luiz Gonzaga Fer-
nandes, em Campina Grande, 
“Bené” recebeu alta médica no 
sábado (9), onde estava inter-
nado desde o dia 19 do mês 
passado, após ter sido baleado 
pelo próprio filho adolescente 
de 13 anos, durante uma cha-
cina familiar que teve como 
vítimas fatais a esposa Iranil-
da de Sousa Medeiros Araú-
jo, 47, e o filho, Gabriel de Sou-

sa Medeiros, de sete anos, no 
município de Patos.

Desde que chegou na casa 
dos parentes, “Bené” não man-
teve contato com ninguém, de-
monstrando a vontade de se 
recuperar e quando houver 
oportunidade e autorização ju-
dicial se encontrar com o filho 
que está no Centro Educacio-
nal do Adolescente “Raimun-
do Doca Benevides Gadelha”, 
em Sousa. 

Segundo Ayllan da Costa 
Pereira, advogado de defesa 
do menor infrator, na audiên-
cia acontecida por videocon-
ferência, no dia 1o deste mês, o 
militar reformado, pai do ado-
lescente, confirmou a intenção 
de que seja desinternado. 

Ao deixar o hospital em 
Campina Grande, o policial 

Lusângela Azevêdo 
lusangela013@gmail.com

Sargento “Bené” está se recuperando na casa de parentes
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foi levado por uma ambulância 
do Corpo de Bombeiros para a 
casa de familiares na zona rural 
de Santa Terezinha, sua terra 
natal, ainda com a bala alojada 
na coluna e com um quadro clí-
nico que indica 99% de paraple-
gia. E, segundo a equipe médi-

ca, ainda não há previsão para 
cirurgia para a retirada do pro-
jetil. Ayllan Pereira informou 
que a defesa segue tentando re-
colher evidências para compro-
var que a condição do jovem vol-
tar a ter um convívio social em 
liberdade é a mais adequada.

tráfico

Drogas são apreendidas no Valentina
Uma denúncia anônima le-

vou agentes da Delegacia de 
Crimes Contra o Patrimônio 
da capital a prenderem um ho-
mem acusado de traficar dro-
gas no bairro do Valentina Fi-
gueiredo, em João Pessoa. 

No local da prisão foram 
apreendidas uma pistola ca-

libre 9mm com três carrega-
dores, 36 munições de mes-
mo calibre, cerca de 1,5 kg de 
maconha, uma porção de co-
caína, balança de precisão e 
diversas embalagens comu-
mente utilizadas no comércio 
de drogas.

“A ação visa desbaratar uma 

quadrilha responsável por de-
litos patrimoniais e tráfico de 
drogas que vem agindo na re-
gião e soma-se às ações reali-
zadas na semana passada, con-
tra a mesma facção. Mais uma 
ação da DCCCPAT”, destacou o 
delegado João Paulo Amazonas.

Para o delegado é impor-

tante a participação da po-
pulação em colaborar com os 
órgãos de segurança, princi-
palmente com a Polícia Civil 
fazendo qualquer tipo de de-
núncia através do número 197 
(Disque-Denúncia). A ligação é 
gratuita e anônima, garantin-
do sigilo absoluto.
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Estado realiza hoje à tarde aula de 
capacitação na área de floricultura

flores da paraíba

Hoje, a partir das 14h, o 
Governo do Estado, por meio 
da Secretaria Executiva de 
Ciência e Tecnologia (SEC&T) 
realiza aula sobre como es-
truturar o trabalho em coo-
perativas ou associações, di-
recionado para os produtores 
de flores e plantas ornamen-
tais. É a 5ª aula do Módulo II 
do curso “Descomplicando a 
Cadeia Produtiva da Floricul-
tura”, que terá a colaboração 
da Organização das Coope-
rativas Brasileiras, o sistema 
OCB. 

O curso é em modalida-

de on-line, transmitido pelo 
canal Fapesq/PB, pelo You-
tube e concederá certificado 
aos participantes assíduos. É 
voltado para os produtores 
de flores ou de plantas orna-
mentais da Paraíba, tem o ob-
jetivo de fortalecer o arranjo 
produtivo de flores na Paraí-
ba por meio de capacitações e 
apoio ao empreendedorismo. 
Esta atividade é concentrada 
na região do Brejo paraibano.

 A aula será ministrada 
por Ana Margarida Formiga, 
gerente de Desenvolvimento 
de Cooperativas (OCB/PB). O 

curso “Descomplicando a Ca-
deia Produtiva da Floricultu-
ra” iniciou no ano passado. 

Dando continuidade à ca-
pacitação, o Módulo II trata 
da morfologia das plantas, 
do planejamento estratégico 
e plano de ação do negócio, 
para estabelecer a comercia-
lização da produção e ainda 
a preparação do solo. Serão 
ministradas um total de 13 
aulas. O Módulo III iniciará 
no segundo semestre. Os ví-
deos das aulas anteriores po-
dem ser acessados no canal 
da Fapesq/PB, no YouTube.

O aumento das chuvas 
pode ocasionar a reprodu-
ção do Achatina fulica, o cara-
mujo africano. Dessa forma, a 
Secretaria Municipal de Saú-
de (SMS), por meio da Gerên-
cia de Vigilância Ambiental e 
Zoonoses alerta sobre os ris-
cos à saúde causados pelo ca-
racol africano e como comba-
ter o verme, que é capaz de 
causar doenças sérias no ser 
humano, como meningite.

A gerente de Vigilância 
Ambiental da SMS, Pollyana 
Dantas, orienta que a popula-
ção não tenha contato direto 
com o bicho ou oferte ambien-
tes que facilitem sua reprodu-
ção. “Ambientes com matéria 
orgânica e vegetação como 
os quintais e jardins das ca-
sas favorecem o aparecimen-
to do caracol e uma forma de 
prevenir a reprodução do ca-
ramujo africano é a partir da 
limpeza dos terrenos para evi-
tar o crescimento de vegeta-
ção, que é o alimento do ani-
mal”, explicou a gestora.

Caso a espécie seja en-
contrada, a forma mais indi-
cada para combatê-la e, que 
qualquer pessoa pode fazer, 
é através da catação, que deve 
ser feita sempre com a mão 
isolada por luvas ou sacos 
plásticos. Em seguida, o cara-
col deve ser afogado em bal-
de cheio de água com sabão, 
onde deve permanecer sub-
merso por 30 minutos antes 
de dispersar a água.

Período chuvoso facilita a reprodução do verme, que pode causar várias doenças, como a meningite

Alerta sobre o caramujo africano 
Vigilância ambiental

Serviço 
O Centro de Vigilância 

Ambiental faz a catação e o 
controle em prédios e áreas 
públicas. Hoje, as equipes 
de Vigilância Ambiental e 
Zoonoses realizarão mais 
uma ação de prevenção ao 
caramujo africano com a 
eliminação dos criadouros 
desse verme. A atividade 
acontecerá partir das 7h30, 
na Praia de Cabo Branco. O 
ponto de concentração das 
equipes será em frente ao 
Hotel Xênius.

Em áreas privadas como 
casas, condomínios e ter-
renos, o controle é de res-
ponsabilidade do proprietá-
rio. De acordo com Pollyana 
Dantas, por isso, é impor-
tante uma maior conscienti-
zação da população sobre os 
riscos causados pelo caracol 
africano. “Além das ações 
do Poder Público, o contro-
le do caramujo necessita da 

participação da população, 
já que iniciamos um período 
de chuva mais constante e a 
umidade facilita a reprodu-
ção dessa espécie invasora e 
exótica, que pode se repro-
duzir também dentro das 
residências caso o ambiente 
seja favorável e não apenas 
em espaços públicos”, alerta 
a gerente da Vigilância Am-
biental e Zoonoses da SMS.

Caracol africano 
Achatina fulica é um mo-

lusco vindo da África. Che-
gou ao Brasil de forma ilegal 

na década de 1980, no Para-
ná, com o intuito de substi-
tuir o escargot, uma vez que 
sua massa é maior que a des-
tes animais.

Levado para outras re-
giões do país, a espécie não 
foi bem aceita pelos consu-
midores e proibida pelo Ins-
tituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e Recursos Na-
turais (Ibama), fazendo com 
que muitos donos de cria-
douros, displicentemente, li-
berassem seus representan-
tes na natureza, sem tomar 
as devidas providências. O 

caracol africano se reproduz 
de forma rápida e em larga 
escala e não possui um pre-
dador natural.

Doença 
A meningite causada por 

A. cantonensis, tipo de ver-
me, começa com a ingestão 
do caramujo ou de muco do 
molusco infectado. Uma vez 
ingeridas, as larvas do ver-
me migram para o sistema 
nervoso central e se alojam 
nas meninges – membranas 
que envolvem o cérebro. 

O organismo inicia uma 

reação inflamatória, que re-
sulta no quadro de menin-
gite. Geralmente, a doença é 
autolimitada, pois os para-
sitas não conseguem se re-
produzir no ser humano e 
morrem naturalmente. No 
entanto, alguns pacientes 
desenvolvem formas graves 
e o índice de mortes é de 3%. 

O atraso no diagnóstico 
é um dos fatores que contri-
buem para o agravamento 
do quadro: cada dia de dor 
de cabeça prolongada au-
menta em 26% as chances 
de coma.

Espécie
Sem predador 

natural, o caracol 
africano se reproduz 

rapidamente e em 
larga escala

n 

A Vigilância 
Ambiental 
e Zoonoses 
realiza hoje 
pela manhã 
uma ação de 
prevenção 
ao caramujo 
africano na 
Praia de Cabo 
Branco

Forma mais indicada para combater o caramujo africano é através da catação, que deve ser feita com a mão protegida

Foto: Ivomar Gomes/Secom-JP

Carreta destrói nove postes e deixa população sem energia
no bessa

Moradores de parte do bair-
ro do Bessa e de todo o Con-
domínio Val Paraíso, em João 
Pessoa, ficaram sem energia 
elétrica no período da manhã e 
tarde de ontem após uma carre-
ta atingir a fiação, derrubar sete 
postes e deixar mais dois dani-
ficados. A energia somente foi 
normalizada no final da tarde.

O acidente aconteceu por 
volta das 6h na Rua Bacharel 
Irenaldo de Albuquerque Cha-
ves, no Bessa. Moradores da 
área ouviram um grande es-
trondo e perceberam postes 
e fios no chão. As equipes da 
Energisa chegaram ao local ra-
pidamente, desligaram a ener-
gia. As equipes da Semob e da 
Secretaria de Infraestrutura da 
Prefeitura Municipal de João 

Pessoa também se deslocaram 
para o local.

Os postes atingidos são uti-
lizados pela Energisa para a fia-
ção elétrica como também das 
empresas de internet e telefonia. 
A avenida onde ocorreu o inci-
dente é bastante movimentada, 
mas no momento do acidente o 
trânsito era pequeno, não sen-
do registrado nenhuma vítima.

O motorista da carreta, Car-
los Tarcísio, disse que aquele tra-
jeto faz todos os dias, pois mora 
no Val Paraíso. Ontem, não per-
cebeu que os fios de telefonia es-
tavam abaixo da altura permi-
tida, provocando o incidente. 

Sanderson Cesário, diretor 
de Operações da Semob, disse 
que o terminal de ônibus que 
fica na área foi deslocado para 
evitar acidentes. “Vamos espe-
rar tudo ficar normalizado para 
liberar o trânsito”, enfatizou.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Fios ficaram espalhados pelo chão após serem arrastados pelo caminhão que causou a queda dos postes em rua do bairro do Bessa

Foto: Evandro Pereira
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Um dos equipamentos mais importantes 
na área da cultura da Paraíba, o Espa-
ço Cultural José Lins do Rego – cons-
truído e entregue em 1982, na gestão 

do então governador do Estado, Tarcísio Burity 
(1938-2003) – está completando, hoje, 40 anos de 
fundação. No intuito de celebrar a data, o presi-
dente da Funesc, Pedro Santos, informou que será 
aberta a partir das 17h, na Praça do Povo da enti-
dade, situada na cidade de João Pessoa, a exposi-
ção coletiva de grafite de 14 artistas, Colores, cujo 
tema gira em torno do aniversário da entidade. A 
mostra gratuita permanecerá aberta à visitação do 
público durante todo o mês de abril. Desses artis-
tas selecionados, oito são mulheres.

Os painéis foram produzidos por Alexandre 
Guerra, Babilônia (Acervo 03), Camô Criativa, 
Fatos, Fany Miranda, Fly, Hicor, Kalyne Lima 
(Crew’Olinas), Martim, Mulinga (Acervo 03), 
Thaynha, Witch, Yums, Zona.

Na ocasião, também haverá o lançamento 
de mais um edital da Mostra de Artes Visuais 
Panapaná. “A Funesc vai selecionar oito artis-
tas da Paraíba, que vão receber uma mentoria 
para o desenvolvimento de obras que, poste-
riormente, serão expostas em novembro”, de-
talhou Pedro Santos.

Já às 20h30, haverá a realização da segun-
da apresentação da temporada 2022 da Orques-
tra Sinfônica da Paraíba (OSPB), na Sala de Con-
certos Maestro José Siqueira, sob a regência do 
maestro-titular, Luiz Carlos Durier, com a parti-
cipação da oboísta pernambucana Maria Santos 
como solista. O acesso é gratuito, mas é preciso 
retirar o ingresso na bilheteria, a partir das 19h, 
e apresentar, na entrada, a carteira de vacinação 
da Covid-19 com o esquema vacinal completo. O 
limite do público será de acordo com o número 
de cadeiras do recinto, já que o decreto publicado 
na última quinta-feira (dia 7), no Diário Oficial do 
Estado, permite a realização de eventos culturais 
com 100% da capacidade do local.

O concerto da OSPB foi antecipado para se-
guir a programação original de inauguração 
do Espaço Cultural. A apresentação será aber-
ta com a execução de ‘Toada’, de José Siqueira; 
em seguida, a oboísta Maria Santos participará, 
como solista, do ‘Concerto para Oboé e Cordas, 
em Dó Menor’, do italiano Domênico Cimarosa; 
depois, o público ouvirá ‘A Festa de Baltazar, Op. 
51 (Marcha Oriental, Solitude, Noturno e Dan-
ça de Khadra)’, do finlandês Jean Sibelius; ‘Wed-
gwood Blue’ e ‘Santuário do Coração – Medita-
ção Religiosa’, ambas do inglês Albert Ketèlby; 
e o concerto será finalizado com a ‘Sinfonia n°. 
35 em Ré Maior, K. 385 – Haffner’, do austríaco 
Wolfgang Amadeus Mozart.

O presidente da Funesc confessou sua satisfa-
ção de ser o gestor da entidade na ocasião em que 
o Espaço Cultural celebra quatro décadas de exis-
tência. “É um sentimento que navega entre a hon-
ra, por poder estar vivendo este momento, e a res-
ponsabilidade, já que a pandemia é um dos piores 
momentos da humanidade. Todas as atividades 
do Espaço Cultural estão funcionando com 100%, 
ou seja, com plena capacidade, e isso também é um 
wmotivo de comemoração”, disse Santos.

Referindo-se à exposição de grafite Colores, que 
será aberta hoje, o gestor informou que a coletiva 
é integrada por 14 artistas oriundos das cidades 
de João Pessoa, Campina Grande, Patos e São José 
de Piranhas, selecionados em edital 2022 da Fu-
nesc e cujas obras foram produzidas nas depen-
dências do Espaço Cultural. “Estamos avaliando 
fazer essa mostra circular pelo interior, a princí-
pio por Campina Grande, Patos e Cajazeiras, ao 
longo do ano”, disse ele, acrescentando que outros 
equipamentos da Fundação estão funcionando, a 
exemplo do Planetário, o Cine Bangüê, a Galeria 
Archidy Picado, o Museu José Lins do Rego e o 
recém-inaugurado Memorial Abelardo da Hora. 
Além do presencial, tem os projetos virtuais pre-
sentes no canal do YouTube da Fundação.

Política de interiorização cultural
Pedro Santos ainda ressaltou a política de inte-

riorização das ações da Fundação Espaço Cultu-
ral, que parte do pressuposto de que a instituição 
precisa contemplar a Paraíba com ações e eventos. 
“Em 2022, pela primeira vez, a Funesc vai ter con-
dições de chegar a 55 cidades com mais de 20 pro-
jetos. Alguns desses projetos, por exemplo, são o 
‘De Repente na Estrada’; a caravana ‘Interatos’, que 
é a circulação de teatro, dança e circo; a caravana 
‘Agosto das Letras’ e as oficinas de organização de 
carreiras artísticas, que consistem em produtores 
culturais para atuarem em 36 cidades para prestar 
consultoria sobre como os artistas podem organi-
zar suas carreiras. Já houve oficinas em Solânea, 
Mamanguape, Sobrado e Guarabira e serão rea-
lizadas em outras, como Poço de José de Moura, 
Juru, Congo, Umbuzeiro, Coremas, Picuí e deve-
rá se encerrar em João Pessoa. O processo de inte-
riorização busca, basicamente, alcançar dois obje-
tivos: proporcionar que as cidades tenham acesso 
à produção cultural da Paraíba e, junto a isso, pro-
mover intercâmbio de experiência entre os artis-
tas”, explicou ele.

Além dos diversos setores da Funesc já em ati-
vidade, o gestor antecipou que, a partir da primei-
ra semana de maio, serão retomadas as sessões co-
merciais do Cine Bangüê. “Por ora, o cinema tem 
funcionado com sessões especiais, como aconte-
ceu, por exemplo, com a mostra de filmes france-
ses em homenagem à mulher, em março passa-
do”, comentou Pedro Santos. 

Na opinião do gestor, o Espaço Cultural não é 
somente um dos equipamentos mais importan-
tes do segmento da cultura na Paraíba. “Eu diria 
mais: também é em âmbito nacional, uma vez 
que passaram pelo local vários artistas do Bra-
sil. E também tem uma história afetiva e de ca-
rinho, uma memória afetiva da população com 
esse equipamento”, justificou ele.

A relação de Pedro Santos com o Espaço Cul-
tural é de longa data. “Eu lembro que, quando era 
pequeno, minha mãe, que era professora da rede 
estadual de ensino, vinha receber o salário na Fu-
nesc, onde o pagamento era feito. Ela costumava 
aproveitar para circular comigo pelas dependên-
cias do Espaço Cultural. Então, o meu primeiro 
contato foi na infância, quando eu pude conhecer 
o Planetário e a biblioteca, que eu gostava muito, 
pois tinha espaço infantil, e as feiras na Praça do 
Povo. Na adolescência, passei a assistir os gran-
des festivais e shows de rock no gênero hardcore 
no Teatro de Arena, onde eu ia muito. E, hoje, ser 
o gestor da entidade é motivo de satisfação e or-
gulho”, disse o presidente da Funesc.

Espaço Cultural

Para comemorar a data de aniversário, em João Pessoa, 
Funesc abre exposição coletiva de grafite e promove 
concerto com a Orquestra Sinfônica da Paraíba

celebra 40 anos
Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Hoje haverá a segunda apresentação da temporada 
2022 da Orquestra Sinfônica da Paraíba (OSPB), 

na Sala de Concertos Maestro José Siqueira, sob 
regência do maestro-titular, Luiz Carlos Durier

Foto: Diego Nóbrega/Funesc
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Colunista colaboradora

GI com Tônica Gi Ismael 
gi.ismael@gmail.com

Janelas da História Fundação Casa de José Américo

Escrevi sobre Amiel Nassar neste 
jornal, em agosto de 2021, Amiel que 
eu conheci como Marcelo Medeiros, 

quando ainda era estudante de Letras, na 
UEPB, em Campina Grande.

Na ocasião ele acabara de publicar seu 
primeiro livro (contos): Ao Homem que eu 
Quis (Editora Mentes Abertas, 2020) sob o 
pseudônimo de Amiel Nassar Rivera. Foram 
20 contos cujas características principais, 
nas palavras da prefaciadora, Rosângela de 
Melo Rodrigues, são: “A autoficção e o não 
enquadramento do conjunto de narrativas 
dentro dos gêneros literários tradicionais,” (p 
11)., todos eles precedidos de textos poéticos, 
ou mesmo em prosa, de autores conhecidos 
como Carlos Drummond de Andrade, 
Lya Luft, Sérgio de Castro Pinto, Helena 
Parente Cunha, Chico Buarque de Hollanda, 
Montaigne, todos eles, com certeza, membros 
de uma plêiade de eleitos do autor. 

Sobre o capítulo das epígrafes, desenvolvi 
um longo parágrafo sobre o assunto na minha 
crônica do dia 4 de agosto de 2021, Autores 
paraibanos II, acima mencionada.

O segundo livro de Amiel Nassar Rivera, 
Poemas de Amor e Esperas (Cisne Edições, 
2022). O título já é autodescritivo quanto ao 
gênero literário escolhido pelo autor e fui 
tomada de agradável surpresa ao me deparar 
com um poema (o XXIV) a mim dedicado.

Na sequência, passo a transcrever 
o referido poema, com meus sinceros 
agradecimentos ao poeta:

XXIV

Para Vitória Lima

No silêncio, a luta
por voz.

Nas dobras da dor,
As resistências.
Nos afagos embebidos
em lágrimas,
o amor macerado
em repressões.

No corpo, as marcas
nas marcas 
novas formas 
de ser e de existir.

Neste, como em todos os outros poemas do 
livro de Amiel Nassar, espraia-se essa forte 
empatia amorosa com o outro, com a dor e 
o prazer que ele e o outro extraem do jogo 
amoroso.

Vitória 
  Lima

Amiel Nassar
Rivera

Professora e poetisa
vitorialr@gmail.com

Tenho certeza que as crianças do 
bairro do Limoeiro estiveram pre-
sentes para acompanhar o cresci-
mento de muitos de nós. Mônica, 
Cebolinha, Cascão, Magali e tantos 
outros personagens marcantes dos 
gibis da Turma da Mônica nos fize-
ram (e ainda fazem) dar boas gar-
galhadas, chorar e aprender lições. 
Não é pouca coisa contar histórias 
há mais de 60 anos, reinventando (e 
inventando) personagens e forma-
tos para levar tantas aventuras ao 
público. Definitivamente, dois gran-
des acertos recentes da Mauricio de 
Sousa Produções foi a criação da 
Graphic MSP há 10 anos e, recente-
mente, a adaptação de algumas des-
sas HQs para as telonas. 

Graphic MSP é um selo no qual 
quadrinistas de todo o Brasil são 
convidados a criar histórias do uni-
verso da Turma da Mônica com seus 
próprios estilos e roteiros. Pois bem, 
em 2013 e 2015, os irmãos quadri-
nistas Lu e Vitor Cafaggi publica-
ram Turma da Mônica: Laços e Turma 
da Mônica: Lições, respectivamen-
te, duas novelas gráficas da trilo-
gia autoral que, mais tarde, no ano 
de 2017, seria completa com Turma 
da Mônica: Lembranças. Com roteiro 
nostálgico e cheio de aprendizados 
que bebe da fonte de filmes de aven-
tura dos anos 1980 como Conta Co-
migo e Goonies, somados ao lindo e 
delicado traço dos artistas, a trilo-
gia foi um sucesso entre público e 
crítica (e aí, querido editor Audaci! 
Foi mesmo?).

Em 2019, a adaptação cinema-
tográfica do primeiro livro foi lan-
çada, sob direção do brasileiro Da-
niel Rezende. Rezende é um dos 
mais conceituados editores do ci-
nema contemporâneo, tendo tra-
balhado com Walter Salles, José Pa-
dilha e Fernando Meirelles – esta 
última parceria lhe garantiu uma 
indicação ao Oscar pela montagem 

de Cidade de Deus (2002). Apresen-
tando uma abordagem mais infan-
til à história dos Cafaggi, Turma da 
Mônica: Laços, o filme, emocionou 
adultos e crianças narrando o fatí-
dico dia em que os quatro fabulosos 
dos quadrinhos partem numa aven-
tura após o desaparecimento do ca-
chorro Floquinho.

Já em Turma da Mônica: Lições, 
que chegou às salas de cinema no 
ano passado, mas já está disponí-
vel no Prime Vídeo, a trama traz 
mais introspecção e reflexões aos 
personagens, flertando bastante 
com o gênero “coming of age”. Mais 
uma vez, a adaptação cinematográ-
fica infantilizou um tanto o rotei-
ro e trouxe de forma óbvia nuan-
ces apresentadas sutilmente na HQ 
homônima – não é uma crítica ne-
gativa, até porque é bastante com-
preensível a escolha. Os roteiristas 
optaram por centralizar a história 
no arco principal de personagens, 
escanteando contextos paralelos 
como a Magali se apaixonando e 
o preconceito que Cebolinha sofre 

por parte até mesmo de sua profes-
sora de teatro (no roteiro dos Ca-
faggi, a peça é proposta pela escola 
e não pela turminha). 

O fan-service vem aos montes e 
me marejou os olhos a cada per-
sonagem que aparecia no live ac-
tion: Tina, Marina, Rolo, Franjinha 
e principalmente o Do Contra, me-
lhor alívio cômico do filme. Emo-
cionante relembrar de crianças que 
viveram no meu imaginário (e de 
milhares) por tanto tempo.

Espero ansiosa pelo encerra-
mento da trilogia enquanto torço 
para que outros títulos da Graphic 
MSP sejam adaptados em live ac-
tion, como Mônica: Força, de Bian-
ca Pinheiro, e Astronauta - Magne-
tar, de Danilo Beyruth (apesar deste 
último ter uma série animada já em 
produção). Mas nenhum deles me 
deixa tão esperançosa quanto Pite-
co: Ingá.Já imaginaram que fantásti-
co a Pedra do Ingá servir de cenário 
para um filme, assim como o parai-
bano Shiko fez no quadrinho? Mal 
posso esperar!

‘Turma da Mônica: Lições’ -
um ‘coming of age’ brasileiro

A rede

O gosto de José Américo 
por uma rede sempre foi mo-
tivo de inveja a qualquer um 
dos mortais. Manta com cor-
das múltiplas nas pontas, de 
punhos vazados, que herda-
mos dos indígenas, utiliza-
da como suporte para des-
cansar. Essa rede, tão comum 
aqui no Nordeste, era objeto 
de uso contínuo pelo escri-
tor nos cômodos da casa do 
Cabo Branco. 

Ora no terraço, ora no 
quarto, no escritório ou onde 
ele escolhesse para deitar ou 
trabalhar. Fato que ganharia 
especial relato no livro Rastros 
na areia, de Maria de Lourdes 
Lemos Luna, ou Lourdinha 
Luna, como era carinhosa-
mente chamada a secretária 
do escritor e político José Amé-
rico de Almeida. 

A obra integra o acervo da 
Biblioteca Durmeval Triguei-
ro Mendes, da Fundação Casa 
de José Américo, que recebe 
estudiosos, escritores, leitores 
e estudantes locais e demais 
pesquisadores do país. Quem 
visita o museu poderá perce-
ber e ouvir histórias sobre esta 
característica do escritor e ler 
poema dedicado a este símbo-
lo do repouso nordestino. 

Também curiosa é a men-
ção que o livro faz sobre a ver-
dadeira afeição que o autor 

de A Bagaceira dispensava à 
rede. Utensílio que se trans-
formaria, até mesmo, em ob-
jeto de inspiração do maes-
tro paraibano José Siqueira, 
para composição de melodia 
em homenagem ao amigo e 
interpretada pela esposa do 
próprio maestro. 

Talvez, imperceptivelmen-
te, José Américo tenha estendi-
do o termo de maneira muito 
mais profunda do que pare-
ce. Ele criaria uma rede de re-
lacionamento de tamanha 
importância, que, até mesmo, 
poderíamos dizer que muito 
do que vimos na Paraíba e no 
Brasil se deve a essa sua habi-
lidade em criar condições para 
que as coisas e os fatos passas-
sem a existir e a acontecer.

O que, sabiamente, ficaria 
eternizado em uma de suas 
célebres frases: “O que tem de 
ser tem muita força!” 

Agora, passo a imaginar 
o quanto delicioso é criar e 
produzir a partir da leitu-
ra acolhida por uma rede. E, 
justamente, ele, que, como 
bom leitor, sempre, doava e 
recebia livros.

Hoje, as paredes e janelas 
da morada de José Américo 
têm por mérito, a cada sema-
na, nos oferecer algo novo e 
curioso sobre o escritor e o ho-
mem público. Principalmen-
te, quem nela desenvolve tra-
balho cotidiano.

Recentemente, foi pos-
sível descobrir, em conver-
sa com o atual presidente da 
casa, o jornalista Fernando 
Moura (na ocasião, à procu-
ra, no acervo da biblioteca, 
de algum exemplar em vi-
nil gravado pelo grupo Se-
cos & Molhados), o gosto de 
José Américo pelo trabalho 
do vocalista Ney Matogros-
so. Até hoje, um dos artistas 
mais reconhecidos no país.

Neste verdadeiro univer-
so de redes de contato, de in-
fluência, de estilos e gostos 
e de pessoas, recordo-me de 
mais uma frase, de mais um 
verso, do seu poema A rede: “E 
deitar-me me convida, / Ofe-
recendo-me um sonho, / Ou-
tro mundo, outra vida, / Um 
minuto mais risonho”.

Esse convite revelado no 
poema me faz lembrar, tam-
bém, de outra importante ex-
pressão ao redor do mundo: 
rede de conexões. Há que se 
observar conexão entre o sen-
timento que José Américo nu-
tria, ao pensar e se balançar 
na rede, com o pensamento 
de outra artista, que, também, 
se expressaria lindamente so-
bre esse sentimento. 

Possivelmente, não che-
garam a se conhecer. Mas, o 
que um escrevia e o que a ou-
tra cantava possuem forte co-
nexão. Me refiro, aqui, sobre 
a letra de autoria da paraiba-

na Cátia de França, na canção 
‘Ponta do Seixas’: “Me miran-
do no fundo dos teus olhos / 
Vou trilhando o caminho que 
Deus me deu / No balanço de 
uma rede no quintal / Com o 
vento no rosto, nas palhas do 
coqueiral”. 

“Com o amanhecer, a 
Ponta do Cabo Branco / Em 
ouro se torna, como posso 
esquecer? / Suas areias em 
prata, o cheiro do mar / O 
peixe comprado na hora, o 
barulho das ondas / O riso 
da Dora lá atrás / Um dia 
vou voltar”.

Existe, sim, uma conexão. 
A rede, a rede da Casa de Zé, 
a rede de Cátia, a rede do 
mar... do Cabo Branco.

Jamaci Damasceno

“E deitar-me 
me convida, / 
Oferecendo-
me um sonho, 
/ Outro mundo, 
outra vida, / 
Um minuto 
mais risonho

Com um título autodescritivo, antologia ‘Poemas de Amor 
e Esperas’ é o segundo livro de Amiel Nassar Rivera, que 
foi publicado neste ano pela Cisne Edições

Foto: Divulgação

Personagens criados por Mauricio de Sousa no segundo longa em ‘live action’
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Moda é moda, mas há cada uma... Moda 
de andar com a calça jeans rasgada. Tem 
coisa mais ridícula? Só perde mesmo 

para a calça boca-de-sino lá nos anos 1970 e que 
era acompanhada do sapato de salto carrapeta. 
Um horror! Nesse quesito moda, sou conservador. 
Por exemplo: gosto da tal da gravata, pois acho 
elegante e de bom tom usá-la. Sempre que posso, 
lá estou eu todo pimpão, devidamente engravatado. 
Mas, para mim, o máximo da elegância são os 
suspensórios combinando com a gravata-borboleta. 
Mas adulto, nunca os usei e nem usarei esses 
acessórios juntos ou separados. Invejo quem o faz 
e só não o faço por culpa de um irmão e de uma tia. 
Coisas de família, mas vou contar.

Carnaval em Campos do Jordão era muito 
animado nos meados do século passado. Um 
tio por parte de pai, o bonitão da família, estava 
todo faceiro numa dessas folias quando achou de 
arrastar suas asinhas para os lados de uma turista 
graciosa que estava ali também na batalha de 
confetes e serpentinas. Esse tio, um mocetão, já 
professor e há pouco com a idade saída dos vinte, 
muito danadinho, apresentou sua candidatura e lá 
foi dar uma borrifada de lança-perfume no cangote 
da moça. Para quê? A moça se tornou minha 
tia e isso deve já fazer pouco mais de sessenta 
anos. Estão me entendendo ou preciso desenhar? 
Casaram-se. Falemos desses dois. 

Antes de se tornar um rapagão gentil e cheio 
de boniteza, esse tio foi criado na serra, calçando 
botinas desde pequenino. Ainda vestindo suas 
flanelas aprendeu buscar calor junto ao fogão à 
lenha de onde saiam as refeições, estourava-se o 
pinhão e puxava-se prosa à noitinha. Pegou costume 
de levantar cedinho, não temer o ruço e nem a 
geada que abraçavam aquelas montanhas, o que 
não o impedia de ir ao grupo aprender as primeiras 
letras. Assim foi crescendo e ganhando tamanho até 
se formar professor.

Naquela casa de madeira, sob o teto que o próprio 
pai construíra, ele e mais cinco irmãos cresceram 
sob a égide da brabeza do patriarca e dos conselhos 
da mãe. Filho e filha para meu avô, não podiam se 
esconder de trabalho e deviam se fazer merecedores 
de respeito. Era a lei naquela casa.

Mas a gente sabe como é esse tal de amor. 
O jovem professor, caboclinho nó de pinho lá da 
Mantiqueira foi se apaixonar por aquela mocinha de 
sangue italiano, com sotaque lá da Mooca, menina 
bem nascida, tocava piano, estudara em colégio 
de freiras só frequentado por meninas de fino 
trato. Aquela mesma que conhecera no carnaval. 
Aconteceu que “la famiglia degli italiani” acolheu 
com carinho o mancebo lá da serra. O casamento foi 
um festão para ninguém botar defeito.

Agora meu irmão. Tinha à epoca uns 6 anos, 
mas era teimoso que só. Minha mãe comprara em 
uma loja de armarinhos um par de gravatinhas-
borboleta. Uma para ele, outra para mim. Eu 
cheguei a usá-la em algumas ocasiões. Meu irmão 
para onde quer que fosse, dava um jeito de colocar 
a tal gravatinha. Aprontava a maior birra se alguém 
tentasse impedir o uso daquele adorno.

Então, veio o casamento desse meu tio. A 
caipirada lá da minha casa ia finalmente conhecer 
a tia que para nós chegara com a fama de ser 
muito “chic” e rica na mesma proporção. Minha 
mãe recolheu nossas parcas economias e comprou 
nossa “roupinha de missa” para aquele evento cheio 
de pompas e circunstâncias. Na capital paulista 
ficamos na casa de um parente nos aprontando 
para a ocasião. Meu pai, como se diz, pegou ar 
quando viu meu irmão todo embonecado com sua 
gravatinha borboleta.

– Tira esse negócio ridículo do pescoço, seu 
caipira. Que coisa mais horrorosa. Quando sua tia 
olhar você vai pensar: “Lá vem a caipirada...”. Tira 
logo isso.

– Não tiro – e abriu o maior berreiro. Não tirou.
– Então fica com essa porcaria no pescoço. 

Quando sua tia conhecer você, vai lhe dar um 
beijo , segurar as pontas dessa gravata e vai 
dizer: “Que gravatinha mais linda!”. Mas por 
dentro vai estar pensando: “Que coisa horrível 
esse caipirinha de gravata!”

Depois da cerimônia na igreja, quando vimos 
a tia só de longe, chegamos à recepção. Meu tio, 
todo gentil, trouxe a noiva e apresentou a cunhada, 
o irmão e em seguida começou apresentar os 
sobrinhos: eu, minha irmã, a irmã caçula e 
finalmente o teimoso. Toda cheia de carinho, ela 
olhou para ele e com muita ternura, deu-lhe beijo 
na bochecha e em seguida, com uma mão em cada 
aba da gravatinha foi dizendo:

– Que gravatinha mais linda!
Meu irmão choramingou o resto da festa, mas 

não tirou a gravata. Meu pai falou ainda: “Eu não 
disse pra você?” E eu... Bem, eu nunca mais tive 
coragem de usar uma gravata-borboleta.

Crônica 
  Em destaque

Gravata-borboleta

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 13 de abril de 2022    11EDIÇÃO: Audaci Junior
EDITORAÇÃO: Luciano Honorato Cultura

Colunista colaborador

A Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc) exibe hoje mais 
um programa da série ‘De Repente 
na Rede’, em formato de vídeo e com 
apresentação de Iponax Vila Nova, 
nesta edição faz uma homenagem 
ao repentista Charles Gomes (CE). 
A atração é exibida semanalmente, 
sempre às 19h, pelo canal oficial da 
entidade no YouTube (www.youtube.
com/TVfunesc).

Charles Gomes nasceu em 1983, 
no município de Jaguaretama (CE) e 
foi batizado como Francisco Charles 
Gomes. Herdou a poesia de seu 
pai e tios, que eram repentistas 
quando mais jovens. Tal habilidade 
o encorajou a também começar a 
cantar, em meados do ano 2000.

Em 2004, lançou seu primeiro 
t r a b a l h o  o f i c i a l ,  u m  d i s c o 
intitulado Amor à distância, que 
lhe deu mais projeção no cenário 
cultural. Multifacetado, é poeta, 

cantor e compositor, trabalhando 
com cantoria (repentes e canções), 
shows de músicas em voz e viola e 
apresentações com grupo de teclado, 
guitarra e violão.

Atualmente, Charles Gomes 
tem mais de 13 CDs gravados 
e um DVD ao vivo, lançado em 
2011, acumulando cerca de 300 
composições autorais.

Cantador e poeta Charles Gomes tem cerca de 300 composições autorais

‘De Repente na Rede’ 
homenageia cearense

Cultura PoPular

Através do QR Code 
acima, acesse o canal 
no YouTube da Funesc

Da Redação
Foto: Funesc/Divulgação

Gomes já lançou mais de 13 CDs
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EM cartaz
ESTREIA

SonIc 2 - o FIlME (EUA. Dir: Jeff Fowler. 
Comédia. Livre). Após conseguir se estabe-
lecer em Green Hills, Sonic está pronto para 
mais liberdade e quer provar que tem o ne-
cessário para ser um herói de verdade. Seu 
teste virá quando Tom e Maddie concordam 
em deixá-lo em casa enquanto saem de fé-
rias, o que coincide com o retorno do Dr. Ro-
botnik, dessa vez com um novo parceiro, 
Knuckles, à procura de uma esmeralda com 
o poder de destruir civilizações. Sonic se une 
a um novo companheiro, Tails, e juntos eles 
embarcam em uma jornada para encontrar 
a esmeralda antes que ela caia nas mãos 
erradas. CENTERPLEX MAG 3 (dub.): 14h 
- 19h; CENTERPLEX MAG 2 (dub.): 16h30; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 12h30 (sáb. 
e dom.) - 15h - 17h45 - 20h30 (exceto qua.); 
CINÉPOLIS MANAÍRA 7: 13h20 (dub.) - 16h 
(dub.) - 18h45 (dub.) - 21h30 (leg.); CINÉPO-
LIS MANAÍRA 8 (dub.): 14h - 16h45 - 19h30; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 14h20 
(exceto seg. e qua.); CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 3 (dub.): 14h45 (exceto seg. e ter.) - 
17h30 (exceto seg. e ter.) - 20h (exceto seg., ter. 
e qua.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 
13h20 - 16h - 18h45 - 21h30; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 4 (dub.): 14h20 - 16h40; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 6 (dub.): 15h20 - 17h40 - 20h; 
CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 15h20 
- 17h40 - 20h; CINE SERCLA PARTAGE 3 
(dub.): 14h20 - 16h40.

PRÉ-ESTREIA (no dIA 13/4)

AnIMAIS FAnTáSTIcoS: oS SE-
gREdoS dE duMblEdoRE (Fantas-
tic Beasts: The Secrets Of Dumbledore. 
Reino Unido, EUA. Dir: David Yates. Fan-
tasia. 12 anos). O professor Alvo Dum-
bledore (Jude Law) sabe que o podero-
so mago das trevas Gellert Grindelwald 
(Mads Mikkelsen) está se movimentando 
para assumir o controle do mundo mági-
co. Incapaz de detê-lo sozinho, ele pede 
ao magizoologista Newt Scamander (Ed-
die Redmayne) para liderar uma intrépida 
equipe de bruxos e um corajoso padeiro 
trouxa em uma missão perigosa, em que 
eles encontram velhos e novos animais 
fantásticos e entram em conflito com a 
crescente legião de seguidores de Grin-
delwald. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (leg.): 
21h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 
19h15 - 22h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 8 
(leg.): 22h; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP 
(leg.): 19h - 22h; CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 2 (dub.): 19h - 22h; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 3 (leg.): 21h30.

conTInuAÇÃo

AlEMÃo 2 (Brasil. Dir: José Eduardo 
Belmonte. Policial. 16 anos). A comunida-

de do Alemão no Rio de Janeiro é conhe-
cida pela sua alta taxa de criminalida-
de. Mais uma vez, uma equipe enfrenta 
o tráfico de drogas para tentar realizar 
as missões necessárias dentro do com-
plexo. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 22h10 
(exceto qua.).

bATMAn (The batman. EUA. Dir: Matt 
Reeves. Aventura. 14 anos). Dois anos vi-
giando as ruas como o Batman (Robert 
Pattinson), causando medo nos corações 
dos criminosos, acabou levando Bruce 
Wayne às sombras da cidade de Gotham. 
Quando um assassino tem como alvo a 
elite de Gotham, apresentando uma sé-
rie de maquinações sádicas, uma trilha 
de pistas enigmáticas coloca o Maior De-
tetive do Mundo em uma investigação so-
bre o submundo, onde ele encontra per-
sonagens como Selina Kyle, também 
conhecida como Mulher-Gato (Zoë Kra-
vitz), Oswald Cobblepot, o Pinguim (Co-
lin Farrell) e Edward Nashton, também 
conhecido como Charada (Paul Dano). 
CINÉPOLIS MANAÍRA 3: 14h15 (dub.) - 
18h (leg., exceto qua.) - 21h45 (leg., ex-
ceto qua.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 
2 (dub.): 17h15 (exceto sáb. e seg.) - 21h 
(exceto sáb. e seg.); CINE SERCLA TAM-
BIÁ 4 (dub.): 19h; CINE SERCLA PARTA-
GE 3 (dub.): 19h.

oS cARAS MAlvAdoS (The bad 
guys) Reino Unido. Dir: Pierre Perifel. 
Animação. Livre). Baseado nos quadri-
nhos de Aaron Blabey, um grupo de ani-
mais ladrões e suas travessuras: Sr. Lobo, 
Srta. Tarântula, Sr. Tubarão, Sr. Piranha 
e Sr. Cobra sempre foram vistos como 
maus. CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (dub.): 
12h45 (sáb. e dom.); CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 4 (dub.): 13h15 (sáb. e dom.); CINE 

SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 15h30 (sáb. e 
dom.); CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 
15h30 (sáb. e dom.).

EPA! cAdê noÉ? 2 (ooops! The Ad-
venture continues… EUA. Dir: Sean Mc-
Cormack e Toby Genkel. Animação. Livre). 
A arca de Noé segue em mar aberto com 
Finny, sua melhor amiga Leah e muitos ani-
mais a bordo. Depois de muitas trapalhadas, 
semanas à deriva e já quase sem alimentos, 
a paz e a harmonia acaba quando um aci-
dente leva os animais menores ao mar, com 
o último lote de comida. CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 8 (dub.): 12h15 (sáb. e dom.).

MoRbIuS (EUA. Dir: Daniel Espinosa. 
Fantasia. 14 anos). Gravemente adoeci-
do com um raro distúrbio sanguíneo e de-
terminado a salvar outros que sofrem do 
mesmo destino, o Dr. Morbius (Jared Leto) 
arrisca tudo numa aposta desesperada. E 
embora a princípio tudo pareça um suces-
so absoluto, surge uma escuridão que se 
desencadeia dentro dele. O bem supera-
rá o mal - ou Morbius sucumbirá aos seus 
novos e misteriosos desejos? CINÉPOLIS 
MANAÍRA 4: 17h30 (leg.) - 15h15 (dub.) - 
20h (dub.) - 22h20 (leg.); CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 6 (dub.): 14h45 - 17h15 - 19h45; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 
15h45 - 18h15 - 20h45; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 11 - VIP (leg.): 22h (exceto qua.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub.): 14h30 
- 17h - 19h30 - 22h; CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 2 (dub.): 15h30 - 18h - 20h30; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 17h25 - 19h30; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 20h; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 16h20 - 18h25 - 
20h30; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 
16h20 - 18h25 - 20h30; CINE SERCLA PAR-
TAGE 4 (dub.): 17h25 - 19h30; CINE SER-
CLA PARTAGE 5 (leg.): 20h.

Foto: Divulgação

Maria Fernanda Cândido em ‘Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore’: pré-estreia hoje
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‘Ambiente de Leitura Carlos Romero’ faz homenagem póstuma ao cronista e busca valorizar e divulgar a literatura

Portal literário completa dois anos
Virtual

Imagem: Reprodução

Criado em 2020, o blog ‘Ambiente de 
Leitura Carlos Romero’ é um espaço para 
um leque diversificado de reflexões, tex-
tos, autores e gêneros. Com dois anos em 
plena atividade, o portal literário criado 
por Germano Romero, o arquiteto e co-
laborador do Jornal A União, é uma for-
ma de manter viva a memória do seu pai, 
cronista que morreu aos 94 anos de ida-
de, no dia 6 de janeiro de 2019.

Germano lembrou que o blog já exis-
tia há 14 anos e era o espaço no qual 
Carlos Romero disponibilizava os tex-
tos que publicava em jornais, como em 
A União, em que colaborou por aproxi-
madamente 75 anos. “Como os veículos 
impressos, jornais, livros e revistas não 
têm o alcance e a capilaridade do espa-

ço virtual, o website foi a maneira encon-
trada para divulgar suas crônicas de for-
ma instantânea e facilmente acessível”, 
apontou Germano Romero. “Para diver-
sificar o conteúdo, o site também passou 
a ter outros textos de interesses cultu-
rais diversos, como dicas de literatura, 
curiosidades históricas, cinema, música 
etc.”, elencou ele.

Com a morte do escritor, seu filho 
passou a publicar, também, escritos de 
outros autores, até que decidiu empreen-
der uma reformulação no blog para com-
portar também colaboradores. “Quando 
Carlos Romero partiu deste mundo, o es-
paço ainda divulgou alguns textos iné-
ditos dele, mas, uma vez esgotada a fon-
te literária que o originou, veio a ideia de 
reconfigurar a sua arquitetura gráfica e 
abrir espaço para outros autores, quan-
do recebeu o nome ‘Ambiente de Leitu-
ra Carlos Romero’ (ALCR), em abril de 
2020, mantendo o mesmo endereço. Al-
guns convites foram feitos, logo acolhi-
dos, e passamos a contar com colabora-
ções espontâneas de ótima qualidade”, 
disse Germano.

Pela condição de confinamento que a 
pandemia impunha, a ideia foi tomando 
corpo, segundo Germano, e abrangeu “o 
acolhimento de autores consagrados, tan-
to quanto ofereceu oportunidade aos no-
vos e não tão conhecidos. Para isso, o Am-
biente de Leitura começou a ‘garimpar’ 
material literário nas mídias sociais e em 

outros sites. Foi uma grata surpresa desco-
brir escritos de bom nível postados em re-
des como o Facebook, WhatsApp, e pro-
movê-los com mais visibilidade no ALCR. 
Alguns autores também se surpreendiam 
e agradeciam o compartilhamento sem-
pre com boa repercussão. Isso estimulou 
e tem estimulado escritores não difundi-
dos a produzir mais textos, com crescente 
aprimoramento”.

No ALCR, alguns colaboradores passa-
ram a contribuir com regularidade semanal, 
em dias fixados. “Outros são mais livres, espo-
rádicos, mas sempre bem-vindos. No total, en-
tre frequentes e eventuais, já são cerca de uma 
centena”, contou Germano Romero.

Entre os mais frequentes estão José Nu-
nes, Alberto Lacet, Ana Adelaide Peixoto, 
Ana Paula Cavalcanti, Ângela Bezerra de 
Castro, Antônio Morais de Carvalho, Cé-
lio Furtado, Clóvis Roberto, Cristina Por-
caro, Emerson Barros de Aguiar, Jorge Elias 
Neto, José Mário Espínola, Linaldo Guedes, 
Luiz Augusto Paiva da Mata, Marco Gran-
jeiro de Lima, Márcia Lucena, Marcos Pires, 
Marluce Castor, Marta Antunes de Moura, 
Milfa Araújo Valério, Petrônio Souto Rosa 
Acassia Luizari, Rui Leitão, Samuel Caval-
canti Correia, Sérgio de Castro Pinto, Sonia 
Zaghetto, Waldemar José Solha e Vólia Lou-
reiro do Amaral.

De acordo com Romero, há autores que 
se tornaram mais pontuais e estabeleceram-
se em dias certos, como Chico Viana, Fran-
cisco Gil Messias (ambos nas segundas-fei-

ras), Gonzaga Rodrigues (quartas-feiras e 
sábados), Frutuoso Chaves (sextas-feiras), 
Milton Marques Júnior (aos sábados) e Flá-
vio Ramalho de Brito (nos domingos). “O 
‘Ambiente de Leitura Carlos Romero’ tam-
bém conta com segmentos de pauta cultu-
ral, como o ALCR TV, com 25 edições rea-
lizadas, e a Revista ALCR, já com 36 edições, 
que semanalmente, aos domingos, promove 
a divulgação de atividades culturais diversas 
da Paraíba e do mundo”.

Contribuindo para a valorização e divulga-
ção da boa literatura, através do acesso global, 
em um ambiente sem fins lucrativos, o portal 
literário mantém viva a memória de Carlos Ro-
mero, um “cronista da vida cotidiana, das coi-
sas simples, das coisas que não morrem, como 
a sua imagem de ser humano digno, especial, 
que continua cada vez mais viva”, na definição 
de seu filho, Germano Romero.

Da Redação

Para todos os gostos: a página eletrônica comporta crônicas, poemas, ensaios, artigos, contos, críticas e resenhas sobre produções culturais, música, cinema e história, dentre outras categorias

Através do QR Code 
acima, acesse o 

‘Ambiente de Leitura 
Carlos Romero’

Espaço virtual já existia há 14 anos 
para comportar os textos assinados 

por Carlos Romero

Madu Ayá lança ‘Me beije’, 1o single de novo álbum
Música

“Por que eu devo te entregar meu co-
ração?”, questiona a cantora e compositora 
Madu Ayá no single ‘Me beije’, que ela lança 
hoje nas principais plataformas de música 
online. Apostando em ritmos dançantes per-
cussivos e letra romântica de caráter inclusi-
vo, a canção é a primeira que ela antecipa do 
álbum Sou dona, só com inéditas e que deve 
chegar ao público em dois meses. 

“É uma canção que falo sobre conhecer 
o próprio coração, adentrar a própria alma e 
deixar tudo arrumado para poder amar al-
guém. Em ‘Me beije’, falo sobre relacionamen-
tos e minha predileção por beijos demorados, 
por isso que o refrão da música é ‘me beije de-
vagar’”, antecipa a artista sobre a música, que 
é a primeira que lança neste ano.

Apesar de a letra investir em questio-
namentos íntimos sobre as condições que 
as pessoas se encontram para se apaixona-
rem, e com trechos como “as cicatrizes fa-
zem parte da decoração, por isso é delicado, 
mas é resistente” quando segue falando so-
bre o coração, o ritmo proposto e, ‘Me beije’ é 
dançante e solar. “A música é uma explosão 
de sons, de batuques e suingues com mui-
ta percussão. Ela é uma canção dançante de 
verão, colorida”, classifica Madu.

Preocupação recorrente de Madu em 
suas composições, a feitura de ‘Me bei-
je’ permite, através de sua letra e insinua-
ções românticas, incluir todos os gêneros e 
orientações sexuais, que deve ser a tônica 
do álbum Sou dona. “Ele vem com todo esse 
empoderamento feminino, falando sobre 
relacionamento e de crescimento pessoal”, 
contextualiza ela. O esperado primeiro EP 
vem depois de ela ter lançado em 2021 as 
músicas ‘Me devora na manha’, ‘Amar você 
é tão bom’ e ‘Amendoeira’. O projeto dará 
força ao tipo de som que Madu Ayá tem in-
vestido mais recentemente, que ela define 
como sendo uma mistura e regionalismo 
com pagode baiano.

Desde muito cedo Madu já mostrava afa-
bilidade pela música e ,sendo assim, aos 11 
anos, já tocava violão e dava gênese a sua 
carreira, compondo seus primeiros versos. 
Na sua adolescência, Madu participou de 
bandas de garagem, nas quais cantava MPB 
e rock nacional.

Torcedora do Botafogo da Paraíba, Madu 
Ayá viralizou na internet em 2019 quando 
resolveu fazer uma música em homenagem 
ao seu time de coração. O sucesso levou a 
compositora a se apresentar cantando e to-
cando a canção/hino no Estádio Almeidão, 
na capital, antes da partida do Botafogo du-
rante a Copa do Nordeste.

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Foto: Arquivo Pessoal

Canção tem ritmos dançantes percussivos

n 

Nova música faz parte do repertório de 
‘Sou dona’, disco só com composições 
inéditas e que deve chegar ao público 
daqui a dois meses

Através do QR Code acima, 
acesse as plataformas para 

ouvir o ‘single’

Fotos: Hiago Santos e Rossini Dantas/Divulgação
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O governador João Aze-
vêdo assinou, na manhã 
de ontem, na Granja San-
tana, em João Pessoa, Pro-
tocolo de Intenções para a 
instalação de uma unida-
de da Minaspol - Indústria 
e Comércio de Compostos 
Poliméricos. Com sede em 
Betim, Minas Gerais, a Mi-
naspol terá sua filial insta-
lada no município de Con-
de, no Litoral Sul do Estado. 

Na ocasião, João Azevê-
do desejou as boas-vindas 
à empresa e destacou a or-
ganização administrativa 
do Estado como o principal 
fator para a atração de ne-
gócios. “Aqui, os senhores 
vão encontrar um Estado 
com excelente gestão fiscal, 
o que eleva o nosso nível de 
investimento nas mais di-
versas áreas. Em 2021, se-
gundo o Caged, tivemos 
11 meses com saldo de em-
pregos positivo, uma prova 
inequívoca de que a econo-
mia paraibana vem se for-
talecendo”, afirmou. 

“A Paraíba vai ofere-
cer todo o apoio institu-

cional para que os senho-
res tenham condições de 
concentrar a produção no 
Estado e, consequentemen-
te, gerem mais empregos 
e qualidade de vida para 
a população”, prosseguiu 
João Azevêdo.  

O secretário de Esta-
do do Desenvolvimento 
Econômico e Turismo (Se-
tde), Rômulo Polari, desta-
cou a importância de mais 
essa conquista para a Pa-
raíba. “É um dia importan-
te, que mostra a consolida-

ção da Paraíba na atração 
desses grandes grupos 
que já atuam nas regiões 
Sul e Sudeste, que já aten-
dem o mercado do Nordes-
te e que precisam instalar 
uma nova planta industrial 
aqui. A Paraíba, por sua 

localização geográfica es-
tratégica e, acima de tudo, 
pela gestão que vem sendo 
feita pelo governador João 
Azevêdo tem reunido as 
condições para atrair esse 
fluxo de grandes investi-
mentos”, comentou. 

O governador garantiu que o Estado vai oferecer todo o apoio institucional para a geração de mais empregos e qualidade de vida

Os espetáculos artísti-
cos culturais e esportivos, 
que tenham recebido re-
cursos financeiros do Go-
verno do Estado da Pa-
raíba, serão obrigadas a 
divulgar projetos ou práti-
cas sustentáveis na ativida-
de produtiva. A proposta 
foi aprovada, por unanimi-
dade, pelos deputados da 
Assembleia Legislativa da 
Paraíba, durante a sessão 
ordinária de ontem.

De autoria do deputa-
do e presidente da Casa, 
Adriano Galdino, o Proje-
to de Lei 3.021/2021 preten-
de conciliar o processo de 

conscientização e educação 
da população com a prote-
ção e defesa do meio am-
biente. A divulgação será 
feita antes e no intervalo do 
acontecimento ou exibição 
de cada espetáculo ou jogo, 
por cartaz, trailer, vídeo 
ou mensagem de voz de, 
no máximo, 1 (um) minuto.

“A necessidade de pre-
servação do meio é temáti-
ca que assume maior des-
taque, em especial pela 
necessidade de ampliar 
as ações de redução das 
agressões praticadas con-
tra o meio ambiente em 
virtude dos elevados trans-

tornos já ocasionados à na-
tureza, em especial pela 
utilização dos recursos na-
turais de maneira não sus-
tentável e irracional”, deta-
lha o texto do projeto.

Na sessão, também foi 
aprovado o PL 3244/2021, 
de autoria do deputado Ta-
ciano Diniz, que reconhe-
ce a “Festa de São Pedro” 
realizada no município de 
Itaporanga - PB como Pa-
trimônio Histórico, Cultu-
ral e Imaterial do Estado da 
Paraíba.

O  P r o j e t o  d e  L e i 
3169/2021, de autoria do de-
putado Tovar Correia Lima, 

também foi aprovado pela 
Casa. A iniciativa tem como 
objetivo instituir a primeira 
semana de maio como a Se-
mana Estadual das Práticas 
Integrativas e Complemen-
tares em Saúde.

“A implementação vai 
permitir que, por meio de 
ações de educação e assis-
tência em saúde, a popu-
lação conheça seus bene-
fícios. São técnicas com 
comprovada efetividade 
para a prevenção de diver-
sas doenças e para a promo-
ção de saúde e de melhor 
qualidade de vida”, reforça 
o deputado no texto do PL.

A Federação das As-
sociações dos Municípios 
da Paraíba (Famup) está 
oferecendo pré-projeto de 
municipalização do trân-
sito aos municípios as-
sociados, como parte da 
consultoria especializa-
da para orientar as prefei-
turas paraibanas na exe-
cução dos cronogramas 
e nos projetos voltados à 
municipalização do trân-
sito, que agora é lei. O pri-
meiro município a fechar 
a parceria com a Famup 
foi Sumé, durante reunião 
realizada com o prefeito 
Éden Duarte.

 “Muitos gestores nos 

procuravam pedindo au-
xílio nessa parte. Senti-
mos falta de contar com 
uma consultoria especia-
lizada para poder ajudar 
os prefeitos em projetos 
de trânsito,”, comemorou 
George Coelho, presiden-
te da Famup.

 A entidade firmou 
uma parceria técnica com 
o advogado e servidor 
aposentado do Detran-PB, 
especialista em Seguran-
ça, Educação e Instrutor 
de Trânsito, Josué Guedes 
Barbosa Neto, para entre-
gar aos seus municípios 
filiados o projeto de mu-
nicipalização do trânsito. 

O governador João Aze-
vêdo recebeu, ontem, na 
Granja Santana, em João 
Pessoa, executivos da In-
dra, ocasião em que discu-
tiu ampliação e criação de 
novas parcerias. Presen-
te em 140 países, a Indra 
é uma multinacional líder 
em consultoria de tecno-
logia na Espanha e Amé-
rica Latina.

 Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual apre-
sentou os investimentos 
que o Governo do Esta-
do tem feito em tecnolo-
gia, facilitando o dia a dia 
da população. “Criamos 
o Governo Digital, onde a 
população encontra uma 
gama de serviços sem pre-
cisar sair de casa. Além do 
mais, esses investimentos 
promovem mais sustenta-
bilidade, já que economiza-
mos mais de 15 t de papel”, 
comentou João Azevêdo.

 O governador ressal-
tou ainda investimentos 

feitos em diversas áreas 
do Estado, contemplando 
inclusive a de tecnologia, 
com a implantação em bre-
ve do Parque Tecnológico 
de João Pessoa. “Além dis-
so, as nossas universida-
des e os institutos federais 
de educação têm promovi-
do mão de obra qualificada 
na área de tecnologia, que 
tem um futuro promissor”, 
acrescentou. 

A multinacional já é 
parceira do Estado no de-
senvolvimento de vários 
programas, grande par-
te deles com a Secretaria 
da Educação, como expli-
cou o secretário da pas-
ta, Cláudio Furtado: “Na 
Secretaria da Educação, 
por exemplo, temos par-
ceria  no desenvolvimen-
to do novo módulo de ma-
trícula e na evolução do 
que chamamos de novo sa-
ber”, exemplificou, citando 
a parceria de outros órgãos 
como a Codata e a UEPB e 

“O encontro 
foi excelente, 
no qual 
conseguimos 
reforçar 
parcerias e 
estabelecer 
novos projetos, 
com foco na 
geração de 
empregos aqui 
no Estado

João Azevêdo

UFPB. Marcelo Bernardi-
no, presidente da Indra, 
comemorou o resultado da 
reunião com o governador 
João Azevêdo. “O encontro 
foi excelente, no qual con-
seguimos reforçar parce-
rias e estabelecer novos 

projetos, com foco na ge-
ração de empregos aqui no 
Estado”, disse.

 Participaram ainda da 
reunião o secretário che-
fe da Controladoria Geral 
do Estado, Letácio Guedes;  
o secretário de Estado do 

Planejamento, Orçamen-
to e Gestão, Gilmar Mar-
tins; o secretário de Esta-
do da Educação, Ciência e 
Tecnologia, Cláudio Furta-
do; e o secretário de Esta-
do da Fazenda, Marialvo 
Laureano.

Mais destaque

Governador recebe representantes de multinacional 

Unidade será instalada no município de Conde, de acordo com protocolo de intenções assinado na Granja Santana

João anuncia mais uma fábrica na PB
nova indústria

O diretor-presidente da 
Minaspol, Luciney Mou-
tinho, agradeceu a parce-
ria com o Governo do Es-
tado. “O governador João 
Azevêdo nos recebeu de 
braços abertos nessa im-
plantação dessa filial da 
Minaspol aqui no Esta-
do. É uma parceria impor-
tante tanto para o desen-
volvimento do mercado 
industrial quanto para o 
desenvolvimento do Esta-
do”, disse. 

De acordo com o docu-
mento assinado, a empresa 
dará total prioridade à mão 
de obra local, e a estimati-
va é que sejam criados cer-
ca de 550 novos empregos 
indiretos até o quinto ano 
de atividade da Minaspol. 

 O segmento termoplás-
tico, do qual a empresa faz 
parte, é um setor em ex-
pansão, sendo o quarto 
atualmente que mais em-
prega no país, com 326 mil 
vagas. Vários outros seto-
res são atendidos, a exem-
plo do automotivo e de 
produtos da linha branca.

Foto: Francisco França/Secom-PB

Foto: Francisco França/Secom-PB

Executivos da Indra foram 
recebidos por João Azevêdo, 
ocasião em que discutiram 
ampliação e criação de 
novas parcerias com o 
estado da Paraíba

ALPB aprova divulgação de projetos sustentáveis 
em espetáculos culturais e esportivos no estado

trânsito

Famup oferece projetos 
para a municipalização
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As duas instâncias do 
Poder Judiciário estadual 
cumpriram, com antece-
dência de nove meses, a 
Meta do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) que 
prioriza o julgamento dos 
processos relacionados 
ao feminicídio e à violên-
cia doméstica e familiar. 
O objetivo era identificar 
e julgar até o dia  31 de 
dezembro deste ano, 50% 
desses tipos de processos 
distribuídos até o fim de 
2020. 

A Meta 8 é coordena-
da, no âmbito do Tribu-
nal de Justiça, pela juíza 
Anna Carla Falcão. A ma-
gistrada destacou que tan-
to a presidência do TJPB, 
quanto a vice-presidência 
têm dado o  apoio necessá-
rio a esse trabalho, volta-
do à efetiva prestação ju-
risdicional. “Inclusive, ao 
final do ano, vamos soli-

citar um pedido de anota-
ção na ficha funcional dos 
magistrados e servidores 
que cumprirem a respec-
tiva meta, em reconheci-
mento ao trabalho realiza-
do”, adiantou a juíza.

De acordo com o rela-
tório fornecido pela coor-
denadoria da Meta 8 no 
TJPB, as unidades judi-
ciárias das comarcas que 
compõem o 1º grau de ju-
risdição conseguiram jul-
gar 100% dos processos 
de feminicídio, até o final 
de março, dentro dos pa-
râmetros do CNJ. Nesse 
mesmo período, 110,18% 
das ações de violência do-
méstica foram apreciadas 
e julgadas pelas varas com 
essa competência. Já no 2º 
grau, 193,30% dos proces-
sos de violência domés-
tica foram sentenciados. 
Durante os três meses de 
avaliação, não existia ne-

A Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) apro-
vou, ontem, a criação do 
programa ‘Um pomar em 
cada praça’, que dispõe so-
bre a implantação de poma-
res comunitários nas praças 
por pessoas físicas ou ju-
rídicas. Na votação, os ve-
readores ainda aprovaram 
dois Projetos de Lei Ordi-
nária (PLO) e mantiveram 
um veto do Executivo mu-
nicipal.

O PLO 663/2021, de au-
toria do vereador Bispo José 
Luiz (Republicanos), teve 
aprovação de forma unâ-
nime pelos parlamentares. 
“O objetivo do projeto é a 
implantação dos espaços 
verdes, além desses poma-
res nas praças poderem co-
laborar com o incremento 
de produção de alimentos 
saudáveis, podendo esses 
alimentos serem ofertados 
a escolas, creches ou doa-

A Comissão de Políticas 
Públicas (CPP) da Câmara 
Municipal de João Pessoa 
(CMJP) apreciou 32 maté-
rias na reunião realizada 
na manhã de ontem. Den-
tre essas, 29 Projetos de Lei 
Ordinária (PLO) recebe-
ram parecer favorável e ou-
tros três receberam pedido 
de vista.

Entre os pareceres favo-
ráveis, três projetos são de 
autoria do Executivo mu-
nicipal: o PLO 824/2021, 
que cria o ‘Atleta e Artis-
ta Social’, que são políticas 
de incentivo aos esportes e 
eventos culturais para aju-
dar atletas, paratletas, atle-
tas-guia e artistas culturais 
com comprovado potencial 
para representar a capital 
paraibana em eventos re-
gionais e nacionais, atra-
vés de concessão de passa-
gens áreas ou rodoviárias; 

o PLO 826/2021, que dispõe 
sobre o plano de mobilida-
de urbana de João Pessoa 
e dá outras providências, 
apontando direcionamen-
tos que abrangem conside-
rações acerca do transpor-
te ativo, transporte público, 
sistema viário, planejamen-
to urbano e gestão pública 
da mobilidade na micror-
região de João Pessoa; e o 
PLO 910/2022, de autoria 
do Executivo municipal, 
altera a estrutura adminis-
trativa do Instituto de Pre-
vidência Municipal de João 
Pessoa (IPM-JP), buscando 
adequá-la ao que exigem 
os órgãos de controle exter-
no, especialmente, Secreta-
ria de Regimes Próprios de 
Previdência Social do Mi-
nistério da Economia e o 
Tribunal de Contas do Es-
tado da Paraíba.

Os destaques entre os 

projetos de autoria dos ve-
readores são os seguintes: o 
888/2022, do vereador Chi-
co do Sindicato (Avante), 
que dispõe sobre medidas 
de segurança, prevenção e 
combate à violência contra 
profissionais da educação, 
visando garantir a integri-
dade física e mental dos tra-
balhadores da área de edu-
cação; o PLO 756/2021, de 
Bruno Farias (Cidadania), 
que cria o manual informa-
tivo sobre os serviços públi-
cos da rede de atendimen-
to à pessoa em situação de 
violência doméstica e fa-
miliar, para implantar em 
João Pessoa um manual in-
formativo sobre os princi-
pais serviços públicos da 
Rede de atendimento; e o 
PLO 761/2021, de Tanilson 
Soares (PSB), criando o pro-
grama ‘Empresa Amiga da 
Saúde da Mulher’, com o 

objetivo de contribuir para 
o diagnóstico precoce do 
câncer de mama das cola-
boradoras das empresas 
públicas ou privadas, atra-
vés da criação de um selo 
que poderá ser explorado 
publicitariamente pela em-
presa.

As matérias que recebe-
ram pedido de vista para 
melhor apreciação foram as 
seguintes: o PLO 721/2021, 
do vereador licenciado e 
gestor da Secretaria de Es-
tado de Esporte, Zezinho 
Botafogo, que cria o ‘Pro-
grama Escolhi Esperar’, o 
PLO 749/2021, do verea-
dor Guga (Pros); e o PLO 
818/2021, de Bruno Farias, 
que institui o ‘Plano Mu-
nicipal de Internet 5G para 
Todos’, visando garantir o 
acesso ao novo mecanismo 
para todas as camadas da 
população.

Câmara Municipal aprova a criação de 
pomares comunitários em praças da capital

Comissão de Políticas Públicas aprova, em JP, 
32 matérias em reunião remota na Câmara

meio ambiente

limpando a pauta

Com nove meses de antecedência, Poder Judiciário conseguiu julgar metade das ações distribuídas até o fim de 2020

TJPB bate meta estabelecida pelo CNJ
processos de feminicídio e violência

O presidente do Instituto 
Histórico de Campina Gran-
de (IHCG), Vanderley de Bri-
to, e a fundadora do Insti-
tuto, Ida Steinmuller, serão 
homenageados na Câma-
ra Municipal de Campina 
Grande (CMCG) com a Me-
dalha de Honra ao Mérito 
Municipal. A sessão solene 
vai ocorrer no próximo dia 
19 de abril, com propositu-
ra do vereador Rubens Nas-
cimento (PSC). 

O historiador e a admi-
nistradora são colabora-
dores do jornal A União, 
e desenvolveram um livro 
didático, lançado no fim do 
ano passado, sobre a his-
tória de Campina Grande, 
que teve como objetivo ins-
truir os campinenses sobre 
o passado do município. “A 
gente sempre observou essa 
falta de elo com o passado, 
Campina está sempre em 
desenvolvimento. A gen-
te percebe que são prédios 
históricos demolidos e uma 
ignorância generalizada em 
relação à história da cidade”, 
comentou. 

Em virtude desse traba-
lho, o vereador Rubens Nas-
cimento realizou a propo-
situra para a homenagem. 
Segundo ele, os profissio-
nais desenvolveram uma 
obra relevante de pesquisa 
e escrita sobre a história do 
município. “Eles são autores 
de uma obra literária apai-
xonante, fruto de um traba-
lho dedicado de uma vida 
inteira de pesquisa e dedi-
cação ao conhecimento e 
preservação da história da 
nossa cidade”, disse o par-
lamentar. 

Ida Steinmuller recebeu a 
homenagem com muita hu-
mildade. “Eu sou tímida e 
acho que não mereço nada. 
Estamos fazendo um tra-
balho para a posteridade”, 
comentou. No entanto, ela 
admite o valor do reconhe-
cimento e acredita que isso 
a dará ainda mais estímulo 
para continuar trabalhan-
do. “Acho que a gente tem 
que trabalhar ainda mais. 

Mas se reconheceram o mé-
rito, agradeço com muita hu-
mildade ânimo e estímulo 
para escrever mais sobre a 
história de Campina Gran-
de”, disse. 

Para Vanderley de Brito, 
a homenagem veio como um 
reconhecimento. “Foi uma 
coisa emocionante, porque 
partiu de lá. Não esperava. É 
um reconhecimento do tra-
balho como a luta que temos 
bravamente travado de tra-
zer à disciplina a história de 
Campina Grande para que 
as crianças pudessem enten-
der um pouco da nossa his-
tória”, comentou. 

Mas o trabalho para di-
vulgar a História de Cam-
pina Grande começou bem 
antes do lançamento do li-
vro, em 2012, com a propos-
ta de uma lei para que alu-
nos da Rede Municipal, do 
9º ano, tivessem uma dis-
ciplina sobre a História de 
Campina Grande. No en-
tanto, ele nunca foi colocado 
em prática pelos prefeitos. 
“Fizemos esse livro didá-
tico pensando na aplicabi-
lidade daquela lei, porque 
poderia haver o argumento 
de não haver o material di-
dático para trabalhar. Hou-
ve até alguns resultados que 
no último concurso público 
caiu na prova sobre a his-
tória de Campina Grande. 
Coincidiu com a época que 
lançamos o livro, tivemos 
uma venda interessante por 
conta disso”. 

Sobre os homenageados
Vanderley de Brito é his-

toriador e arqueólogo, res-
pectivamente formado e 
pós-graduado pela Facul-
dade Alfamérica de Praia 
Grande, São Paulo. É funda-
dor da Sociedade Paraiba-
na de Arqueologia (SPA) e 
atualmente preside o Insti-
tuto Histórico de Campina 
Grande (IHCG).

Ida Steinmuller é admi-
nistradora e agropecuaris-
ta, formada pela Universi-
dade Regional do Nordeste, 
e pós-graduada pela Uni-
versidade Federal da Paraí-
ba (UFPB). Ela é fundadora 
de honra do IHCG.

nhum processo de femi-
nicídio nessa instância. 
“Aqui na Paraíba, a Meta 
8 já foi cumprida, desde o 
mês de março, o que signi-
fica afirmar que todos os 

magistrados e servidores 
que trabalham com a ma-
téria estão envolvidos no 
julgamento dos processos 
de feminicídio e de vio-
lência doméstica e fami-

liar contra a mulher”, en-
fatizou Anna Carla Falcão.

Ela acrescentou que os 
magistrados e servidores 
do TJPB imprimem mais 
celeridade a essas deman-

das. “Não apenas no julga-
mento dos processos, mas 
também no encaminha-
mento das vítimas para as 
mais diversas portas da 
rede de atendimento. Além 
disso, encaminha os agres-
sores, agressoras e filhos 
dos envolvidos nessa si-
tuação, para atendimentos 
psicológicos”, comentou. 

Segundo o juiz correge-
dor do TJPB, Fábio José de 
Oliveira Araújo, o cumpri-
mento da meta relaciona-
da à violência doméstica 
é de grande importância, 
porque aponta para o tra-
to devido às questões das 
mulheres vítimas de vio-
lência. “Isso revela, ain-
da, a atenção institucional 
com a questão, na medida 
em que o atingimento da 
meta mostra a resolução 
da grande maioria das de-
mandas”, comentou o ma-
gistrado.

Foto: Freepik

“Aqui na Paraíba, a Meta 8 já 
foi cumprida desde o mês de 
março, o que significa afirmar 
que todos os magistrados e 
servidores que trabalham 
com a matéria estão 
envolvidos no julgamento 
dos processos de 
feminicídio e de 
violência doméstica e 
familiar contra a mulher

Anna Carla Falcão

dos”, explicou o autor da 
propositura,

O líder da bancada da 
situação na Casa, verea-
dor Bruno Farias (Cidada-
nia), destacou que o projeto 
coaduna com os objetivos 
da Prefeitura da capital. 
“Analisamos a matéria na 
Comissão de Orçamen-
to e Finanças e parabeni-
zo o vereador Bispo, pois 

esse projeto tem tudo a ver 
com a política ambiental 
da Prefeitura”, declarou o 
vereador, salientando que 
a capital pessoense foi re-
conhecida por entidades 
internacionais como uma 
cidade comprometida em 
garantir que suas florestas 
e árvores urbanas sejam 
mantidas e gerenciadas de 
forma sustentável.

Demais matérias
O plenário da Casa ain-

da aprovou por maioria o 
PLO 748/2021, que dispõe 
sobre afixação de cartazes 
ou placas em revendedoras 
e concessionárias de veí-
culos automotores infor-
mando sobre as isenções 
concedidas às pessoas com 
deficiências, de autoria do 
vereador Guga (Pros); e, 
de forma unânime, o PLO 
833/2021, que versa sobre a 
inclusão de alimentos or-
gânicos na composição da 
merenda escolar distribuí-
da na Rede Municipal de 
Ensino. 

Durante a votação, os 
vereadores também manti-
veram, por maioria, o veto 
do Executivo municipal ao 
projeto 358/2021, de auto-
ria do vereador Marcílio 
do HBE (Patriota), que ins-
tituía o programa ‘Esporte 
para todos’.

Vereadores aprovaram ações de preservação ambiental em JP

Foto: CMJP

História

Membros do IHCG 
serão homenageados
Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 
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O Conselho de Ética da 
Assembleia Legislativa de 
São Paulo (Alesp) decidiu, 
por unanimidade, acatar o 
relatório que pede a cassa-
ção do mandato do deputa-
do estadual Arthur do Val 
(União Brasil) ontem, como 
resultado de áudios machis-
tas em que depreciava a con-
dição de refugiadas ucrania-
nas vazados.

O parecer agora segue 
ao plenário. Para ser apro-
vado, é necessário que 48 
dos 94 parlamentares vo-
tem pela perda de mandato. 
A cassação também impe-
de que Arthur se candida-
te a cargo público nos pró-
ximos oito anos.

Votado em regime de ur-
gência no Conselho, a que-
bra de decoro parlamentar 
foi sustentada pelo relator, 
deputado Olim, com base 
em três denúncias: captação 
irregular de recursos para 
uma entidade civil; confec-
ção de coquetéis molotov e o 
envio de áudios depreciati-
vos às mulheres ucranianas.

O Conselho considerou 
que as mensagens divulga-
das nos áudios configuram 
quebra de decoro parlamen-
tar. Sobre a captação de re-
cursos realizada por Arthur 
e pelo Movimento Brasil Li-
vre, Olim defendeu que hou-
ve indícios de captação de 
vantagens indevidas. Já a pre-
paração de explosivos de pre-
paração caseira, divulgadas 
pelo acusado, foram tomadas 
como “questão que envolve a 
segurança nacional”.

“O deputado estadual, 
personifica seus mandatá-
rios e o Estado de São Pau-
lo e corporifica a população 
brasileira e seu posiciona-
mento diplomático”, defen-
deu Olim.

Foram favoráveis os de-
putados Enio Tatto (PT), 
Barros Munhoz (PSDB), 
Wellington Moura (Republi-
canos), Delegado Olim (PP), 
Erica Malunguinho (PSOL), 
Campos Machado (Avante), 
Marina Helou (Rede) Adal-
berto Freitas (PSDB) e o cor-
regedor Estevam Galvão 
(União). A presidente Ma-
ria Lúcia Amary (PSDB) não 
precisou votar pois não hou-
ve empate.

As acusações estavam 
em ao menos outras 21 re-
presentações de deputados 
contra Arthur, protocoladas 
por ao menos 40 parlamen-
tares. Olim indicou que a re-
incidência de Arthur do Val 
em advertências na casa, a 
punição cabível seria a per-
da de mandato.

As gravações de um gru-
po de amigos no WhatsA-
pp foram divulgadas no 
início de março de 2022, 
quando Arthur do Val esta-
va na Ucrânia representan-
do o Movimento Brasil Li-
vre (MBL). Nos áudios com 
teor machista, o parlamen-
tar compara a fila de refugia-
das à entrada de uma balada, 
focando na beleza das mu-
lheres refugiadas, além de 
incitar a prática de turismo 
sexual ao afirmar que volta-
rá ao país após a guerra.

Pedido de punição ao deputado Arthur do Val segue agora para o plenário da Assembleia e precisa de 48 votos

Conselho aprova cassação na Alesp
quebra de decoro

n 

Votado em 
regime de 
urgência no 
Conselho 
de Ética, 
a quebra 
de decoro 
parlamentar 
foi sustentada 
pelo relator, 
deputado 
Olim, com 
base em três 
denúncias

O deputado Arthur do Val gravou áudios machistas em que depreciava a condição de refugiadas ucranianas

Na Alesp, a votação se deu 
em meio a tumultos entre os 
membros do Conselho, ou-
tros parlamentares e a de-
fesa de Arthur do Val e pre-
sentes que acompanhavam 
a votação. No início da ses-
são, a deputada estadual Isa 
Penna tentou impedir que 
os membros do Conselho se 
reunissem de forma priva-
da com Arthur do Val antes 
da votação. Os conselheiros 
decidiram por não realizar 
a reunião

Do lado de fora da Alesp, 
o Movimento Brasil Livre 
(MBL) organizou uma ma-
nifestação com dezenas de 
pessoas. Com um carro de 
som, os presentes gritavam 
contra a cassação de Arthur 
e podiam ser ouvidos ao lon-
go da sessão. Em entrevista 
ontem ao canal do YouTube 

Inteligência Ltda, o deputa-
do convocou os apoiadores a 
acompanharem a reunião do 
Conselho e disse que vai “cair 
atirando”. “Se cortarem a mi-
nha cabeça, vão nascer três no 
lugar”, afirmou. Um grupo de 
policiais se posicionou no cor-
redor da Alesp para impedir 
os manifestantes de se apro-
ximarem da sessão.

Um grupo de mulhe-
res ucranianas presentes na 
Alesp gravou um vídeo exi-
bido pela deputada Mônica 
Seixas (PSOL). Uma das re-
presentantes listou diversas 
cenas de mulheres em meio 
à guerra que assola o país. 
“Será que as mulheres ucra-
nianas são fáceis? A tragédia 
que está acontecendo agora 
na Ucrânia pode responder 
essa pergunta

Em sua defesa, Arthur do 

Val reiterou o pedido de des-
culpa às mulheres ucrania-
nas, se disse odiado por não 
usar a verba de gabinete e o 
fundo eleitoral, entre outras 
ações na Alesp e defendeu 
que não está sendo cassado 
por seus defeitos, mas por 
suas virtudes.

O caso da decisão do Con-
selho sobre o deputado Fer-
nando Cury, foi relembrado 
diversas vezes na reunião, 
assim como tinha sido usado 
como argumento da defesa 
de Arthur. Cury foi flagrado 
apalpando os seios da depu-
tada Isa Penna (PSOL) no ple-
nário da Alesp em dezem-
bro de 2020, e recebeu pena 
mais branda, de suspensão 
de mandato por seis meses.

Isso aqui claramente não 
é um processo sobre machis-
mo. Se fosse o deputado Fer-

nando Cury que tivesse fala-
do o que eu falei, eu duvido 
que ele seria cassado”, disse. 
O parlamentar também elen-
cou o que considerou contra-
dições dos membros do Con-
selho, que teriam agido de 
forma mais branda no pro-
cesso de Cury.

Tumulto e protesto marcam a votação

economia

Paulo Guedes diz que o país 
avança para acesso à OCDE

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, afirmou nes-
ta terça-feira, 12, que o Brasil 
está bastante avançado para 
o acesso do país à Organiza-
ção para Cooperação e De-
senvolvimento Econômico 
(OCDE). Segundo Guedes, o 
momento é de aumento do 
risco geopolítico e pressões 
protecionistas, com a inva-
são da Ucrânia pela Rússia.

“A guerra atinge grãos, 
fertilizantes e petróleo. O 
Brasil não pode hesitar e 
está pronto para fazer o seu 
papel e contribuir para man-
ter civilização no século 21. 
Não podemos voltar ao pas-
sado de guerras físicas e in-
terrupção dos fluxos de co-
mércio e investimentos”, 
disse Guedes, participan-
te de um evento nesta terça 
no Ministério da Economia, 

com membros da OCDE e 
do governo do Reino Uni-
do, que trata do novo siste-
ma de preços de transferên-
cias para o Brasil.

De acordo com Guedes, 
o Brasil celebra capítulo de-
cisivo para o acesso do país 
à OCDE e a Receita Fede-
ral trabalha há anos na con-
vergência de um sistema 
de transferência de preços. 
“Queremos evitar dois extre-
mos com esse novo sistema, 
que é a bitributação e a eva-
são fiscal. A convergência de 
transferência de preços evita 
bitributação que impede in-
vestimentos”, disse.

O novo sistema de preços 
de transferência para o Bra-
sil é fruto de projeto iniciado 
em 2018, que examinou as se-
melhanças e diferenças en-
tre as abordagens de preços 
de transferência brasileira e 
da OCDE e resultou no rela-
tório de convergência para o 
padrão OCDE.

Agência Estado

Natália Santos e
Gustavo Queiroz

Agência Estado

Eduardo Rodrigues e 
Antonio Temóteo

senado federal

Governistas querem barrar CPI do MEC

Na tentativa de frear a 
ofensiva da oposição, que ten-
ta abrir uma Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) 
para investigar denúncias de 
corrupção no Ministério da 
Educação, senadores gover-
nistas estão colhendo assi-
naturas para apurar supos-
tas irregularidades durante 
os governos do PT e de Mi-
chel Temer (MDB). O míni-
mo necessário para a abertu-
ra de uma CPI no Senado são 
27 subscrições. O esquema de 
propina operado por pastores 
no MEC e a destinação de ver-
bas para “escolas fake”, alvos 
da proposta de CPI da oposi-
ção, foram revelados pelo Es-
tadão.

“Solicito o apoio dos no-
bres pares para a criação e 
instalação da Comissão Par-
lamentar de Inquérito sobre 
as obras iniciadas e não con-
cluídas financiadas com re-
cursos do FNDE, bem como 
possíveis irregularidades no 
Fies”, afirma o requerimento.

Os senadores Flávio Bol-

sonaro (PL-RJ), filho do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL), 
e Carlos Portinho (PL-RJ) es-
tão colhendo assinaturas para 
iniciar uma investigação des-
de a última quinta-feira, 7.

Do lado da oposição, o se-
nador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP) disse na segun-
da-feira, 11, que espera alcan-
çar 29 assinaturas no Sena-
do para abrir a CPI do MEC. 
Em entrevista à Rádio Eldo-
rado, o parlamentar afirmou 
que sua pretensão é alcançar 
essa quantidade até esta quar-
ta-feira.

Randolfe Rodrigues che-
gou a conseguir 27 subscri-
ções, mas o quórum caiu após 
o recuo de três senadores: 
Oriovisto Guimarães (Pode-
mos-PR), Styvenson Valentim 
(Podemos-AC) e Weverton 
Rocha (PDT-MA).

“Talvez não tenhamos a 
margem que esperávamos, 
mas temos a pretensão de 
chegar pelo menos a 28 ou 29 
assinaturas”, disse. Um dos 
parlamentares que devem in-
gressar na lista de apoios nos 
próximos dias é Marcelo Cas-
tro (MDB-PI).

Randolfe atribuiu a retira-
da das assinaturas a uma “for-
ça-tarefa” coordenada pelo 
ministro-chefe da Casa Ci-
vil, Ciro Nogueira. “O mi-
nistro está atuando com os 
mecanismos de força que ele 
tem, com o orçamento secre-
to, com (as emendas) RP9, mo-
bilizando todas as estruturas 
do governo Bolsonaro para 
impedir que a investigação se 
concretize.”

       Comissão
Mais do que a CPI, a tro-

pa de choque do governo 
agiu para blindar até os con-
vites para que os diretores do 
FNDE comparecessem à au-
diência pública. Por mais de 
uma hora, os senadores Car-
los Portinho e Carlos Viana 
(PL-MG) tentaram transfor-
mar o convite em um reque-
rimento de informações por 
escrito. O esforço da tropa de 
choque do governo chamou 
a atenção de quem acompa-
nhou a audiência. Mas não é 
apenas o presidente Jair Bol-
sonaro que eles buscam pro-
teger. É o próprio PL, que é 
sócio do Progressista na far-

ra com recursos públicos no 
FNDE.

Os senadores do PL ten-
taram barrar a aprovação de 
um requerimento do senador 
Randolfe Rodrigues para ou-
vir dois dirigentes do FNDE. 
O diretor de Ações Educacio-
nais, Garigham Amarante, é 
indicado do PL, e o diretor de 
Gestão, Articulação e Proje-
tos Educacionais, Gabriel Vi-
lar, é apadrinhado pelo Repu-
blicanos.

Como revelou o Estadão, 
os dois dirigentes adquiriram 
carros de luxo após assumi-
rem os cargos. Mesmo rece-
bendo salários de pouco mais 
de R$ 10 mil, os diretores Ga-
righam Amarante e Gabriel 
Vilar compraram veículos uti-
litários esportivos (SUVs, na 
sigla em inglês) zero quilôme-
tro avaliados em R$ 330 mil e 
R$ 250 mil, respectivamente.

O senador Carlos Viana 
(PL-MG), indicado para ser 
líder do governo no Senado, 
pediu à Comissão da Educa-
ção para “dar direito a esses 
servidores a ter sua vida pre-
servada” e, caso eles não ex-
pliquem, “aí parte para cima”. 

Julia Affonso 
Agência Estado

Tumulto
Na Alesp, a votação 
ocorreu em meio a 
tumultos entre os 

membros do Conselho, 
outros parlamentares e a 
defesa de Arthur do Val

n 

Cassação 
também 
impede que 
Arthur se 
candidate a 
cargo público 
nos próximos 
oito anos

Foto: Alesp
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Polícia acredita que um homem atirou de dentro de um vagão de trem ao explodir uma bomba de fumaça

Tiroteio em metrô deixa 13 feridos
nova york

Um porta-voz do Depar-
tamento de Polícia de Nova 
York falou sobre o ataque que 
ocorreu na manhã de ontem, 
na plataforma de uma estação 
de metrô do Brooklyn, que re-
sultou em ao menos cinco pes-
soas baleadas. Segundo a po-
lícia, pelo menos 13 pessoas 
foram transportadas para hos-
pitais com ferimentos.

O porta-voz disse que os 
investigadores acreditam que 
o atirador atirou de dentro de 
um vagão de um trem do me-
trô ao explodir uma bomba de 
fumaça. Vídeos postados nas 
redes sociais mostram passa-
geiros em pânico saindo do 
vagão para uma plataforma 
na Rua 36, enquanto a fuma-
ça subia pela estação. Policiais 
encontraram dispositivos não 
detonados e estão procurando 
um homem com uma máscara 
de gás e um colete laranja de 
construção.

A porta-voz do hospital 
NYU Langone, Lisa Greiner, 
afirmou que o centro médi-
co está tratando oito pessoas 
e que os ferimentos foram ge-
rados por disparos e inalação 
de fumaça. Todos eles estão 
em condição estável.

Uma foto da cena mostra-
va pessoas atendendo passa-
geiros ensanguentados dei-

Agência Estado

tados no chão da estação. Nos 
vídeos postados em redes so-
ciais, pessoas aparecem en-
sanguentadas e pedem que a 
polícia seja chamada.

“A porta do metrô se abriu 
em um estado de calamida-
de. Havia fumaça, sangue e 
pessoas gritando’”, disse uma 
testemunha ocular chamada 
Sam Carcamo à estação de rá-
dio 1010 WINS. Ele estava na 
plataforma à espera do trem.

À Associated Press, o mo-
rador do Brooklyn, Danny 
Mastrogiorgio,  relatou que ha-
via acabado de deixar o filho 
na escola quando percebeu a 
multidão de passageiros sain-
do do metrô em pânico. Pelo 
menos dois deles tinham fe-

rimentos na perna, disse. “Foi 
uma loucura. Ninguém sabia 
exatamente o que estava acon-
tecendo”, declarou.

Allan Lee, proprietário de 
um café próximo à estação, 
também relatou que viu quan-
do meia dúzia de carros de 
polícia e de bombeiros che-
garam ao quarteirão da Rua 

36. Quando notou oficiais e 
cães do esquadrão antibom-
ba, teve certeza de que não 
era um problema cotidiano 
do metrô. “Então eles começa-
ram a conduzir as pessoas que 
estavam no quarteirão para o 
quarteirão ao lado e depois fe-
charam a entrada do metrô”, 
disse ele à AP.

O incidente aconteceu em 
uma linha de metrô que atra-
vessa o sul do Brooklyn em um 
bairro a cerca de 15 minutos de 
trem de Manhattan. Escolas 
locais, incluindo a Sunset Park 
High School, do outro lado da 
rua, foram fechadas. Os trens 
que atendem a essa estação 
estavam atrasados durante a 

hora do rush da manhã.
A governadora de Nova 

York, Kathy Hochul, disse em 
um comunicado que foi infor-
mada sobre a situação e que 
seu escritório trabalharia jun-
to com as autoridades de trân-
sito e o departamento de po-
lícia enquanto a investigação 
continuasse.

Pânico

O ataque à estação do metrô, ontem, levou pânico e muita movimentação em Nova York, com policiais procurando o suspeito

Foto: Agência Estado

Japão congela bens de 398 russos, 
incluindo filhas de Vladimir Putin

guerra na ucrânia

O Japão anunciou ontem a 
imposição de novas sanções 
à Rússia devido à invasão da 
Ucrânia, com o congelamen-
to dos bens de 398 russos no 
país, incluindo as filhas do 
presidente Vladimir Putin.

“Para evitar que a situa-
ção se agrave ainda mais e se 
possa chegar a um cessar-fo-
go para pôr fim à invasão o 
mais rápidamente possível, 
é necessário adotar sanções 

severas”, disse, em entrevis-
ta, o porta-voz do governo ja-
ponês, Hirokazu Matsuno.

O Japão adicionou Eka-
terina Tikhonova e Maria 
Vorontsova, filhas de Putin, 
e Maria Lavrova e Ekateri-
na Lavrova, mulher e filha, 
respetivamente, do minis-
tro dos Negócios Estrangei-
ros russo, Serguei Lavrov, a 
uma lista que já conta com 
499 pessoas.

A maioria dos indivíduos 
incluídos na lista está ligado à 
Duma, câmara baixa do Par-

lamento, e às forças militares 
da Federação Russa.

Tóquio decidiu também 
adotar sanções adicionais 
contra 28 empresas e organi-
zações russas, incluindo os 
bancos Sberbank e Alfa Bank. 
As sanções nipônicas abran-
gem atualmente um total de 
47 entidades.

Desde o início do conflito, 
o Japão tem imposto sanções 
a entidades e cidadãos rus-
sos e bielorrussos, incluindo 
o presidente da Bielorrússia, 
Alexandre Lukashenko.

Brasil faz aliança internacional 
para combater o crime organizado

américa do sul

 Um plano elaborado pelo 
Ministério da Justiça e Segu-
rança Pública (MJSP), apre-
sentado ontem pelo ministro 
Anderson Torres e a autori-
dades do Paraguai, preten-
de intensificar o combate ao 
crime organizado na Améri-
ca do Sul. 

“A Aliança Estratégica 
contra o Crime Organiza-
do Transnacional é uma ini-
ciativa elaborada cuidadosa-
mente pelo governo do Brasil 
que integrará os talentos das 
áreas de segurança dos paí-
ses do Cone Sul para intensi-
ficar e acelerar os duros gol-

pes que estamos aplicando no 
crime organizado regional-
mente”, disse o ministro An-
derson Torres, em Assunção, 
capital do Paraguai, primei-
ro país convidado a integrar 
essa união de forças.

Segundo Torres, o Brasil 
já faz diversas operações com 
outros países contra o crime 
organizado, mas nunca em 
um grupo ampliado e com 
integrantes permanentes. A 
ideia é robustecer e agilizar 
este trabalho aproveitando o 
que há de melhor de cada país 
sul-americano em matéria de 
segurança, estabelecendo pa-
drões de trabalho comuns e 
que se tornem familiares a 
todos. O convite e o anún-
cio da aliança no Paraguai é 

uma deferência por ser essa 
nação a que mais atua con-
juntamente com o Brasil “des-
ferindo seguidos e duros gol-
pes que estão desmantelando 
o crime organizado”.

Dados do Ministério mos-
tram que a operação brasilei-
ro-paraguaia Nova Aliança, 
entre 2019 e 2021, possibilitou 
a destruição de 11.620 tone-
ladas de maconha conjunta-
mente em ambos os territó-
rios. Só no ano passado foram 
erradicadas 5.401 toneladas 
da droga. Também as duas 
nações, pela Operação Status, 
em 2020, apreenderam R$ 230 
milhões em bens de trafican-
tes que atuavam próximo à ci-
dade de Pedro Juan Caballero 
no Paraguai.

Agência Brasil/RTP 

Karine Melo  
Agência Brasil

O morador do 
Brooklyn, Danny 

Mastrogiorgio, relatou 
que havia acabado 

de deixar o filho 
na escola quando 

percebeu a multidão 
de passageiros saindo 

do metrô em pânico



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 13 de abril de 2022      17Economia

O volume de serviços na 
Paraíba teve alta de 10,9% 
em 12 meses, em relação ao 
mesmo período do ano ante-
rior, de acordo com a Pesqui-
sa Mensal de Serviços (PMS), 
divulgada ontem pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Ainda em 
relação ao acumulado no mes-
mo período, a receita nominal 
de serviços no estado, apre-
sentou crescimento de 16,9%, 
muito próxima da média na-
cional de 17,2%.

O crescimento pode ser 
considerado significativo, em-
bora que o índice foi o nono 
menor do país. Na região, 
apenas os estados do Piauí 
(10,6%) e Maranhão (16,3%) 
apresentaram valores meno-
res. O mesmo se aplica ao vo-
lume de serviços, cujo resulta-
do estadual foi o sexto menor 
do Brasil, ficando abaixo da 
média do nacional (13%) e, na 
região Nordeste, sendo maior 
que os observados no Piauí 
(5,9%) e no Maranhão (10,5%).

Alta em fevereiro
Em relação ao mês anterior 

(janeiro), a PMS demonstra 
que o volume e a receita no-
minal de serviços, na Paraíba, 
aumentaram 0,5% e 1,5%, res-
pectivamente, enquanto, no 

Dados do IBGE mostram resultados significativos para economia do estado

Volume de serviços tem alta 
de 10,9% em 12 meses na PB

recuperação

EDIÇÃO: Thais Cirino
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona

É a bio da sua conta na rede social que cria 
a primeira impressão sobre quem é você 
ou a sua marca. A rede social informa 

oficialmente que a sua biografia permite incluir 
até 150 caracteres para mostrar aos visitantes 
quem você é, o que faz e por que eles devem 
seguir a conta, por isso vale a pena investir 
algum tempo para fazer o seu melhor possível.

Como melhorar seu perfil no Instagram?
Nome de usuário: seu nome de usuário 

(username) é a sua @. É parte da sua 
identidade no Instagram e faz parte do URL do 
seu perfil. Por isso, escolha com cuidado. Você 
pode alterar, se for o caso de já ter uma conta 
ativa e usar o mesmo username de outras redes 
sociais para facilitar quem deseja encontrá-lo, 
e também marcá-lo em várias redes de uma 
só vez. É possível adicionar pontos, números, 
sublinhados ou abreviações para ajudar a 
pensar em um nome de usuário novo ou que 
ainda não tenha sido usado na plataforma. 
Escolha um nome que te apresente ou a tua 
marca.

Nome: o texto que você insere nesse campo 
aparece em negrito no topo da sua biografia 
para Instagram. É o seu nome, que não precisa 
ser igual ou parecido com o nome de usuário. 
O campo de nome está incluído nas pesquisas 
do Instagram, por isso, uma palavra-chave 
estratégica aqui (tatuador, médico, cantor, 
especialista em algo, loja, fornecedor de…) 
pode ajudar novos usuários a encontrarem você 
usando a busca do app.

Bio: a biografia para Instagram da sua 
marca precisa explicar quem você é e o que 
você faz, transmitir a personalidade ou da sua 
marca e usar um idioma direcionado para 
mostrar ao seu público-alvo ideal que eles estão 
no lugar certo. Essa é uma demanda grande 
para um espaço pequeno — você tem apenas 
150 caracteres — portanto, seja criativo. Use 
hashtags ou links para outro perfil (com a @) 
mostrando suas relações de trabalho (cargo 
na @nomedaempresa), familiares (filho de @
nomedaarroba) ou artísticas.

Emojis: Com apenas um caractere eles 
podem informar ideias bem mais complexas. 
Um emoji pode não valer mais que mil 
palavras, mas onde a contagem de caracteres 
é pequena…Um emoji de carta já indica o 
significado de endereço de e-mail. Você pode 
usar o emoji de fantasma, por exemplo, para 
incluir seu nome de usuário do Snapchat. Outro 
emoji comumente usado dessa maneira são os 
pinos de localização para informar locais.

Informações de contato: além de dar curtidas 
e seguir sua conta, alguém pode ter mais 
interesse no seu trabalho. Como essa pessoa 
vai se conectar com você no futuro? Inclua suas 
informações de contato, como um endereço 
de e-mail, para que os usuários possam 
escrever para essa conta (em vez de deixar 
um comentário ou tentar a sorte no Instagram 
Direct). Se você está atualizando o perfil de uma 
loja, por exemplo, vale a pena informar o horário 
comercial, isso torna a vida de seus seguidores 
um pouco mais fácil e evita receber mensagens 
no inbox fora de hora ou durante um fim de 
semana ou feriado.

Calltoaction: como qualquer boa 
comunicação de marketing, sua biografia do 
Instagram deve incluir um calltoaction (apelo 
à ação). O que você deseja que os visitantes 
façam depois de visitar seu perfil? Visite seu 
Facebook? Siga seu Twitter? Compre seu 
livro? Pense nisso. Seja claro ao pedir a seus 
visitantes que façam algo, usar uma hashtag ou 
compartilhar posts. Certifique-se de que o seu 
comando esteja alinhado com o link da sua bio.

Pega estas dicas e arrase na bio. Sucesso!

Cinco dicas para criar 
uma biografia arrasadora 
para o Instagram

Mundo 
  E Marketing

Georgina Luna
georginaluna@gmail.com | Colaboradora

Em fevereiro, a Paraíba foi um dos estados que registraram alta no volume de serviços e receita nominal
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Brasil, houve um decréscimo 
de 0,2% no volume de serviços 
e aumento de 1,5% na receita 
nominal. A variação do volu-
me de serviços do estado re-
presentou a 14a maior do país 
e a segunda do Nordeste. Ape-
nas Alagoas apresentou índice 
maior que a Paraíba, com cres-
cimento de 1,3%. Importante 
ressaltar que 13 das 27 unida-
des da federação tiveram re-
tração no volume de serviços 

em fevereiro de 2022, enquan-
to na Paraíba houve aumento 
no indicador.

Outro dado significativo, 
refere-se à comparação com 
o mesmo mês (fevereiro) de 
2021. Nesse quesito, o estado 
teve avanço no setor de 13,3% 
na receita nominal e 5% no vo-
lume de serviços. Enquanto, 
para os mesmos indicadores, 
a média brasileira foi de 13,1% 
e 7,4%, respectivamente.

Posição
No estado, a variação 

do volume de serviços 
representou a 14a maior 

do país e a segunda 
maior do Nordeste

Empreendedores paraibanos representam 
estado na primeira edição da Expo Favela

negócios da periferia

A Paraíba será represen-
tada na primeira edição da 
Expo Favela – evento que re-
unirá centenas de empreen-
dedores e startups oriundos 
das periferias de diferentes re-
giões do Brasil – com uma de-
legação composta por cerca de 
30 pessoas, incluindo peque-
nos comerciantes, apoiadores 
e membros da Central Única 
das Favelas na Paraíba (Cufa
-PB). O evento acontecerá de 
15 a 17 de abril, em São Paulo, 
com os objetivos de fomentar 
o empreendedorismo nas co-
munidades e atrair potenciais 
investidores.

Ao todo, quatro empreen-
dimentos de João Pessoa foram 
selecionados pela curadoria do 
evento e concorrem a fundos 
de investimentos inscritos na 
Expo Favela. São eles: Sereias 
da Penha, grupo de mulhe-
res que produzem artesanato 
a partir de escamas de peixe e 
que tem como representante 
a artesã Aline Gouveia; Tzora 
Gang, cabelaria inclusiva es-
pecializada em atendimento à 
população LGBTQIA+, da em-
preendedora Camila Rocha; 

Ge Bio Artes, loja especializa-
da em biojoias produzidas por 
meio de insumos sustentáveis, 
representada pela proprietá-
ria Géssica Cândido; e Batalha 
da Ponte, evento sociocultural 
reúne rappers e artistas de rua, 
idealizado pela produtora e 
empreendedora Hirlla Pereira.

Além dos projetos selecio-
nados, outras seis paraiba-
nas também vão participar do 
evento, juntamente à organi-
zação da Cufa-PB, nos estan-
des da “Feira Brasil” (espaço 
que vai reunir empreendedo-
res de todo o país) com a ex-
posição e comercialização de 
diversos produtos, tais como 
trançado e artesanato afros, bi-
juterias, produtos naturais, do-
ces e cachaças artesanais, en-
tre outros.

De acordo com o coordena-
dor da delegação paraibana e 
presidente da Cufa em João 
Pessoa, Emerson Silva, a rede 
colaborativa criada para o for-
talecimento do trabalho des-
sas empreendedoras durante 
a pandemia, através do proje-
to Mães da Favela, foi funda-
mental para a representativi-
dade da Paraíba em um evento 
nacional. “Sabemos a potência 
das mulheres, e esse é o reflexo 

e o resultado de um trabalho 
que só cresce. Estamos muito 
felizes com os parceiros que se 
somaram nessa corrente e que 
possibilitaram essa viagem”.

Para Kalyne Lima, coorde-
nadora da Cufa na Paraíba e 
copresidente nacional da ins-
tituição, a participação do es-
tado na Expo Favela é bastan-
te positiva porque possibilita 
aos comerciantes da periferia 
a retomada da economia, que, 
conforme explicou, encolheu 
significativamente nos últi-
mos dois anos, sobretudo, com 
a pandemia. “Com o alto índi-
ce de desemprego no país, o 
empreendedorismo é uma al-
ternativa, e a população de fa-
vela tem muita potencialida-
de, o que falta é oportunidade. 
a Expo Favela veio para equali-
zar e aproximar asfalto e fave-
la. Essa é uma grande conquis-
ta para nós”, avalia Kalyne.

Expo Favela
Idealizado pela Favela Hol-

ding, em parceria com a Cen-
tral Única das Favelas (Cufa), o 
evento contará com a presença 
de vários empresários, artis-
tas, jornalistas e representan-
tes de marcas comerciais de 
todo o Brasil.

Ítalo Arruda 
Especial para A União“Sabemos a 

potência das 
mulheres, e 
esse é o reflexo 
e o resultado 
de um trabalho 
que só cresce. 
Estamos muito 
felizes com os 
parceiros que se 
somaram nessa 
corrente e que 
possibilitaram 
essa viagem

Emerson Silva
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Um grupo de empresá-
rios, - que reúne donos da Ria-
chuelo, Madero, Centauro e 
Pernambucanas - apresentou 
ontem, em Brasília (DF), três 
Propostas de Emenda à Cons-
tituição (PEC) relacionadas ao 
ambiente de negócios no país. 
As sugestões de mudança na 
legislação incluem a desone-
ração permanente da folha de 
pagamento (ou seja, a redução 
dos tributos cobrados sobre os 
salários dos funcionários) por 
meio da criação de um tributo 
similar à CPMF.

As propostas foram apre-
sentadas em um seminário 
promovido pelo Instituto 
Unidos Brasil (IUB). O even-
to contou com a presença de 
representantes do Congres-
so, principalmente da Frente 
Parlamentar do Empreende-
dorismo (FPE) e de empresá-
rios como Flávio Rocha, dono 
da Riachuelo (veja a lista de 
algumas das empresas que 
são associadas ao IUB abaixo).

Presidente do IUB, Nabil 
Sahyoun defendeu a eleição 
de parlamentares que defen-
dam a liberdade econômica. 
“Estamos em um ano político 
muito importante. Nós temos 
a responsabilidade de mos-
trar a importância do voto”, 
declarou. Presidente da FPE, 
o deputado Marco Bertaiol-
li (PSD-MG) disse que a ban-
cada vai analisar as sugestões 
e tomar uma posição.

A PEC da desoneração dos 
impostos sobre a folha de pa-
gamento prevê que essa me-
dida seja permanente e se es-
tenda a todos os setores da 
economia.

Atualmente, 17 setores es-
tão isentos temporariamente 
de pagar esses tributos. Para 
compensar a perda de arre-
cadação do governo, seria re-
criada a “Contribuição Sobre 
Movimentação ou Transmis-
são de Valores e de Crédito e 
Direitos de Natureza Finan-
ceira”, antiga CPMF.

A CPMF foi um impos-
to que existiu até 2007 para 
cobrir gastos do governo fe-
deral com projetos de saú-
de - a alíquota máxima foi de 
0,38% sobre cada operação. 
Em 2015, o governo, então sob 

comando da presidente Dil-
ma Rousseff, chegou a pro-
por a volta do tributo, mas 
isso acabou não acontecendo 
pela resistência que o tema 
tem no Congresso.

“Assim, para que a deso-
neração não só possa ser pror-
rogada, mas, acima de tudo, 
prolongada por data indefini-
da, é preciso encontrar solu-
ção tributária que possa fazer 
frente aos custos necessários”, 
diz o texto da PEC.

A PEC das agências regu-
ladoras, batizada de “peso e 
contrapeso”, tem o objetivo de 
descentralizar a atuação des-
ses órgãos. Hoje, as agências 
normatizam, supervisionam 
e fiscalizam diferentes seto-
res de atividade.

Os empresários propõem 
a criação de um conselho 
vinculado aos ministérios e 
secretarias, que ficaria res-
ponsável pela atividade nor-
mativa. Esse conselho seria 
composto por representantes 
dos ministérios, das agências, 
dos setores regulados da ati-
vidade econômica, da acade-
mia e dos consumidores

Para o IUB, essa descen-
tralização garantiria o contro-
le e a vigilância de um poder 
sobre o outro e mais trans-
parência.

“Alguns setores do gover-
no julgam e, de uma certa 
forma, eles mesmos tomam 
a decisão. Isso tem que aca-
bar no nosso país. Quem jul-
ga não pode tomar a decisão. 
Nós temos que dividir esses 
compartimentos”, disse Sah-
youn. “Nós temos hoje um 
grande lobby, que, de uma cer-
ta forma, tem sido dentro da 
Receita Federal. Temos que 
estabelecer uma linha de de-
limitação”, emendou.

A terceira proposta, da li-
berdade econômica, coloca-
ria na Constituição um arca-
bouço para respaldar MPs do 
tema que já estão em vigor, 
mas que vêm sofrendo ques-
tionamentos jurídicos.

“É assegurado a todos o li-
vre exercício de qualquer ati-
vidade econômica, indepen-
dentemente de autorização 
de órgãos públicos, podendo 
a lei apenas criar exceções que 
sejam proporcionais e ampla-
mente justificadas”, diz o tex-
to da PEC.
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Representantes de grandes lojas do país propõem o retorno da cobrança para compensar a desoneração da folha 

Empresários pedem volta da CPMF
pressão no congresso

Iander Porcella 
Agência Estado

Associados ao IUB
Coco Bambu
Habib’s
Agaxtyr
Giraffas
Ortobom
Gerdau
Makro Atacadista
Itaúsa
Chilli Beans
Mafra
Bauducco
JBS
Iguatemi
Cacau Show
Hospital Albert 
Einstein
Farmácias Pague 
Menos
Dasa
Smartfit
Hering
Unipar
Polishop

Embelleze
Multiplan
Fast Shop
Madero Restaurantes
Via Varejo
McDonald’s
Prevent Senior
Grupo 3 Corações
Ri Happy
BRMalls
Localiza
Centauro
Pernambucanas
Alô Bebê
Petz
Carrefour
Ypê
Gocil
Braspress

*No total, são 301 
executivos associados 
ao IUB

pequenos negócios

Mais de 1,5 mil empregos são gerados
Os pequenos negócios 

foram responsáveis pela 
geração de 1.529 empre-
gos na Paraíba em feverei-
ro deste ano, de acordo com 
dados do Sebrae Paraíba, 
compilados a partir do Ca-
dastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Ca-
ged). Segundo a entidade, 
a capacidade de solucionar 
problemas de forma proa-
tiva e de buscar trabalhar 
com a inovação e com a cria-
tividade foram algumas das 
características que têm sido 
procuradas atualmente nos 
profissionais contratados 
pelos donos de pequenos 
negócios no estado.

No período, as médias e 
grandes empresas registra-
ram fechamento de postos 
de trabalho, com redução de 
2.978 vagas, enquanto a ad-

ministração pública gerou 
sete vagas de emprego for-
mal. Contabilizando os dois 
primeiros meses deste ano, 
ao todo as pequenas empre-
sas abriram 1.784 vagas de 
emprego formal, conforme 
o levantamento do Sebrae, 
enquanto as MGE fecharam 
4.633 postos de trabalho e a 
administração pública ge-
rou três vagas. 

Divisão por setores
O setor responsável por 

puxar a geração de empre-
gos com carteira assinada 
na Paraíba em fevereiro foi 
o de serviços, com 1.106 va-
gas abertas. O número re-
presenta 72,33% do total de 
postos de trabalho criados 
no período. Na sequência, 
aparecem a construção ci-
vil, com 236 empregos ge-

rados; a indústria da trans-
formação, com 101 postos 
abertos; o comércio, com 81 
vagas criadas; e a indústria 
extrativa mineral, com sal-
do positivo de 19 vagas. Em 
contrapartida, os setores de 
serviços industriais de utili-
dade pública (SIUP) e agro-
pecuária fecharam postos 
de trabalho, com redução de 
três e onze vagas, respecti-
vamente, no período. 

A gerente da Unidade de 
Gestão Estratégica e Monito-
ramento do Sebrae Paraíba, 
Ivani Costa, destacou que, 
embora os pequenos negó-
cios estejam gerando vagas 
de trabalho nesta retomada 
da economia, existe um per-
fil de profissional que tem 
sido buscado pelos empre-
sários. “Ao acompanhar de 
perto a realidade das em-

presas, vemos um cenário 
em que as habilidades, prin-
cipalmente as de cunho téc-
nico, apesar de serem muito 
bem-vindas, precisam ser 
complementadas com com-
petências ligadas ao aspecto 
humano”, destaca. 

Segundo explicou Ivani, 
os empreendedores já têm 
uma visão clara de que, cada 
vez mais, está mais raro con-
tratar um profissional com 
um perfil “pronto” para as 
grandes entregas do negó-
cio. “A capacidade de solu-
cionar problemas de forma 
proativa, de buscar traba-
lhar com a inovação e com a 
criatividade somadas às de 
se comunicar e conectar efi-
cientemente com as pessoas 
tornam este perfil cada vez 
mais valioso entre as empre-
sas”, enfatizou.

primeiro trimestre

Produção de motocicletas sobe 37%

A produção de motoci-
cletas no Polo Industrial de 
Manaus teve um crescimen-
to de 37,8% no primeiro tri-
mestre deste ano em compa-
ração com o mesmo período 
de 2021. Foram fabricadas, de 
janeiro a março, 327,1 mil veí-
culos de duas rodas, segun-
do balanço divulgado ontem 
pela Associação Brasileira 
dos Fabricantes de Motoci-

cletas, Bicicletas e Similares 
(Abraciclo).

Em março, a produção 
de motocicletas superou em 
8,4% os resultados do mes-
mo mês de 2021, com a fabri-
cação de 136,5 mil unidades. 
Para o presidente da Abra-
ciclo, Marcos Fermanian, a 
alta neste início de ano com-
pensa as perdas enfrentadas 
durante a pandemia de Co-
vid-19. “Conseguimos recu-
perar um pouco do que nós 
perdemos nos meses ante-

riores”, enfatizou durante a 
apresentação dos dados.

Apesar da melhora, Fer-
manian afirmou que a indús-
tria de motos ainda busca re-
tomar os patamares de 2011, 
quando chegaram a ser fabri-
cadas mais de dois milhões 
de unidades por ano. “Ain-
da estamos muito distante do 
nosso período alvo. A pers-
pectiva é que gradualmente 
a gente continue avançando 
e chegue no patamar de dois 
milhões novamente”, disse.

Segundo o presidente da 
Abraciclo, a indústria ainda 
é afetada pelos problemas lo-
gísticos causados pela pande-
mia. No entanto, ele acredita 
que este não será um entrave 
para a expansão do setor de 
motos neste ano. “Cada mar-
ca tem lidado com pequenos 
entraves no dia a dia. De for-
ma geral nossa indústria tem 
conseguido suplantar essas 
dificuldades, em linhas gerais 
estamos conseguindo avan-
çar bem este ano”, avaliou.

Daniel Mello 
Agência Brasil

Bandeiras tarifárias

Aneel propõe aumento de até 57%

A diretoria da Agência 
Nacional de Energia Elétri-
ca (Aneel) propôs, ontem, 
aumentos superiores a 50% 
nos valores das bandeiras ta-
rifárias amarela e vermelha 
1. A taxa adicional é cobra-

da nas contas de luz quando 
a geração de energia elétrica 
está mais cara no país, prin-
cipalmente por causa da fal-
ta de chuvas e o acionamen-
to de usinas térmicas.

Pela proposta apresenta-
da, o valor da bandeira tari-
fária amarela passaria por 
um aumento de 56%, de R$ 

1,874 a cada 100 quilowatts 
(kWh) para R$ 2,927. Já a ban-
deira vermelha 1 passaria de 
R$ 3,971 para R$ 6,237, alta 
de 57%.

O patamar mais caro da 
bandeira, a vermelha 2, te-
ria uma redução de 1,70%, 
de R$ 9,492 a cada 100 kWh 
para 9,330.

Os novos valores devem 
valer para 2022 e 2023.

Consulta
A proposta, no entan-

to, ainda pode sofrer altera-
ções durante a consulta pú-
blica. As contribuições sobre 
o tema poderão ser enviadas 
entre 14 de abril e 4 de maio.

Marlla Sabino 
Agência Estado

Contabilizando os dois primeiros meses do ano, as pequenas empresas abriram 1.784 vagas de emprego formal na Paraíba

Foto: Agência Brasília
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A Operação Semana San-
ta 2022, da Polícia Rodoviária 
Federal, terá início na quin-
ta-feira (14) e se encerra no 
domingo (17) de Páscoa. Os 
horários da operação podem 
variar, adaptando-se às ca-
racterísticas de movimenta-
ção rodoviária de cada uni-
dade federativa.  

A exemplo de todos os 
anos, a operação tem por ob-
jetivo “promover a seguran-
ça viária nos deslocamentos 
pelas rodovias federais”, in-
formou a PRF. Entre as ações 
previstas está o reforço do 
efetivo em serviço, de forma 
a aumentar a visibilidade do 
policiamento ostensivo.

Serão também implemen-
tadas ações direcionadas a 
“locais e horários nos quais as 
estatísticas demonstram ha-
ver maior incidência de aci-
dentes graves e maior fluxo 
de veículos”.

Em algumas localidades, 
o horário de maior fluxo pro-
jetado para a movimentação 
dos viajantes é a manhã do 
dia 14 e a tarde do dia 15, para 
a ida; e a manhã do dia 17 e do 
dia 18, para a volta.

Um dos principais focos 
da PRF é combater a mistu-
ra de álcool e direção, moti-
vo que, segundo o órgão, está 
entre as principais causas de 
acidentes de trânsito com víti-
mas gravemente feridas.

“Quem bebe e dirige colo-
ca em risco não só sua própria 
segurança, mas também a 
dos passageiros e a de tercei-
ros”, alerta a PRF.

As equipes da PRF terão 
bafômetros à disposição. “Di-
rigir sob o efeito do álcool re-
duz a capacidade de reação 
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Operação Semana Santa visa promover a segurança viária nos deslocamentos pelas rodovias federais

PRF reforçará efetivo até domingo
policiamento ostensivo

Um dos principais focos da PRF é combater a mistura de álcool e direção, motivo que está entre as maiores causas de acidentes de trânsito 

do motorista, colocando em 
risco a segurança de todos os 
usuários das rodovias. É pre-
ciso que toda a sociedade se 
conscientize de que beber e 
dirigir são atividades incom-
patíveis”, complementa.

Os policiais estarão aten-
tos também com relação ao 
uso do cinto de segurança e 
demais dispositivos de re-
tenção obrigatórios. O uso do 
celular ao volante também é 
alvo da operação.

“A PRF também intensi-
ficará sua atuação no comba-
te ao crime, em especial rea-
lizando abordagens focadas 
nas informações do serviço 

de inteligência e a utilização 
de ferramentas de comunica-
ção, para prender criminosos, 
recuperar veículos roubados e 
retirar armas ilegais, drogas e 
produtos contrabandeados de 
circulação”, informou.

Motoristas de transporte 
de cargas deverão ficar aten-
tos porque o trânsito “de veí-
culos especiais” ficará restri-
to a algumas localidades para 
aliviar o trânsito.

Dicas de segurança
A PRF preparou algumas 

dicas para os motoristas que 
pegarão estrada neste feriado. 
Atenção às regras de trânsito 

e cuidados com o automóvel 
são fundamentais para uma 
viagem segura.

“É importante que se faça 
a conferência dos itens de se-
gurança do veículo, calibran-
do os pneus e observando os 
sulcos dos pneus, checando o 
bom funcionamento dos lim-
padores de para-brisas e tes-
tando o funcionamento da 
iluminação como faróis, lan-
ternas traseiras, setas, luzes 
de freio e ré”.

O uso do cinto de seguran-
ça é obrigatório a todos no car-
ro: motoristas e passageiros. É 
também sugerido que os via-
jantes fiquem atentos para as 

regras do uso da cadeirinha 
para as crianças. “É funda-
mental planejar a viagem, bus-
cando evitar, na medida do 
possível, os horários de pico”.

A PRF também alerta para 
a importância de descanso 
do motorista: “A cada três ou 
quatro horas de viagem, é re-
comendável uma pausa para 
descanso ou revezar a direção 
do veículo. Eventuais paradas 
no acostamento devem ser fei-
tas apenas em caso de emer-
gência, com pisca-alerta liga-
do e triângulo a pelo menos 
30 metros do veículo”.

Segundo a PRF, as ultra-
passagens proibidas são as 

grandes responsáveis pelos 
acidentes graves nos trechos 
de pista simples. “Somente 
ultrapasse quando a sinali-
zação permitir e quando ti-
ver certeza de que a mano-
bra é segura”.

No caso de motociclistas, a 
PRF destaca a obrigatoriedade 
para o uso de capacetes, tanto 
para o motoristas como para 
quem esteja na garupa. “Sem-
pre com a viseira baixa”, acres-
centa ao lembrar que a visei-
ra evita que insetos, fumaça e 
poeira afetem a visão do con-
dutor. São indicadas roupas 
como capa ou macacão imper-
meáveis, para o caso de chu-
vas, durante o percurso.

Chuvas
Como há previsão de chu-

vas em algumas regiões do 
país, a PRF apresentou algu-
mas dicas para motoristas 
que trafegam em locais com 
visibilidade reduzida ou pis-
tas molhada: ultrapassar ape-
nas com segurança, evitar lo-
cais alagados e usar sempre o 
farol baixo.

É também indicado que se 
mantenha distância segura 
entre veículos em movimento 
e redobrar o cuidado em cur-
vas e durante frenagens brus-
cas. Checar os pneus e limpa-
dores de para-brisas é ainda 
mais importante nessas situa-
ções, bem como manter os vi-
dros sempre desembaçados.

Como a visibilidade fica 
prejudicada em situações de 
chuva, a PRF alerta para a ne-
cessidade de redobrar a aten-
ção em locais de travessia de 
pedestres. “Em caso de chuva 
forte, estacione seu veículo em 
local seguro”, complementa.

Ministra garante que documento 
será disponibilizado a todo o país

carteira do autista

O Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direitos Hu-
manos (MMFDH) está finali-
zando o modelo nacional da 
Carteira de Identificação da 
Pessoa com Transtorno do Es-
pectro Autista (Ciptea), a ser 
enviado aos estados para que 
emitam o documento. A in-
formação é da ministra Cris-
tiane Britto. Segundo ela, “em 
poucos dias” o documento 
será disponibilizado a todas 
as prefeituras do país.  

“Um instrumento tão es-
perado pelas famílias e que 
visa garantir a atenção inte-
gral, o pronto-atendimento e 
a prioridade no atendimento 
e no acesso aos serviços pú-
blicos e privados, em especial 
nas áreas de saúde, educação 
e assistência social. Eu sei o 
quanto vocês esperaram por 
isso e eu fico muito feliz em 
dizer que estamos perto de 
realizar mais esta conquista, 
mais este sonho”.

A Ciptea foi criada pela 
Lei 13.977/2020, que altera a 
Política Nacional de Proteção 
dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Au-
tista (Lei nº 12.764/2012). A 
lei prevê a expedição do novo 
documento pelos órgãos res-
ponsáveis pela execução da 
política nos estados, Distri-
to Federal e municípios, mas 
sua ampla implantação ain-
da é lenta.

Para ter direito ao docu-

mento, é necessário apresen-
tar requerimento acompa-
nhado de relatório médico 
com indicação do Código In-
ternacional de Doenças (CID), 
além de dados básicos como 
nome completo, filiação, lo-
cal e data de nascimento, nú-
mero da carteira de identida-
de civil, CPF, tipo sanguíneo, 
endereço, telefone, além dos 
dados do responsável legal 
ou do cuidador, se for o caso.

Em Minas Gerais, a expe-
dição da Ciptea começou em 
dezembro passado. No Para-
ná, o serviço pode ser solicita-
do pela internet. No Distrito 
Federal, é necessário se ins-
crever no Cadastro Único da 
Pessoa com Deficiência para 
requerer o Ciptea.

Já no Rio Grande do Sul, é 
possível solicitar a inclusão no 
Registro Geral (RG) do sím-
bolo do autismo, um laço for-
mado por peças de quebra-ca-
beça coloridos em um fundo 
azul, conforme previsto pela 
lei, enquanto a emissão da 
Ciptea não estiver disponí-
vel. A medida está disponí-
vel também no Rio de Janei-
ro, desde dezembro.

Clínica-Escola do Autista
A medida foi anunciada 

durante a inauguração da 
Clínica-Escola do Autista em 
Tanguá, na Região Metropoli-
tana do Rio de Janeiro. A ins-
tituição está prevista na Lei nº 

12.764/2012 e oferece serviços 
especializados para pessoas 
com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), como apoio de 
fisioterapeutas, fonoaudiólo-
gos, terapeutas ocupacionais 
e psicopedagogos.

Presente na solenidade 
de inauguração, a primei-
ra-dama Michele Bolsona-
ro destacou que a institui-
ção, de encargo municipal, 
oferece apoio também para 
as famílias.

“Pais, mães e cuidadores, 
vocês não estão sós. Ao rece-
ber o diagnóstico do autismo, 
cada um de vocês iniciou uma 
jornada pela inclusão. Tenho 
certeza de que caminhamos 
juntos. É importante compar-
tilhar históricas, tratamentos 
e aprendizados. O verdadei-
ro conhecimento afasta o pre-
conceito, a discriminação e o 
isolamento das famílias. Uma 
sociedade justa e inclusiva só 
será construída com a elimi-
nação de toda forma de pre-
conceito e essa responsabili-
dade é de cada um de nós”.

O espaço tem pátio cober-
to, quadra esportiva, brinque-
doteca, consultório odontoló-
gico, salas de reunião e salas 
de atendimentos.

A primeira Clínica-Esco-
la do Autista foi inaugurada 
em abril de 2014, em Itaboraí, 
também Região Metropolita-
na do Rio de Janeiro, e atende 
cerca de 180 famílias.

Ministério lança campanha para 
prevenção de acidentes no trabalho

boas práticas

O Ministério do Trabalho 
e Previdência lançou, ontem, 
a Campanha Nacional de Pre-
venção de Acidentes do Traba-
lho (Canpat). Promovida pela 
Subsecretaria de Inspeção do 
Trabalho (SIT) em parceria com 
outros órgãos e instituições, 
a iniciativa é realizada desde 
1971, com o objetivo de estimu-
lar a adoção de práticas que re-
sultem na redução do número 
de acidentes laborais.  

Até dezembro, a campanha 
promove atividades direciona-
das para prevenção e redução de 
acidentes de trabalho. Em outu-
bro,  será realizado o Dia Nacio-
nal da Segurança nas Escolas.

“De abril até dezembro, faze-
mos seminários, palestras, deba-
tes, divulgamos vídeos e publi-
cações relacionados à segurança 
no trabalho. E entre abril e se-

tembro, intensificamos as opera-
ções de fiscalização”, informou o 
auditor-fiscal do Trabalho, José 
Almeida Júnior, gestor da cam-
panha na subsecretaria.

Este ano, a ação tem como 
tema Gestão de Riscos Ocupa-
cionais: identificar perigos, ava-
liar riscos, prevenir acidentes e 
doenças no trabalho. Segundo 
o subsecretário de Inspeção do 
Trabalho do ministério, Rômu-
lo Machado, o mote foi escolhi-
do a fim de transmitir a noção 
de que todos podem contribuir 
para agir preventivamente e ten-
tar evitar acidentes.

Lançamento
“Ano após ano, temos conse-

guido reduzir a taxa de aciden-
tes do trabalho no país, o que 
não significa que já tenhamos 
um cenário ótimo”, disse Ma-

chado, durante a cerimônia de 
lançamento da campanha, rea-
lizada de forma remota e trans-
mitida pelo canal da Escola Na-
cional de Inspeção do Trabalho.

Ao proferir palestra sobre o 
gerenciamento de riscos ocupa-
cionais, o auditor-fiscal do Tra-
balho, Luiz Carlos Lumbreras 
Rocha, disse que os acidentes 
continuam sendo uma chaga. 

“Nossa taxa de incidência, 
ou seja, o número de aciden-
tes divididos por mil trabalha-
dores, vem caindo desde a dé-
cada de 70. Mas a queda já foi 
mais acentuada - da mesma for-
ma que a taxa de mortalidade – 
e queremos fazer mais”, disse 
Rocha, destacando a existência 
de estudos que apontaram que 
cada dólar investido em segu-
rança no trabalho resulta na 
economia de US$ 3 a US$ 5.

Foto: Reprodução

Até dezembro, a campanha promove atividades direcionadas para prevenção e redução de acidentes

Foto: Roberto Guedes
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Pesquisa da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor foi realizada ontem em 12 estabelecimentos

Variação é de 63,55% na capital
alta no preço do café

A Vila Olímpica Parahyba 
estará aberta para a caminha-
da durante o feriado desta sex-
ta-feira (15) no horário das 6h 
às 9h, no período da manhã, 
e à tarde, das 15h às 19h. A in-
formação é da Secretaria de 
Estado da Juventude, Espor-
te e Lazer (Sejel), responsável 
pela administração do com-
plexo esportivo.

“É interessante a Vila ficar 
à disposição dos caminhan-
tes também no período de fe-
riado, pois são muitos que lá 
frequentam com esse intui-
to, e, assim, estará aberta em 
plena Sexta-feira da Paixão. O 
espaço atende não só pessoas 
do Bairro dos Estados, mas 
agrega também moradores 
de outros locais de João Pes-

soa para a caminhada”, disse 
o secretário Zezinho do Bota-
fogo, da Sejel.

Outra novidade para os 
caminhantes é que o horá-
rio, a partir da segunda-fei-
ra (18), ficará das 5h às 22h 
até as sextas-feiras, enquan-
to aos sábados e domingos, a 
Vila ficará à disposição entre 
às 6h e 20h. “Muito bom sa-
ber que nós, que frequenta-
mos a Vila Olímpica para ca-
minhar todos os dias, vamos 
caminhar também no feria-
do da Paixão, pois assim não 
quebra uma sequência das 
nossas atividades físicas”, 
frisou João Carlos Nóbrega, 
funcionário público aposen-
tado, frequentador das ca-
minhadas.

Para garantir os deslo-
camentos dos passageiros 
durante as celebrações da 
Semana Santa, a Superinten-
dência Executiva de Mobili-
dade Urbana de João Pessoa 
(Semob-JP) vai manter sem 
alterações a operacionali-
dade dos ônibus nos dias 
14 (quinta), 16 (sábado) e 17 
(domingo).  Apenas na Sex-
ta-feira da Paixão (15), por 
conta do feriado religioso, 
haverá redução no número 
de linhas em circulação.

De acordo com Expedi-
to Leite Filho, superinten-
dente de mobilidade da ca-
pital, na quinta-feira (14), a 
circulação da frota seguirá 
normalmente, ou seja, com 
as 73 linhas transitando. Já 

na sexta-feira (15), por ter-
mos segmentos como agên-
cias bancárias e comércio 
sem funcionar, será mantido 
o mesmo quadro do domin-
go/feriado, quando 28 linhas 
operam na cidade.

“Apesar de termos expec-
tativa para redução no nú-
mero de passageiros e mo-
vimentação tranquila no 
sistema viário da cidade, 
estaremos monitorando o 
transporte público duran-
te os quatro dias e, caso haja 
necessidade de redução ou 
reforço na frota, com certe-
za, faremos. Já solicitamos 
os ajustes às empresas atra-
vés do Sintur e acreditamos 
que a pequena mudança que 
faremos apenas na sexta-fei-

ra não trará qualquer ônus a 
quem precisar dos ônibus”, 
ressaltou o superintendente 
da Semob-JP.   

Sábado e domingo – Du-
rante o final de semana, a 
circulação do transporte pú-
blico não sofrerá alteração. 
Ou seja, no sábado (16), 54 li-
nhas de ônibus permanece-
rão ativas na cidade e, no do-
mingo (17), serão 28.

A Semob-JP orienta que 
para conferir todas as linhas, 
itinerários e horários de cir-
culação dos ônibus, a popu-
lação acesse o site servicos.
semobjp.pb.gov.br, clique no 
ícone ‘transporte público’ e 
digite o código da linha que 
necessita de informações. 

Frota em circulação – 

Nos dias úteis, 379 ônibus 
operam realizando um to-
tal de 2.502 viagens diárias. 
Aos sábados, são 229 ônibus 
e 1.537 viagens e aos domin-
gos, 100 ônibus e 703 viagens 
diárias.

A Secretaria Municipal de 
Proteção e Defesa do Consumi-
dor registra variação de 63,55% 
no preço do café em pesquisa 
realizada ontem em 12 super-
mercados da capital, a exem-
plo do granulado tradicional 
Pilão 50g, oscilando entre R$ 
2,99 (Manaíra – Manaíra) e R$ 
4,89 (Big Bompreço – Aeroclu-
be), diferença de R$ 1,90.

O tipo granulado foi o que 
mostrou as maiores variações, 
como o clássico (refil) Santa 
Clara 50g, 56,43%, com preços 
entre R$ 3,19 (Latorre – Torre) 
e R$ 4,99 (Pão de Açúcar – Epi-
tácio Pessoa), diferença de R$ 
1,80. O levantamento do Pro-
con-JP traz preços de 102 itens 
entre café em pó, granulado, a 
vácuo, descafeinado e capuc-
cino clássico e com chocolate.

Outras variações significa-
tivas ficaram com o café gra-
nulado tradicional Mellita 50g, 
39%, oscilando entre R$ 3,59 
(São José – Valentina) e R$ 4,99 
(Big Bompreço – Aeroclube), 
diferença de R$ 1,40; e no des-
cafeinado Mellita 50g, 38,63%, 
com preços entre R$ 6,99 (O 
Baratão – Torre) e R$ 9,69 (Big 
Bompreço – Aeroclube), dife-
rença de R$ 2,70.

Mais variações 
A pesquisa do Procon-JP 

encontrou outras grandes va-
riações no preço do produto, 
a exemplo do granulado tra-

dicional (refil) Três Corações 
50g, 35,23%, com preços en-
tre R$ 3,69 (Carrefour – Aero-
clube) e R$ 4,99 (Big Bompre-
ço – Aeroclube), diferença de 
R$ 1,30; e no granulado famí-
lia São Braz 50g, 33,07%, com 
preços entre R$ 3,75 (Varejão – 
Varjão) e R$ 4,99 (Pão de Açú-
car – Epitácio Pessoa), diferen-
ça de R$ 1,24.

Os supermercados 
A pesquisa levantou pre-

ços nos seguintes supermer-
cados: Pão de Açúcar (Epitácio 
Pessoa); Manaíra (Manaíra); 
Big Bompreço e Carrefour (Ae-
roclube); O Baratão, Latorre e 
Santiago (Torre); Bemais (Ban-
cários); Superbox Brasil e Ces-
tão (Ernesto Geisel); São José 
(Valentina); e Varejão (Varjão).

A pesquisa levantou preços no supermercados Pão de Açúcar, Manaíra, Big Bompreço, Carrefour, O Baratão, Latorre e Santiago

Pesquisa
O levantamento do 

Procon-JP traz preços 
de 102 itens entre café 

em pó, granulado, a 
vácuo, descafeinado e 
capuccino clássico e 

com chocolate

transporte coletivo

Semob-JP mantém frota no feriado

Para garantir os deslocamentos dos passageiros durante as celebrações, a Semob-JP manterá os horários

Secretarias realizam ação de saúde voltada à população 
no alto do Mateus

Os moradores do Alto do 
Mateus receberam nessa terça-
feira (12), uma ação de saúde 
realizada a partir de parceria 
entre a Secretaria de Desenvol-
vimento Social (Sedes), Secreta-
ria de Saúde (SMS) e uma facul-

dade particular. Realizada no 
Polo de Costura, equipamento 
administrado pela Sedes den-
tro da política de Economia So-
lidária, foram disponibilizados 
serviços de fisioterapia, farmá-
cia, enfermagem e psicologia 

gratuitamente, através da USF 
Nova União.

Uma das pessoas beneficia-
das pela ação foi Zilda Nasci-
mento, que fez fisioterapia com 
ventosa e auriculoterapia. “Eu 
adorei todos os serviços, prin-

cipalmente por ser pertinho da 
minha casa e já estou sentindo 
os benefícios. Estou me sentin-
do mais relaxada e com menos 
dores”, completou. Quem pas-
sou pelo local também recebeu 
serviços de teste glicêmico, afe-

rição de pressão e para Infec-
ções Sexualmente Transmis-
síveis (ISTs). O secretário da 
Sedes, Dorgival Vilar, reforçou 
o compromisso da secretaria 
em levar os serviços para mais 
perto da população. “Estamos 

dando continuidade ao traba-
lho firme da Sedes, dentro de 
uma gestão que faz questão de 
trazer os serviços para dentro 
das comunidades. Podem con-
tar com a Sedes neste reforço”, 
destacou.

apenas na sexta-feira

Vila Olímpica abre para 
caminhantes no feriado

O complexo esportivo vai funcionar no período da manhã e da tarde

Foto: Secom-PB

Foto: Ortilo Antônio
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No final de semana, 
a circulação dos 
ônibus não 
sofrerá alteração. 
No sábado, 54 linhas 
estarão ativas e, no 
domingo,  28 linhas

Foto: Reprodução
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A Semob-JP 
vai manter 
sem alteração 
as linhas de 
ônibus na 
quinta, sábado 
e domingo. 
Na sexta-
feira, haverá 
redução 
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O Auto Esporte foi eliminado do Cam-
peonato Paraibano, após ser goleado pelo 
Sousa por 4 a 0, mas garantiu a sua per-
manência na primeira divisão do próxi-
mo ano. Sem calendário para o restante da 
temporada, o clube parou com as ativida-
des do futebol profissional, mas nos basti-
dores o clube está dando início a um pla-
nejamento para tornar o clube mais forte 
em 2023 e o pensamento é brigar por uma 
vaga para a Série D de 2024.

Em entrevista à Rádio Tabajara, o ge-
rente de futebol, Radson Ferreira, disse 
que o clube está passando por uma pro-
funda reformulação, dando continuidade 
à política de gestão, que começou já este 
ano. “O momento é de arrumar a casa, 
delegando funções, tentando melhorar 
o gramado do Mangabeirão, e ao mesmo 
tempo, começar a preparar uma base for-
te para que traga retorno a curto e médio 
prazo”, disse o dirigente.

Segundo Radson, o projeto é para acor-
dar um gigante, com atitudes simples e or-
ganizadas e fazendo, de forma profissio-
nal, algumas ações que já foram feitas no 
passado com muito êxito.

“Nós já daremos início a uma série de 
avaliações para identificar futuros cra-
ques e fortalecer as categorias de base. Nós 
temos que dar oportunidade a uma garo-
tada que está sendo desperdiçada. Foi as-
sim que surgi para o futebol e sou muito 
grato ao clube. No Auto Esporte, fui bi-

campeão sub-19 em uma equipe que re-
velou, além de mim, vários outros atletas 
que fizeram sucesso lá fora. O trabalho 
que faremos agora já vai começar a refle-
tir no próximo ano no profissional, quan-
do teremos uma espinha dorsal feita no 
próprio Auto Esporte. Já estamos buscan-
do parcerias e as  expectativas são muito 
boas. Anote aí, o Auto vai brigar por uma 
vaga na Série D do próximo ano, podem 
cobrar”, disse o gerente otimista.

Radson disse ainda que além de inves-
tir pesado com peneirões nas cidades de 
Mataraca, Mamanguape e em João Pes-
soa, o clube já começou uma política de 
austeridade e desde o Campeonato Pa-
raibano deste ano, só contrata jogadores 
dentro das condições financeiras do clu-
be e vem honrando todos os compromis-
sos. No momento, a prioridade é o sub-19, 
que vai participar do Campeonato Parai-
bano, que é classificatório para a Copa São 
Paulo de Futebol Júnior de 2023.

O clube também está trabalhando na 
formação de um time forte feminino para 
participar com chances de título do Cam-
peonato Paraibano, no segundo semestre. 
O gerente adiantou que está em contato 
com um coordenador técnico que dispõe 
de várias atletas com bom nível técnico e 
que poderão vir a vestir a camisa do Auto 
Esporte em breve. Não está descartado a 
terceirização do futebol feminino, como 
forma de criar uma equipe mais forte.

Radson diz que está aproveitando a 
sua vivência e experiência de ter jogado 
em grandes clubes para formar um novo 
Auto Esporte. Ele já jogou em equipes 
como o Bragantino, Atlético Goianense, 
Brusque, Brasiliense, Londrina, entre ou-
tros. “Nesses clubes, aprendi muito como 
valorizar e investir na base tendo retorno 
com os garotos no time principal ou fa-
turando com vendas. E no Auto Esporte 
será da mesma forma. Vamos dar oportu-
nidade a muita gente de talento que não 
tem no momento. Vou organizar todas as 
áreas do clube, inclusive a comunicação, 
para acordar esse gigante adormecido”, 
concluiu o dirigente.

Novo gerente de futebol, Radson Ferreira, 
diz que o clube vai brigar por uma vaga para 
a Série D de 2024, após a sua reestruturação

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

RefoRmulação 
no Auto EsportE

Após ser eliminado pelo Sousa no Marizão, o 
Auto Esporte só volta às atividades profissionais 

no próximo ano e vai aproveitar o intervalo 
para reformular todo o seu elencoFoto: Reprodução/Instagram

Internacional-rs será o adversário
do Csp na Copa do Brasil sub-17

no almeidão

Com o título do Campeona-
to Paraibano Sub-17, conquista-
do pelo CSP, o clube garantiu 
participação na Copa do Brasil 
da categoria, com previsão de 
início para o dia 27 deste mês. 
O Tigre vai representar o fute-
bol da Paraíba na competição 
nacional e terá como adversá-
rio o Internacional-RS.

Para representar bem o fu-
tebol paraibano, na competi-
ção que vai contar com a pre-
sença de 32 equipes de todas 
as regiões do país, o clube tra-
balha com a garotada e vem in-
tensificando os treinos no Cen-
tro de Treinamentos da Unipê, 
em João Pessoa. 

“Após o título do Paraiba-
no Sub-17, os jogadores tiveram 
uma semana de folga. Agora re-

tornamos aos trabalhos, inten-
sificando os treinos com o ob-
jetivo de fazer bonito na nossa 
primeira participação na com-
petição nacional da categoria. 
Teremos um grande adversário 
no caminho, mas nesse tipo de 
competição não se pode esco-
lher adversários, já que a maio-
ria dos clubes são qualificados”, 
comentou Josivaldo Alves,  di-
rigente do clube.

De acordo com o regula-
mento da competição, nesta 
primeira fase as equipes se en-
frentam em jogo único, com o 
mandante sendo definido por 
sorteio. O Tigre entra em cam-
po no próximo dia 27, no Está-
dio Almeidão, em João Pessoa, 
para encarar o Internacional
-RS, numa partida que vale o 
avanço na competição. 

A partir da segunda fase, a 
competição passa a ser dispu-

tada em partidas de ida e volta. 
Em caso de empate em pontos e 
saldo de gols após os dois jogos, 
a definição do clube classificado 
será  por cobranças de pênaltis.

De acordo com Josival Al-
ves, a participação do CSP na 
competição é fruto de uma me-
todologia de trabalho eficiente, 
nas categorias de base do clube.

“Todo trabalho nas cate-
gorias de base do CSP pas-
sa por uma metodologia pen-
sando na evolução do atleta. 
Estamos com o planejamen-
to da formação do elenco sub-
15 para a disputa do Campeo-
nato Paraibano da categoria, 
gradativamente, os melhores 
atletas vão evoluindo até che-
garem a equipe principal e es-
tarem preparados para dis-
putar grandes competições e 
serem negociados no mercado 
do futebol”, finalizou.

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

A equipe sub-17 do CSP, campeã do Paraibano Sub-17, vai enfrentar o Internacional na Copa do Brasil
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Radson garante que o gigante 
alvirrubro vai acordar
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10
jogadores foram 
convocados para 

treinamentos 
em São Paulo, e 
o ala paraibano 

Sharlley é uma das 
grandes promessas, 
segundo o segundo 

o presidente da 
Apace-PB

Os atletas da Seleção 
Brasileira de Goalball volta-
rão a se reunir em São Pau-
lo para mais uma etapa de 
treinamentos no início do 
mês de maio. O técnico da 
equipe, o paraibano Jôna-
tas Castro, convocou 10 jo-
gadores, sendo dois a mais 
que os convocados na fase 
anterior. Entre as novida-
des estão o ala Sharlley An-
thony, da Associação Parai-
bana de Cegos (Apace-PB), 
além do pivô Gabriel Ola-
vo, do Instituto Athlon de 
São Paulo. Até o mundial, 
previsto para o final do ano, 
treinamentos como esse se-
rão comuns, segundo infor-
mou o líder da equipe. 

“Como o mundial está 
previsto para dezembro 
nós temos tempo para fa-
zer os testes e os ajustes tá-
ticos que a equipe precisa 
e que a gente verificou jun-
to à nova comissão técni-
ca”. Sobre a convocação de 
Sharlley. Jônatas acrescen-
tou. “Jovens talentosos que 
representaram bem as suas 
equipes em competições 
recentes, vão ter oportuni-
dades em fases de treina-
mento”. O técnico, que está 
há cerca de um mês à fren-
te da Seleção masculina de 
Goalball, afirmou que além 
dos treinos, os atletas no-
vatos podem ser testados 
também em competições 
não oficiais. “O foco é que 
os atletas atendam os crité-
rios estabelecidos: que seja 
um atleta jovem, talentoso 
e que representou bem a 
base na Super Copa Brasil”. 

O novo presidente da 
Apace-PB, empossado no 
início do mês, reforçou o 
apoio ao paradesporto na 
instituição, considerada ce-
leiro de talentos. Damião 
Robson falou ainda sobre 
a promessa do goalball pa-
raibano. “Sharlley é um 
menino novo mas muito 
talentoso e tem muito a de-
senvolver dentro do espor-
te”, comemora. 

Para o atleta de 19 anos, 
que joga há cerca de quatro, 

A paraibana Silvana Fer-
nandes se prepara para dis-
putar o Campeonato Pan-A-
mericano de Parataekwondo 
G4/G2,  que acontece no dia 
15 de abril na Arena Carioca, 
no Rio de Janeiro. medalhis-
ta em Tóquio e campeã mun-
dial, a atleta é uma das gran-
des promessas do evento.

Líder do quadro de me-
dalhas no Parataekwondo 
em Tóquio 2020, o Brasil apa-
rece como favorito na com-
petição. Para Silvana, que 
em dezembro conquistou o 
mundial da Turquia, com 
uma sequência de três im-
portantes vitórias, esse cam-
peonato é mais uma etapa 
rumo às Paralimpíadas de 
Paris. “minhas expectativas 
são boas, venho treinando 
forte para fazer boas lutas, 
sempre querendo inovar em 
algo. O foco maior é na pon-
tuação para o ranking que é 

o que dá a vaga para os jo-
gos paralímpicos”, reforçou 
a atleta que é natural de São 
Bento, Sertão do estado. 

Convocação
A Confederação Brasilei-

ra de Taekwondo convocou 
a Seleção Brasileira para um 
training camp antes do Rio 
Open de Taekwondo G2, que 
será realizado também na 
Arena Carioca, nos dias 16 e 
17 de abril. Os eventos visam 
a preparação para o Paname-
ricano Sênior e Jogos Sul-a-
mericanos da Juventude.

A Seleção Brasileira adul-
ta, composta de 16 nomes, 
foi definida no Grand Slam 
realizado em fevereiro, em 
Fortaleza. Entre eles estão 
os atletas paraibanos Edival 
marques, o Netinho, e Talis-
ca Reis, ambos na categoria 
adulto. Ketlyng da Silva e 
Karen Eduarda também es-
tão de malas prontas para o 
Rio de Janeiro, onde defen-
dem a seleção principal nas 

categorias cadete e juvenil.
Além da convocação da 

Seleção Brasileira, os atletas 
do Projeto Radar 2028 e clas-
sificados para os Jogos Sul
-Americanos da Juventude 
também foram convocados 
para o traning camp da sele-
ção. Além do Rio Open G2, 

a Seleção Brasileira disputa-
rá o Pan-Americano de Taek-
wondo, entre os dias 2 e 5 de 
maio, em Punta Cana, na Re-
pública Dominicana. Os Jo-
gos Sul-Americanos da Ju-
ventude serão disputados 
entre 27 e 30 de abril, em Ro-
sário, na Argentina.

parataekwondo

Silvana vai disputar o Pan-Americano

Técnico Jônatas Castro volta a convocar os jogadores para mais uma semana de treinos visando o Mundial

Sharlley, da Apace-PB, é a novidade
Seleção de goalball

Aonda de violência segue sem freio no futebol 
brasileiro. É no campo, no seu entorno, há 
tempos nas redes sociais das organizadas, 

mas sem uma luz no final do túnel para estancá-
la. Vivemos o auge da impunidade no Brasil e 
o futebol não chega a ser exceção, uma grave 
contestação, pois o entretenimento virou campo 
de batalha. Jogadores ameaçados dentro e fora 
das quatro linhas, árbitros agredidos nas famosas 
confusões corriqueiras de um jogo por conta de 
marcação de um lance que, no entendimento do 
suposto prejudicado, não aconteceu, sobrando 
palavrões e, em alguns casos, até agressão física 
aos profissionais da arbitragem. É de norte a 
sul. Me desculpem a repetição do tema em  meu 
comentário, mas o clamor é grande às nossas 
autoridades para que uma providência enérgica 
seja tomada. É preciso mais ação dura contra 
baderneiros travestidos de torcedores. Tá na hora 
da CBF, Federações, Ministério Público e órgãos 
de segurança tomarem as rédeas da situação. 
O descontrole é total e a gente não pode culpar 
simplesmente o clube por essas ações. Não 
conheço um dirigente insano que faça parte dessa 
gangue. Todos são contrários a essa violência. 
Punir o clube, como a gente tem visto em algumas 
situações, não resolve o problema, embora o 
Estatuto do Torcedor o torne responsável, mas 
fica claro que a questão de segurança não pode 
ser resolvida pela entidade desportiva. Alguém 
até pode associar essas ações nefastas a saúde 
mental de alguns indivíduos causada pela 
pandemia, uma desculpa sem o menor cabimento, 
afinal esse descontrole dentro e fora de campo 
não tem nada a ver com o coronavírus. Há anos 
sofremos desse mal e quantos já morreram e 
foram agredidos diante dessa insanidade. É 
tempo de reflexão, mas de união em torno das 
entidades desportivas, de segurança e da justiça 
para minimizar essa violência. Até achavámos 
que por aqui estava sob controle, mas as cenas já 
verificadas este ano e a de domingo passado em 
Sousa nos deixam assustados. Tem muita gente 
com medo. Que o digam os jogadores diante das 
ameaças de morte como o goleiro Cássio, do 
Corinthians, no último final de semana. No Ninho 
do Urubu, atletas do Flamengo chegaram para 
treinar e foram encurralados com muita agressão 
verbal e danos nos seus carros por conta de 
loucos, convictos de que o lugar para cobrança é 
o local de treinamentos. Insanidade pura. E ainda 
tem dirigente que se propõe a marcar encontro 
de torcidas organizadas com os jogadores. Mais 
insanidade. Até quando?

Estreias animadoras
Botafogo e Campinense fizeram bonito na 

estreia da Série C com duas vitórias. O Belo 
venceu em casa  o São José-RS por 2 a 1 e o 
Campinense por 1 a 0 o Atlético-CE, fora de 
seus domínios. A sequência dos jogos é que 
vai delinear as nossas aspirações na tercei-
ra divisão, principalmente do Belo, bem mais 
experiente na disputa e que já bateu três vezes 
na trave quando o assunto é acesso. A Raposa 
conseguiu o acesso, mas foi em 2008. Faz muito 
tempo e não conseguiu se segurar, caindo no 
ano seguinte. É dar tempo ao tempo e torcer 
por boas campanhas de nossos representantes 
para que os dois terminem entre os oito melho-
res ou, pelo menos um deles.

E no final de semana será a vez de mais 
dois clubes da Paraíba entrarem em cena na 
quarta divisão do futebol nacional. O debutante 
São Paulo Crystal entra para a história e come-
ça logo jogando em seus domínios, o Estádio 
Carneirão, onde recebe o Afogados da cidade 
de Ingazeira, interior de Pernamucano. O outro 
representante, bem mais calejado e experiente 
em competições nacionais, é o Sousa que vai 
até Natal enfrentar o América. Ano passado, o 
Dinossauro chegou muito perto do acesso. Este 
ano tem uma equipe mais forte com condições 
de fazer uma campanha bem melhor. A Série D é 
uma das disputas mais acirradas do Brasileiro.

Geraldo 
   Varela

gvarellajp@gmail.com | Editor de Esportes

Violência segue 
sem freio no 
futebol

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

Esta é a primeira convocação do ala Sharlley, que atua nas quadra há apenas apenas quatro anos

A paraibana Silvana Fernandes competirá no fim de semana

a convocação chega como 
um presente. Estar entre 
os melhores do Brasil e do 
mundo é uma oportunida-
de que Sharlley vai apro-
veitar da melhor maneira 
possível. “É minha primei-
ra convocação e eu estou 
muito feliz e creio que será a 
primeira de muitas, porque 
vamos dar nosso máximo 
para continuar firmes lá. 
Sou muito grato à associa-
ção e a cada um que me pro-
porcionou chegar até aqui 
e eu sou muito grato a cada 
um e a Deus pelo que Ele 
tem feito em minha vida”. 

Futebol de Cegos
Vai acontecer aqui na ca-

pital, de 14 a 24 deste mês, 
o Campeonato Nordeste de 
Futebol de Cegos. Ao todo 
11 equipes da região par-
ticiparão do evento classi-
ficatório para o Brasileiro, 
que acontece em outubro 

na capital paulista. Cerca 
de 150 pessoas, entre atle-
tas e comissão técnica, de-
vem participar do campeo-
nato que não era realizado 
há dois anos. “Devido à 
pandemia estava parado. 
Agora temos boas expec-
tativas, porque os atletas 
estão focados na seletiva”, 
destaca José Antônio Frei-
re, presidente da Confede-
ração Brasileira de Despor-
tos de Deficientes Visuais  
(CBDV). O Campeonato 
Nordeste de Futebol de Ce-
gos será realizado no Giná-
sio do Instituto dos Cegos 
da Paraíba, nos horários da 
manhã e da tarde. 

“Da Paraíba partici-
pam três equipes, sendo 
uma de Campina Gran-
de e duas de João Pessoa. 
Participam também equi-
pes do maranhão, Ceará, 
Piauí, Pernambuco e Bahia”, 
concluiu.
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Depois de decepções em 
série na temporada passada, 
o Liverpool quer voltar a ser 
o time que nenhuma equi-
pe quer enfrentar, avisou o 
técnico Jürgen Klopp, ontem. 
Para tanto, o treinador prome-
teu empenho, hoje, apesar da 
vantagem construída no due-
lo de ida contra o Benfica, pe-
las quartas de final da Liga 
dos Campeões.

“Fomos bem no jogo da 
ida, gostei da nossa atuação. 
Nosso principal objetivo é 
nos tornarmos novamente o 

time que ninguém quer en-
frentar”, disse Klopp. “Que-
remos ser agressivos do pon-
to de vista do futebol, vamos 
nos defender bem. Agora sa-
bemos um pouco melhor 
como eles jogam”, comentou 
o técnico, referindo-se ao ad-
versário português.

No jogo da ida, o Liverpool 
venceu por 3 a 1, fora de casa. 
“Este é um jogo superimpor-
tante para nós. Lutamos bas-
tante no ano passado e agora 
podemos chegar às semifi-
nais, o que é incrível. Signifi-
ca muito para nós”, projetou o 
treinador, que busca sua ter-

ceira semifinal da Liga dos 
Campeões no comando do 
time inglês.

Na temporada passada, 
o Liverpool caiu justamente 
nas quartas, diante do Real 
Madrid. Por isso, Klopp pe-
diu atenção aos seus jogado-
res. “É como se estivéssemos 
vencendo por 3 a 1 no inter-
valo do jogo. É tão perigoso 
quanto 2 a 0. É uma boa base, 
mas se eles fizerem um gol, 
como aconteceu contra a Inter 
de Milão, o jogo muda. Perce-
bemos isso na semana passa-
da. Precisamos fazer o Benfica 
sentir que este é um jogo que 

eles não querem disputar.”
Nas oitavas, o Liverpool 

avançou após perder por 1 
a 0 para a Inter, em casa, por 
conta da vantagem construí-
da no jogo de ida. Na ocasião, 
a classificação foi mais sofri-
da do que o esperado porque 
a equipe inglesa caiu de pro-
dução após levar o gol.

Também presente na coleti-
va de imprensa, o goleiro brasi-
leiro Alisson confirmou a mo-
tivação do Liverpool. “Acredito 
que ganhamos muitas parti-
das nesta temporada. Estamos 
na briga pela Liga e queremos 
muito mais”, disse.

Curtas
Mancini assume América,
que encara o Atlético-MG

Ronaldo arregaça as mangas 
e inicia trabalho no Cruzeiro

Vagner Mancini deixou o América-MG em 
situação confortável no Brasileirão de 2021 
para tentar salvar o Grêmio do rebaixamento. 
A direção do clube mineiro lutou por sua 
permanência, mas a proposta era vantajosa. 
Saiu, não conseguiu cumprir sua missão 
em Porto Alegre e agora retorna, após seis 
meses, assumindo um clube em dificuldades 
e necessitando de reação. Mancini foi 
oficializado no América-MG, ontem, véspera do 
jogo com o Atlético-MG pela segunda rodada 
da Copa Libertadores. Ele assume a vaga 
do demitido Marquinhos Santos precisando 
somar os primeiros pontos na competição sul-
americana e também tentando resgatar a 
força apresentada pelo América no Brasileirão 
passado. A largada no nacional foi com revés 
de 1 a 0 diante do Avaí. 

Depois do sinal verde dos conselheiros do Cruzeiro, 
Ronaldo respirou fundo, agradeceu a confiança do 
clube que o lançou e tratou de arregaçar as mangas 
para trabalhar. Seu foco agora é buscar dinheiro 
para o time. Ronaldo vai rever os cinco contratos 
que o clube tem em sua camisa, o principal deles 
com o BH Supermercados, de Pedro Lourenço, 
cujo faturamento no ano passado bateu em R$ 
11 bilhões. O vínculo da empresa vai até o fim de 
2023. Foi o grupo na área de venda de alimentos 
que segurou a onda da equipe nas últimas 
temporadas, inclusive adiantando valores para 
bancar dívidas e evitar o risco de não poder jogar. 
Ronaldo vai sentar-se à mesa com Pedro e seus 
pares a fim de discutir valores de novos contratos 
de patrocínio. 

Na última segunda-fei-
ra, a seleção feminina con-
quistou a primeira vitória na 
temporada ao vencer a Hun-
gria por 3 a 1. Os gols verde
-amarelo foram marcados 
por Gabi Nunes (2) e Bia Za-
neratto. Além do triunfo, a 
Canarinho encerra o perío-
do da Data Fifa de abril com 
um empate em 1 a 1 diante 
da Espanha. 

A performance brasi-
leira agradou a técnica Pia 
Sundhage, que ressaltou as 
constantes conversas com as 
jogadoras sobre as possibili-
dades ofensivas que a seleção 
pode oferecer.

“É importante marcar 
gols, claro, e a gente marcou 
de três formas diferentes. Es-
tou feliz por isso, porque fala-
mos sobre escanteios, jogadas 
na área, arriscar de fora da 
área e também das corridas 
pelos corredores com cruza-
mentos na área, como a Gabi 
Nunes em um dos gols con-
verteu, essa é uma ação mata-
dora. Estou muito feliz pelos 
três grandes gols”, ressalta.

Para a treinadora, cada 

Jogos de hoje
n Libertadores
21h
Atlético-MG x América-MG
Corinthians x Deportivo Cali
River Plate x Fortaleza

n Copa suL-ameriCana
19h15
Racing x Cuiabá
Santos x Universidad de Quito
21h30
Junior Barranquilla x Fluminense

n potiguar
20h30
ABC x América

n pernambuCano
21h30
Retrô x Salgueiro

n aLagoano
20h
ASA x CRB

n maranhense
21h30
Cordino x Sampaio Corrêa

n piauiense
16h
Altos x Parnahyba

n Liga dos Campeões
16h
Liverpool x Benfica
Atlético de Madrid x Manchester City

jogo internacional é uma opor-
tunidade de aprendizado para 
as atletas que fazem parte da 
renovação da seleção femini-
na. No entanto, Pia pede calma 
e paciência para que as jogado-
ras tenham tempo suficiente 
para evoluírem e familiariza-
rem umas com as outras. 

“Já disse isso em outras 
oportunidades, nós somos pa-
cientes com a performance 
delas. No entanto, pedimos 
que elas sigam tentando, es-
pecialmente, as novas jogado-
ras. Essa é uma nova situação 
para elas e precisamos ser-
mos pacientes. Se elas tenta-

rem algo diferente ou se tenta-
rem fazer mais um pouco, elas 
sempre voltarão e terão suces-
so no que estarão construin-
do aqui, seja no próximo mês, 
talvez no próximo ano ou da-
qui dois ou três anos. O futu-
ro será brilhante, disso não te-
nha dúvidas”, finalizou.

Técnica vê a performance da equipe em alta depois dos amistosos contra a Espanha e Hungria pela Data Fifa

Pia aprova desempenho da seleção
futebol feminino

Jürgen Klopp vê o Liverpool mais forte
na liga dos campeões

Agência Estado

Pia pede calma e paciência para que as jogadoras tenham tempo suficiente para evoluírem

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O volante Fernandinho, 
que disputou duas Copas do 
Mundo pela Seleção Brasilei-
ra, revelou, ontem, que não 
renovará seu contrato com o 
Manchester City. Sem espaço 
no clube inglês, o jogador de 
36 anos afirmou que preten-
de voltar ao futebol brasilei-
ro. O Athletico-PR é um dos 
possíveis destinos do meio-
campista.

“Eu quero jogar. Com cer-
teza, vou voltar para o Brasil”, 
anunciou o experiente joga-
dor, que vem sendo preterido 
no clube inglês na atual tem-
porada europeia. “Já decidi 
junto com a minha família 
que nesse momento voltar é 
o melhor e mais importante 
para mim voltar”, completou.

Fernandinho tem contrato 
somente até o fim da tempora-
da europeia, em junho. Havia 

expectativa de que ele reno-
vasse por mais um ano, com-
pletando a marca de 10 anos 
no clube. O volante se tornou 
um dos símbolos da vitoriosa 
era do City na Inglaterra nes-
ta última década, principal-
mente sob o comando do téc-
nico Josep Guardiola.

A decisão surpreendeu o 
próprio treinador, que tam-
bém concedeu entrevista co-
letiva, ontem, em preparação 
para o jogo contra o Atléti-
co de Madrid, nesta quarta, 
pela volta das quartas de fi-
nal da Liga dos Campeões. 
“Eu não sabia disso”, admitiu 
Guardiola.

Fernandinho chegou ao 
time de Manchester em 2013, 
vindo do Shakhtar Donetsk. 
Desde então, acumulou 12 tí-
tulos pela equipe, sendo qua-
tro troféus do Campeonato 
Inglês. Nas últimas tempora-
das, o volante vinha mostran-

do sua versatilidade em cam-
po, atuando até mesmo como 
zagueiro diante de seguidas 
baixas na equipe por lesão.

Nesta temporada, contu-
do, se tornou reserva e virou 
opção ao espanhol Rodri. Fer-
nandinho não começa uma 
partida como titular há mais 
de um mês. O brasileiro, con-
tudo, indicou que quer ga-
nhar mais tempo de jogo, o 
que motivou a decisão de não 
renovar o vínculo.

Nas próximas semanas, 
ele deve definir seu fu-
turo. Entre os candi-
datos a receber o vi-
torioso jogador está 
o Athletico-PR, time 
onde Fernandinho 
atuou na base e também 
onde ele se profissiona-
lizou. Ele deixou o clu-
be de Curitiba em 2005 
para se transferir para o 
Shakhtar Donetsk.

Jogador pode voltar para o Athletico-PR
fernandinho

Agência Estado
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585 — Hermenegildo, príncipe visigodo e santo
1695 — Jean de La Fontaine, poeta francês
1948 — Francisco Lustosa Cabral (Xixi), 
proprietário rural e jornalista (PB)
1980 — José Lopes de Andrade, jornalista, 
escritor, professor e sociólogo (PB)
1980 — Abel Ferreira, clarinetista brasileiro
1998 — Humberto Coutinho de Lucena, 
advogado e político (PB)
2002 — Osvaldo Sargentelli, radialista e 
apresentador de televisão brasileiro
2020 — Francisco Remígio de Araújo (Chico 
Remígio), advogado e comunicador (PB)
2020 — Moraes Moreira, 
cantor e músico brasileiro
2021 — José Edvaldo de Albuquerque Filho, 
juiz de Direito (PB)
2021 — Heitor Cabral, advogado, 
economista e professor (PB)
2021 — Maria Anita Caetano, política (PB)

Mortes na História

Obituário

Isaura Gomes
9/4/2022 – Aos 83 anos, em 
São Paulo (SP), de causa não 
divulgada. Dubladora conhecida 
por ser a voz brasileira da Dona 
Clotilde, do seriado ‘Chaves’. 
Ela atuava desde a década de 
1960. Também deu voz a outras importantes 
personagens da cultura pop, como o Cascão 
da ‘Turma da Mônica’, Leela de ‘Futurama’, 
Betty de ‘Os Flinstones’ e foi responsável pela 
narração do game League of Legends. Com a 
pandemia de covid-19, ela precisou parar de 
trabalhar. Nascida em São José do Rio Preto, em 
São Paulo, em 8 de setembro de 1938, também 
deixou a sua voz eternizada em animes como ‘O 
Castelo Animado’, ‘Sailor Moon S’ e ‘A Princesa e 
o Cavaleiro’.

Foto: Reprodução

Reinaldo de Oliveira
9/4/2022 – Aos 91 anos, em 
Recife (PE), de causa não 
informada. Médico, ator e escritor 
pernambucano. Ocupava a cadeira 
de número 24 da Academia 
Pernambucana de Letras (APL). 
Referência na história do teatro pernambucano (era 
filho de Waldemar de Oliveira, fundador do Teatro 
de Amadores de Pernambuco).

Foto: Marina Mahmood

Sidney Afonso Rezende de Mello
9/4/2022 – Aos 65 anos, em 
consequência de uma parada 
cardíaca. Músico que contribuiu 
para a música amazonense e 
para a riqueza cultural do Festival 
Folclórico de Parintins. Natural 
de Minas Gerais, ele viveu por mais de 30 anos 
em Parintins, onde se tornou referência na 
composição de toadas que marcaram o festival, 
a maior expressão folclórica do estado, que tem 
como protagonistas os bois-bumbás Caprichoso 
e Garantido. Ele fez história no boi-bumbá 
Garantido.

Foto: Reprodução

Jack Higgins
10/4/2022 – Aos 92 anos, na Ilha 
de Jersey, no Canal da Mancha. 
Escritor autor de ‘A Águia Pousou’ 
e outros best-sellers. Conhecido 
em todo o mundo por suas 80 
obras que venderam mais de 
250 milhões de cópias e foram traduzidas para 
dezenas de idiomas. Nascido em Newcastle, 
Inglaterra, serviu nas Forças Armadas antes 
de estudar Sociologia na London School of 
Economics. Se tornou professor na cidade 
de Leeds, no norte do país, e escritor em seu 
tempo livre.

Foto: Reprodução

Camilo Almada
9/4/2022 – Aos 80 anos. Foi chefe 
de polícia durante a ditadura 
militar de Alfredo Stroessner 
no Paraguai (1954-1998). É 
considerado um dos mais cruéis 
torturadores do stronismo, pelo 
qual enfrentou várias condenações relacionadas 
com crimes contra a humanidade. Era conhecido 
entre suas vítimas e parentes pelo apelido de 
Sapriza. Após o fim da ditadura, foi preso, 
julgado pelos seus crimes e condenado de 25 a 
27 anos de prisão por homicídio, tortura e abuso 
de autoridade.

Foto: Prensa Latina

Aforismo
“Não importa como 
uma pessoa morre, 

mas sim como ela vive.”

(Samuel Johnson)
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A distrofia muscular de Duchen-
ne (DMD) é uma doença rara que 
afeta principalmente os meninos e 
seus primeiros sinais podem passar 
despercebidos. Por isso, é importan-
te aumentar o conhecimento sobre a 
doença e seus sintomas, o que pode 
reduzir tempo de diagnóstico e de 
início do tratamento multidiscipli-
nar, garantindo mais qualidade de 
vida para o paciente.

Pensando nisso, a PTC, biofar-
macêutica global, convidou a ‘Pa-
lavra Cantada’ para a criação da 
canção ‘Se eu cair vou levantar’ 
que, acompanhada de um clipe 
(disponível no YouTube), conta as 
aventuras do Detetive Gui, perso-
nagem portador da DMD.

Duchenne é a forma mais co-
mum de distrofia muscular nas 
crianças e acontece pela falta de 

distrofina, uma proteína que ga-
rante a estabilidade da membra-
na do músculo, causando degene-
ração e enfraquecimento. A partir 
dos dois anos de idade os sintomas 
– quedas frequentes, atraso para 
caminhar e falar, aumento das 
panturrilhas, correr e andar nas 
pontas dos pés, dificuldade para 
se levantar e para subir e descer es-
cadas – tornam-se mais evidentes.

Com esses sinais, o pediatra 
poderá solicitar exames laborato-
riais como a dosagem da enzima 
creatina-quinase (CK) no sangue 
que, em níveis altos, pode indicar 
problemas relacionados a tecidos 
musculares. Nesse caso, a crian-
ça é encaminhada a um neuro-
pediatra ou a um especialista em 
doenças neuromusculares que so-
licitará um teste genético para con-
firmar o diagnóstico de DMD.2.

“O paciente com a distrofia 

muscular de Duchenne precisa 
do acompanhamento de diversas 
especialidades médicas para ga-
rantir qualidade de vida e conse-
guir preservar sua força muscular, 
postergando a necessidade do uso 
da cadeira de rodas, assim como 
de ajuda para realizar atividades 
do dia a dia. Alguns dos profissio-
nais da saúde que podem contri-
buir nessa jornada são nutricionis-
tas, fisioterapeutas, cardiologistas 
e psicólogos”, explica a pediatra 
Ana Lúcia Langer.

A campanha realizada pela 
parceria da biofarmacêutica com 
a ‘Palavra Cantada’ traz o perso-
nagem Detetive Gui, um menino 
curioso que conta a sua história 
e educa, de forma lúdica e deli-
cada, sobre os sinais, sintomas e 
importância do tratamento mul-
tidisciplinar de uma doença que 
afeta crianças como ele. Seu nome 

é uma homenagem a Guillaume 
Duchenne, médico neurologista 
francês que descreveu a distrofia 
de forma completa e acurada no 
ano de 1868.

A distrofia muscular de Du-
chenne (DMD) é uma doença de 
base genética que causa fraqueza 
e perda de massa muscular de for-
ma progressiva. Ligada ao cromos-
somo X, ocorre em uma frequência 
de um caso a cada 3,5 mil recém-
nascidos do sexo masculino.

A alteração genética faz com 
que a proteína distrofina não seja 
produzida. Na ausência dessa 
proteína, a musculatura torna-
se frágil e ao longo do tempo vai 
se degenerando. O saldo final é a 
fraqueza, que impede os pacien-
tes de subir escadas, caminhar e 
movimentar os braços ao longo 
da doença. Em fases avançadas da 
DMD, o comprometimento mus-

Diagnóstico precoce da enfermidade, que afeta principalmente os meninos, pode garantir qualidade de vida ao paciente

Doença rara pode levar à morte
DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE

Agência Estado

Aponte seu celular para o 
QR Code para acompanhar 

o clipe que conta as aventuras 
do Detetive Gui, personagem 

portador da DMD

cular é extenso, afetando inclusi-
ve a musculatura respiratória, com 
risco de morte e exigindo a ne-
cessidade de suporte ventilatório, 
além de complicações cardíacas.

Dwayne Haskins
9/4/2022 – Aos 24 anos, na 
Flórida, Estados Unidos, vítima 
de atropelamento por um carro. 
Jogador de futebol americano da 
National Football League (NFL). 
Era quarterback do Pittsburgh 
Steelers. Seu primeiro time na liga foi o 
Washington Commanders.

Foto: Wikipédia

Eduardo Refinetti Guardia
11/4/2022 – Aos 56 anos, de causa 
não divulgada. Economista 
e ex-ministro da Fazenda. 
Trabalhava atualmente no banco 
de investimentos BTG Pactual. 
Foi ministro no final do governo 
Michel Temer (MDB), quando comandou a pasta 
entre abril e dezembro de 2018, após Henrique 
Meirelles deixar o ministério para concorrer às 
eleições presidenciais daquele ano. Conhecido 
pelo caráter técnico, chegou a ganhar o apelido 
de “Senhor Não”.

Foto: Marcelo Camargo

Breves & Curtas
# Feminicídio deixa 2,3 mil órfãos no Brasil.
Estudo produzido pelo Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública (FBSP) mostra como mulheres 
de diferentes raças e idades são alvo de crimes 
de violência de gênero. Em 2021, o Brasil perdeu 
mais de mil e trezentas mulheres por crimes de 
feminicídio. A média é de mais de 25 casos por 
semana, ou pelo menos uma mulher morta a cada 
oito horas: 97,8% das vítimas foram mortas por um 
companheiro atual, antigo ou outro parente; 66,7% 
das vítimas são mulheres negras; e mais de 70% 
das mulheres mortas tinham entre 18 e 44 anos, ou 
seja, idade reprodutiva. Feminicídio deixou cerca 
de 2,3 mil órfãos no Brasil só em 2021.

# Professora assassinada “por blasfêmia”
A professora Safoora Bibi foi morta a facadas no 
último dia 29 na cidade de Dera Ismail Khan, no 
noroeste do Paquistão. As autoras do crime foram 
uma colega de trabalho e duas sobrinhas dela, que 
eram também alunas da vítima. Quem idealizou o 
crime foi Umra Aman, uma professora. As jovens 
alegam que um parente “viu em seus sonhos que 
Safoora Bibi cometeu blasfêmia”.

# Professor condenado à morte por estupros
Considerado culpado de violentar 13 estudantes 
em um internato islâmico, engravidando oito de 
suas vítimas, o professor indonésio Herry Wirawan, 
de 36 anos, foi condenado à morte no último dia 
4, na Indonésia. De início, Herry foi condenado à 
prisão perpétua nesse processo que gerou grande 
interesse e polêmica pelos abusos sexuais em 
escolas religiosas. A Promotoria, que exigia a pena 
de morte, apresentou um recurso, que foi acolhido.

# Filhos cavam sepultura do pai por falta de coveiro
Um idoso de 95 anos que teve a cova aberta pela 
própria família por causa da falta de funcionários 
no cemitério trabalhou por quase 30 anos como 
zelador do local em Itararé (SP). “Ele trabalhou 
como zelador do cemitério do Distrito de Santa 
Cruz dos Lopes por quase 30 anos e, na hora que 
mais precisou, não recebeu ajuda”, desabafou 
um dos filhos do idoso, que, no último dia 30, teve 
que, junto com outros dois irmãos, cavar a própria 
sepultura do pai, Santino Garcia.
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Evento, que acontece no pátio da empresa, das 5h às 7h, foi antecipado em virtude do feriado da Sexta-feira Santa

Feira do Produtor será amanhã 
da empaer

A Feira do Produtor, orga-
nizada pela Empresa Paraiba-
na de Pesquisa, Extensão Ru-
ral e Regularização Fundiária 
(Empaer), vinculada à Secre-
taria de Estado do Desenvol-
vimento da Agropecuária e 
da Pesca (Sedap), excepcio-
nalmente, nesta semana, vai 
funcionar amanhã, dia 14, no 
horário habitual, das 5h e se 
estenderá até às 7h, no pátio 
da sede da empresa na estra-
da de Cabedelo, em virtude 
do feriado da Sexta-feira San-
ta, conforme o calendário re-
ligioso.    

Em quase duas décadas de 
funcionamento, a Feira do Pro-
dutor, que é uma realização 
conjunta da Empaer e da As-
sociação do Agronegócio da 
Região de João Pessoa (Agroa), 
funciona semanalmente no 
pátio da empresa, com a par-
ticipação de agricultores fami-

liares dos territórios da Zona 
da Mata Sul e da Zona da Mata 
Norte da Paraíba. A feira se 
constitui em um importan-
te local para a comercializa-
ção de produtos vindos direto 
do campo para o consumidor, 
assim permitindo o incenti-
vo e a integração do agricul-
tor na cadeia produtiva, geran-
do oportunidade de trabalho, 
renda e melhoria da qualida-
de de vida das famílias rurais 
paraibanas.

Na feira são comerciali-
zadas, em média, 40 tonela-
das mensais de produtos agrí-
colas vindos diretamente do 
campo em mais 90 barracas 
padronizadas. São mais de 
mil consumidores que men-
salmente adquirem produtos 
de boa qualidade, com pre-
ço abaixo do mercado, já que 
não há interferência de atra-
vessadores.
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Em quase duas 
décadas de 
funcionamento, 
a Feira do 
Produtor, que é 
uma realização 
conjunta da 
Empaer e da 
Associação do 
Agronegócio 
da Região de 
João Pessoa 
(Agroa), funciona 
semanalmente no 
pátio da empresa

Na Feira do Produtor são comercializados produtos agrícolas vindos diretamente do campo

Foto: Secom-PB

As inscrições da III Mostra 
Paraíba Aqui tem SUS foram 
prorrogadas até a próxima se-
gunda-feira. Devido ao gran-
de interesse e procura para 
inscrever trabalhos, a comis-
são organizadora do evento 
resolveu prorrogar as inscri-
ções que devem ser feitas por 
meio dos links: www.mostra.
conasems.org.br e www.ideia-
sus.fiocruz.br.

A ação é da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), em 
parceria com o Conselho de 
Secretarias Municipais de 
Saúde da Paraíba (Cosems
-PB), com o apoio da Supe-
rintendência Estadual do Mi-
nistério da Saúde na Paraíba 
(SEMS-PB), Escola de Saúde 
Pública (ESP-PB), IdeiaSUS/
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz-RJ) e UFPB. Deverão 
ser inscritos trabalhos muni-
cipais, regionais e estaduais, 

da Paraíba, que promovam 
a articulação, intercâmbio e 
estratégias de integração da 
gestão, vigilância e atenção 
à saúde.

Os candidatos deverão se 
inscrever mediante formu-
lários específicos e temáticas 
definidas. O evento será rea-
lizado no dia 12 de maio, de 
2022, nos auditórios 1, 3, 4 e 
6, no Mezanino II, do Espaço 
Cultural, em João Pessoa.

Sobre as inscrições para 
submissão de trabalhos, será 
feita diretamente pelos auto-
res, mediante inclusão e regis-
tro dos dados solicitados nos 
sistemas de inscrição do Co-
nasems e IdeiaSUS/Fiocruz
-RJ, até o dia 18 de abril.

Voltada para a constru-
ção de um SUS mais forte e 
de qualidade, a Mostra trou-
xe a integração entre a Aten-
ção Primária e a Vigilância 

em Saúde. Por onde passou, a 
agenda teve o compromisso 
de realizar uma troca de expe-
riências entre os municípios 
das três Macrorregiões, com 
o intuito de melhorar a saúde 
da população dos territórios.

O Edital com todas as in-
formações está no Diário Ofi-
cial do Estado da Paraíba, do 
dia 29 de março de 2022.

Premiação
Os principais prêmios 

para os trabalhos seleciona-
dos são passagem aérea (ida 
e volta), para o Congresso do 
Conasems, em Campo Gran-
de – MS; R$ 2 mil, concedi-
do pela SES e certificado de 
premiado; acompanhamen-
to pela Curadoria em saúde 
do IdeaSUS/Fiocruz-RJ, por 
12 meses e Webdoc concedi-
do pelo Cosems-PB e certifi-
cado de premiado.

Mostra Paraíba Aqui tem SUS 
prorroga inscrições até segunda

evento da ses

Hospital Regional vai  integrar 
Projeto Lean nas Emergências

patos

Com o Projeto Lean nas 
Emergências de 35 hospi-
tais públicos e filantrópicos 
que integram o Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento 
Institucional do Sistema Úni-
co de Saúde (PROADI-SUS) a 
superlotação dos serviços de 
urgência e emergência destas 
unidades teve uma redução 
de 38% entre dezembro de 
2019 e dezembro de 2020, com 
uma redução média de 50% 
no tempo de permanência do 
paciente da urgência até a in-
ternação, e uma redução mé-
dia de 11% no tempo médio 
de permanência na interna-
ção (de 8,5 dias para 7,6 dias). 

E a cidade de Patos, atra-
vés do Complexo Hospitalar 
Regional Deputado Janduhy 
Carneiro de Patos (CHRDJC), 
passou a integrar esse Proje-
to, desde a última segunda-
feira, quando foi feita a apre-

sentação dele para a equipe.  
“O Projeto é uma inicia-

tiva do Ministério da Saúde, 
realizada pelo Hospital Sírio
-Libanês por meio do PROA-
DI-SUS e tem o objetivo de 
auxiliar hospitais do SUS a 
reduzir a superlotação nas 
emergências. Nossa expecta-
tiva é de melhorar ainda mais 
nossa porta de entrada, ou 
seja, trabalhar a rotatividade 
de leitos na urgência e emer-
gência, otimizando ações que 
melhorarão nosso desempe-
nho e indicadores neste setor 
com impactos positivos em 
outros setores também”, des-
taca o diretor-geral do Com-
plexo, Francisco Guedes.

Ele também participou da 
apresentação do Projeto feita 
pela enfermeira especialista 
em processos, Suzan Alves 
de Oliveira, o consultor mé-
dico, André Luiz Fernandes 

e o coordenador médico do 
projeto Lean, Rodrigo Olyn-
tho de Almeida.

 A superlotação dos servi-
ços de urgência e emergência 
nos hospitais do SUS é um fa-
tor que impacta todo o siste-
ma de saúde. Além de longa 
espera, a superlotação cau-
sa outros problemas, como 
o aumento da média de per-
manência do paciente no hos-
pital, desperdício de tempo e 
recursos, e menor giro de lei-
tos. “Utilizando metodolo-
gias estruturadas de gestão 
para otimização de tempo, re-
cursos e espaço, garantimos 
mais agilidade e segurança 
no atendimento. Isso provo-
ca uma verdadeira mudan-
ça de cultura nos hospitais 
participantes e mostra que 
é possível agregar valor aos 
processos intra-hospitalares”, 
explica Rodrigo Olyntho.

A Justiça Federal em Sou-
sa divulgou, na última segun-
da-feira, o resultado final da 
seleção pública de estagiários 
voluntários da Subseção. Ao 
todo, 19 candidatos foram es-
colhidos pela comissão do cer-
tame para compor o cadastro 
de reserva, que terá vigência 
de dois anos.

O candidato aprovado e 
convocado para assinatura 
do termo de estágio poderá, a 
seu critério, solicitar remane-
jamento de sua posição para 
o final da lista de aprovados 
do processo seletivo. A dura-
ção do estágio será de um ano, 
prorrogável por igual período.

Estágio
O estágio prevê uma car-

ga horária de 20 horas sema-
nais, em período compatível 

com o turno escolar. Haverá a 
possibilidade de desempenho 
de trabalho remoto, em virtu-
de da pandemia da Covid-19 e 
da regularização do home of-
fice - no âmbito da Seccional. 
Nas situações de estágio pre-
sencial, o aluno terá direito a 
um auxílio-transporte diário 
de R$ 7,00 e a um seguro de 
acidentes pessoais. 

Mais informações sobre 
o certame podem ser obtidas 
pelo telefone (83) 99113-6878 
(também é WhatsApp), ou por 
meio de atendimento presen-
cial, no edifício-sede da Subse-
ção Judiciária de Sousa.

seleção de estagiários

Justiça Federal em Sousa 
publica resultado final

para estágio no hospital-escola

HULW e IFPB firmam convênio 
O Hospital Universitá-

rio Lauro Wanderley (HUL-
W-UFPB), da Universidade 
Federal da Paraíba e vin-
culado à empresa Brasilei-
ra de Serviços Hospitalares 
(Ebserh), e o Instituto Fede-
ral da Paraíba (IFPB) firma-
ram convênio para oferta de 
estágio no hospital-escola. A 
solenidade que formalizou a 
parceria entre as duas insti-
tuições ocorreu ontem pela 
manhã no gabinete da Su-
perintendência. O convênio 
tem duração de cinco anos. 

Durante a cerimônia, o 
superintendente do HULW, 
Marcelo Tissiani, e o reitor 
do IFPB, Nicácio Lopes, as-
sinaram o Termo de Con-
vênio para Desenvolvimen-
to de Estágio, o qual prevê a 
possibilidade de realização 
de estágio obrigatório e não 

obrigatório de estudantes 
regularmente matriculados 
em cursos do IFPB. A inicia-
tiva está alinhada à missão 
institucional do Lauro Wan-
derley, que é “Desenvolver 
ensino, pesquisa e extensão, 
aliado a uma assistência in-
tegral e de qualidade”. 

Parceria
De acordo com o superin-

tendente do HULW, esta é a 
primeira parceria interinsti-
tucional visando a estágios 
firmada pelo hospital; até en-
tão, todos os convênios eram 
celebrados com a própria 
UFPB. O gestor ressaltou a 
importância do Instituto Fe-
deral da Paraíba para o Esta-
do e destacou a relevância do 
convênio. “Ter como nosso 
primeiro parceiro uma insti-
tuição tão renomada como o 

IFPB é motivo de muito orgu-
lho e satisfação”, disse. 

Para Tissiani, o convê-
nio vai possibilitar grandes 
avanços, especialmente na 
aplicação prática do ensi-
no para os profissionais do 
IFPB. “O HULW é um cam-
po de prática gigantesco. 
Quando se pensa no hos-
pital, pensa-se sempre na 
questão de assistência à saú-
de, mas o HU é muito mais 
do que isso. Aliás, o DNA do 
hospital é o ensino, a pesqui-
sa, a extensão e a inovação”. 

Já o reitor do IFPB res-
saltou que o ato de celebra-
ção do convênio se traduz 
como um momento muito 
especial. “Para mim, este 
momento se reveste de im-
portância singular. O IFPB 
está engajado nesse proje-
to. Nós temos uma propos-

ta que é exatamente a mate-
rialização do ganha-ganha: 
as duas instituições ganham 
com isso. Nós teremos es-
tudantes nossos contem-
plados, que poderão contri-
buir com seus talentos para 
a execução deste projeto no 
Hospital Universitário”, co-
mentou Nicácio Lopes, re-
ferindo-se à reforma da fa-
chada do Lauro Wanderley.   

Área de saúde
Já a gerente de Ensino e 

Pesquisa do HULW, Tarcia-
na Costa, lembrou que, na 
maioria das vezes, o HULW 
acolhe estudantes da área 
de saúde, mas agora é o mo-
mento de ampliar a visão, 
recebendo estudantes de 
cursos ofertados pelo IFPB. 
“Essa soma será enriquece-
dora”, afirmou. 

EDIÇÃO: Marcos Pereira
EDITORAÇÃO: Joaquim Ideão
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Ao todo, 19 candidatos 
foram escolhidos pela 
comissão do certame



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE ABERTURA DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS 
Nº 0015/2022

Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993, torna-se público o resultado de abertura dos envelopes propostas de preços:  Foram classi-
ficadas as propostas das empresas JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI EPP, cadastrada no 
CNPJ n° 34.955.075/0001-48, MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA ME, cadastrada no 
CPNJ n° 26.781.189/0001-90, JOSÉ ROMESON FELISMINO DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI 
ME, cadastrada no CPNJ n° 36.158.514/0001-17, DEL ENGENHARIA EIRELI ME,cadastrada no 
CPNJ n° 17.415.942/0001-33, CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI ME, cadastrada 
no CPNJ n° 15.233.791/0001-77, CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, cadastrada no 
CPNJ n° 09.335.002/0001-06 e COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME, cadastrada 
no CPNJ n° 11.170.603/0001-58. Após o parecer favorável do setor de engenharia, foi considerada 
vencedora do certame a empresa CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, cadastrada no 
CNPJ nº 09.335.002/0001-06, apresentou proposta com o valor global de R$ 267.699,15 (duzentos 
e sessenta e sete, seiscentos e noventa e nove reais e quinze centavos). Abre-se vistas do processo 
aos interessados para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão de licitação.

Aguiar-PB, 08 de Abril de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00017/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. São 

José, S/N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUI-
PAMENTOS DE INFORMATICA PARA DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ALCANTIL 
– PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 28 de Abril de 2022. Início da fase de lances: 
09:01 horas do dia 28 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 08:00 as 13:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 12 de Abril de 2022
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de 
construção, elétricos e hidráulicos destinados a Prefeitura Municipal de Arara. Abertura da sessão 
pública: 09:00 horas do dia 26 de Abril de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 26 
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 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Arara - PB, 08 de Abril de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Fornecimento de material gráfico de impressão digital, sinalização, estrutural, visual 

e horizontal para atender diversas Secretarias deste município de Arara PB. FUNDAMENTO LE-
GAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00001/2022 - Ata de Registro de Preços nº 00020/2021, 
decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00020/2021, realizado pelo 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA PB. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Arara: 20300 01.00 GABINETE DO PREFEITO 04.122.1002.2002 MANTER ATIVIDADES DO 
GABINETE DO PREFEITO 500. RECUROS ORDINÁRIOS 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 02.00 SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO 04.122. 1002.2003 MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS-
TRAÇÃO 500. RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA O3.00 SECRETARIA DE FINANÇAS 
04.123.1002.2007. MANTER ATIVIDADES DE SECRETARIAS DE FINANÇAS 500. RECURSOS 
ORDINÁRIOS 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS – PESSOA JURÍDICA 05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.2002.2010 
MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 30% 540. Transferências 
do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 12.361.2002.2011 
MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 500. RECURSOS ORDINÁRIS 
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES-
SOA JURÍDICA 12.361.2002.2012 MANTER ATIVIDADES DO ENSINO – SALÁRIO EDUCAÇÃO 
QSE 550. Transferências do Salário Educação 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 12.361.2002.2014 MANTER AÇÕES 
EDUCACIONAIS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE 569. Outras Transferências de Recursos do 
FNDE 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA JURÍDICA 12.365.2002.2016 MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/
CRECHES – MDE 500. RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 12.365.2002.2018 
MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES – FUNDEB 30% 540. Transfe-
rências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CON-
SUMO 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 06.00 FUNDO 
MUN DE SAÚDE – S.M.S. 10.122.2001.2022 MANTER AS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO 
A COVID–19 602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo 
Federal 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA JURÍDICA 10.301.2001.3023 MANTER OUTROS PROGRAMAS – RECURSOS FUNDO 
A FUNDO FNS 600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo 
Federal – Bloco de Manutenção 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.01 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.301.2001.2025 MANTER AS AÇÕES DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 500. SERVIÇOS ORDENÁRIOS 3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 07.00 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMTS 08.243.2003.2031 MANTER AS AÇÕES 
MDS: PROGRAMS 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELIZ) 660. Transferência de Recursos do 
Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 08.244.2003.2033 MANTER AÇÕES 
DO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – OUTROS PRO 660. Transferência de Recursos do 
Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 08.244.2003.2034 MANTER AÇÕES 
MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB 660. Transferência de Recursos do Fundo Nacio-
nal de Assistência Social – fnas 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 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 Arara e: CT Nº 00035/2022 - 06.04.22 
- MARCELO ARAÚJO DOS SANTOS - R$ 82.970,50.

ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE AREIA 

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA E SEM FINS LUCRATIVOS, INCUMBIDA 

ESTATUTARIAMENTE DA PESQUISA, DO ENSINO OU DO DESENVOLVIMENTO, PARA REA-
LIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS 
NO QUADRO DE VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA/PB 
FUNDAMENTO LEGAL: DISPENSA nº 00001/2022. RESCISÃO: Nos termos das disposições 
contidas no respectivo instrumento contratual e na legislação pertinente. PARTES CONTRATAN-
TES: CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA e: CT Nº 0003/2022 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 
PARAIBA - R$ 52.751,05- Rescindido - de comum acordo entre as partes. ASSINATURA: 18.03.22

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
 EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica especializada no fornecimento de Produtos de Limpeza, 
Utensílios e Higiene de uso contínuo. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2022. 
DOTAÇÃO: Conforme QDD e LOA do Exercício financeiro 2022. VIGÊNCIA: até 04/04/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00050/2022 - 05.04.22 - ADILMA LUCIA 
DE LIMA - R$ 8.747,60; CT Nº 00051/2022 - 05.04.22 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA - R$ 29.238,30; CT Nº 00052/2022 - 05.04.22 - DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 34.249,10.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES 
DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2022. 
DOTAÇÃO: Conforme QDD e LOA do exercício financeiro 2022. VIGÊNCIA: até 04/04/2023. PAR-
TES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00044/2022 - 04.04.22 - GAMA 
SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - R$ 64.430,00; CT Nº 00045/2022 - 04.04.22 - 
POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDA - R$ 32.900,00.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica do ramo para prestar o fornecimento de frutas, legu-

mes, verduras e afins, para atender a demanda da Merenda Escolar da Rede Pública de Educação 
Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00008/2022. DOTAÇÃO: Conforme  QDD 
E LOA do exercício financeiro 2022. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00049/2022 - 04.04.22 - ANTONIO 
ROBISON GUIMARÃES - ME - R$ 173.151,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 

RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2022, que objetiva: Aquisição de carnes, frango 
e ovos e derivados para compor o cardápio de merenda das unidades escolares e creches do Muni-
cípio de Assunção PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Assunção - PB, 11 de Abril de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

 EXTRATO DE TERMO DISTRATO 
Instrumento: 1º termo de distrato ao item Nº 19. Contrato 020/2022. Assinatura  dia 04/03/2022. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00002/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Assunção e SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de 02 (dois) Veículos de Passeio 0Km ano 2022 para Transporte de Equipe 

da Estratégia Saúde da Família Rita de Souza e Estratégia Saúde da Família Francisco Pereira 
(PSF II) através da Proposta n.º 11383.748000/1210–01 e recursos Próprios. FUNDAMENTO LE-
GAL: Pregão Eletrônico nº 00006/2022. DOTAÇÃO: Conforme QDD e LOA  do exercício financeiro 
2022. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Assunção e: CT Nº 00048/2022 - 06.04.22 - FIORI VEICOLO LTDA - R$ 140.900,00.

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE SERVIÇO
 Nº 00001/2022

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 
de Serviço objetivando: Prestação de serviços especializados de saúde, compreendendo a realiza-
ção de Exames Diversos para atender as necessidades de Saúde Pública do Município de Alcantil 
– PB, conforme anexo I do Edital de chamamento público. Os interessados deverão apresentar 
envelope contendo a documentação e respectiva propositura até as 11:00 horas do dia 18 de Maio 
de 2022, na sala da referida comissão, sediada na Av. São José, S/N - Centro - Alcantil - PB. Neste 
mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98825–0703. 
E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. 

Alcantil - PB, 12 de Abril de 2022
JOSE MENDONÇA ALVES
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 09:00 horas do dia 26 de abril de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços de mão de 
obra de pedreiro, para suprir as necessidades da Administração Municipal, conforme o termo de 
referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefo-
ne: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: http://www.aroeiras.pb.gov.
br/home; www.tce.pb.gov.br. 

Aroeiras - PB, 12 de Abril de 2022
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

  ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00002/2022

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 
de Compra objetivando: Credenciamento de pessoas físicas e jurídicas para o fornecimento de 
hortifrutigranjeiros destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias deste Município. 
Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura 
até as 11:00 horas do dia 13 de maio de 2022, na sala da referida comissão, sediada na Rua Pedro 
Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão 
pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. 

Aroeiras - PB, 12 de Abril de 2022
LEIA BARBOSA FERREIRA

Presidente da Comissão

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 10:00 horas do dia 26 de Abril de 2022, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de moveis e equipamentos básicos 
destinados ao ensino básico infantil do município de Aroeiras. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@
gmail.com. Edital: http://www.aroeiras.pb.gov.br/home; www.tce.pb.gov.br. 

Aroeiras - PB, 12 de Abril de 2022
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00010/2022, Execução dos 
serviços de transporte escolar, destinado a rede de ensino municipal, junto a Secretaria de Educa-
ção deste município, para o dia 20 de Abril de 2022 às 14:00 horas, no mesmo local inicialmente 
divulgado: Rua Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 99301–0780. E-mail: 
licitabaia@gmail.com. 

Baia da Traição - PB, 12 de Abril de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 13:00 horas do dia 28 de Abril de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO PARA TENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE 
MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal 
nº 31/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 12 de Abril de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 28 de Abril de 2022, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICIPIO DE BELÉM – 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 31/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 12 de Abril de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE UMA MOTOCICLETA ZERO KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BELÉM–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Deserta.

Belém - PB, 12 de Abril de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022

OBJETO: Aquisição de um veículo novo, destinado a manutenção das atividades da Secretaria de 
Saúde do Município. Data e Local, às 10:30 horas do dia 28/04/2022, através do Portal de Compras 
Públicas, no endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

Belém do Brejo do Cruz/PB, 12 de abril de 2022.
 DEBORA YASMIM BRAGA MARTINS

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 08:30 
horas do dia 26 de Abril de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de materiais de expediente para supri as 
necessidades das diversas Secretarias municipais do município de Bom Sucesso/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 13.979/20; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal 
nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Tele-
fone: (83) 3448–1007. E-mail: licitacao@bomsucesso.pb.gov.br. Edital: www.bomsucesso.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 12 de Abril de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00001/2022. OBJETO: Aquisição de uma ambulância 0k Tipo: 

A – Simples Remoção Tipo: Furgão, original de fábrica, conforme termo de referência de acordo com 
Proposta: 08730.943000/1210–03 – Ministério da Saúde. 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: MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA - CNPJ 17.792.470/0001-
38. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Avenida São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3622-1135.

Capim - PB, 12 de Abril de 2022
JOSINALDO ARNALDO SOARES

Presidente da Comissão 
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2022, que objetiva: Aquisição de uma 
ambulância 0k Tipo: A – Simples Remoção Tipo: Furgão, original de fábrica, conforme termo de 
referência de acordo com Proposta: 08730.943000/1210–03 – Ministério da Saúde; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES 
LTDA - R$ 265.000,00.

Capim - PB, 12 de Abril de 2022
FABIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA

 Gestora do Fundo Municipal de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 
00005/2022, para o dia 29 de Abril de 2022 às 08:30 horas; e do início da fase de lances para o dia 
29 de Abril de 2022 às 08:35 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, na Rua Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB. Telefone: (83) 
3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com. Site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

Congo - PB, 11 de Abril de 2022
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS 

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022

A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00001/2022, 
para o dia 26 de Abril de 2022 às 08:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida 
Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 35581050. 
E-mail: cplpmcindios@gmail.com. 

Cachoeira dos Indios - PB, 12 de Abril de 2022
MARCELO RIBEIRO DA SILVA CPF: 081.801.754–64

 Presidente da Comissão 
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS 

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022

A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00002/2022, 
para o dia 26 de Abril de 2022 às 09:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida 
Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 35581050. 
E-mail: cplpmcindios@gmail.com. 

Cachoeira dos Indios - PB, 12 de Abril de 2022
MARCELO RIBEIRO DA SILVA

CPF: 081.801.754–64
Presidente da Comissão

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licita-
caocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Ar Condicio-
nado para atender as necessidades da SEDUC. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 
28 de Abril de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 28 de Abril de 2022. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://
cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 12 de Abril de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 006/2022-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 

interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 
complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legis-
lação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço em 
reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, no dia 28 de Abril de 2022 
as 10h00min, tendo como objetivo: Aquisição de Materiais de Gonstrução Diversos, destinados a 
atender as necessidades municipais de caldas brandão; A reunião ocorrerá na sala da COPELI 
o prédio sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, na Rua José Alípio de Santana, 371, 
Centro, Cep. 58.350.000 – Caldas Brandão/PB. 

Caldas Brandão, 12 de Abril de 2022.
JOÃO ACASSIO NASCIMENTO OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Araujo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, por meio do site portaldecompraspublicas, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS FORNECI-
MENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUBATI. CONFORME CONDIÇÕES, 
QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL E SEUS ANEXOS. Abertura da 
sessão pública: 08:00 horas do dia 29 de Abril de 2022. Início da fase de lances: 08:01 horas do 
dia 29 de Abril de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33851110. E-mail: 
licitacaocubati@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; portaldecompraspublicas; podendo ser 
solicitado também pelo e-mail indicado. 

Cubatí.. - PB, 12 de Abril de 2022
JOYCE CUNHA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00009/2022, para o dia 19 
de Abril de 2022 às 08:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua: Expedicionário Luís 
Tenório Leão, 699 - 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, 12 de Abril de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 10006/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Expedicionário Luiz Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 09:00 horas do dia 02 de Maio 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: REALIZAÇÃO DE EXAMES 
LABORATORIAIS. 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 001/18; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 7:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 12 de Abril de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 

Nº 252/2021
Inexigibilidade Nº 013/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Clínica Sogastro 

Serviços Médicos Eireli-ME, Cnpj: 42.621.447/0001-28. Considerando o que a vigência do contrato 
vai até 01/04/2022 de acordo com a clausula quarta do referido contrato, que poderá ser alterado; 
Considerando que o valor total contratado foi para um período de 06 (seis) meses; Considerando 
que até a presente data não foi convocado os concursados; Considerando que a atual gestão tão 
logo faça as devidas nomeações dos candidatos aprovados, o contrato oriundo deste procedimento 
licitatório será imediatamente distratados; Considerando os Decretos Municipais em vigor até a 
presente data todos relacionados com a pandemia. Desta forma fica a vigência prorrogada até 
01/10/2022 no total de 06 (seis) meses. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais 
que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Prefeito) 
e o Sr. Ennio José Sarmento Medeiros (Pela contratada). 

Coremas-PB, 18 de março de 2022.
Irani Alexandrino da Silva - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 

Nº 065/2021
Pregão Presencial Nº 006/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: José Neudo 

Garrido de Andrade-ME, CNPJ: 15.667.963/0001-10. Considerando, a solicitação do Sr. Francieudo 
Soares da Silva, Secretário de Administração deste município, através de seu memorando datado 
de 02/03/2022; Considerando, o acréscimo dos serviços ora contratados por mais 12 (Doze) meses, 
fundamentado na cláusula setima do referido contrato. Desta forma fca justificamos a prorrogação 
da vigência para 22/03/2022 a 22/03/2023, por conta do serviço/fornecimento contratado ser 
nescessaria continuação, ainda deverá ser acrescentado ao valor total a quantia de R$ 63.960,23 
(sessenta e três mil, novecentos e sessenta reais e vinte três centavos), para ser pago de acordo 
com o fornecimento dos produtos/serviços, com isso o valor total contratado passou para R$ 
322.009,28 (trezentos e vinte dois mil, nove reais e vinte e oito centavos), de acordo com previsto 
na clausula decima do respectivo contrato. 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 Neudo Garrindo de Andrade (Pela contratada).

Coremas-PB, 10 de março de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

 Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 Nº 080/2022

Tomada de Preços Nº 006/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratante: CL 
Construções E Serviços Ltda, CNPJ: 09.335.002/0001-06. Objeto: Prestar serviços de engenharia 
de pavimentação em paralelepípedo das seguintes ruas: Luziano Gelisson 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. Valor total 
contratado: R$ 436.336,90 (quatrocentos e trinta e seis mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa 
centavos). Vigência para conclusão dos Serviços: Em até 04 (quatro) meses, contado a partir da 
emissão da ordem de serviços. Vigência do contrato: Até 31/12/2022. Fonte de recurso: Recursos 
não Vinculados de Impostos do município e do Contrato de Repasse Nº 107.0839-05/2020-CAIXA. 
Dotação: 02.06 - Secretaria Municipal de Urbanismo, 15 451 3028 1012 - Implantação de pavi-
mentação urbana e recapeamento de asfalto, Fichas Nº 1170 e 1171, 44.90.51 00 001 - Obras e 
Instalações, conforme QDD/2022. Partes ass.: Irani Alexandrino da Silva (Pela contratante) e Sr. 
José Cleudo Lopes da Silva (Pela contratada). 

Coremas-PB, 11 de abril de 2022.
Irani Alexandrino da Silva 

 Prefeito

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS
 N.º 008/2021

O Prefeito Constitucional do Município de Coremas/PB, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve: Adjudicar o resultado do julgamento das propostas apresentadas na Licitação sob a mo-
dalidade Tomada de Preços N.º 008/2021, que objetiva: Contratação de uma pessoa jurídica para 
prestar serviços de engenharia de pavimentação asfáltica da parede do Açude Estevão Marinho 
no município de Coremas-PB Contrato de repasse 107.5699-72/2021-CAIXA, conforme planilhas 
orçamentárias de custos. E com base no relatório apresentado pela CPL, o qual aponta como pro-
ponentes vencedores: Em 1º Lugar: Niemaia Construcoes Ltda, CNPJ: 10.641.065/0001-70, com 
o valor total R$ 675.049,17 (seiscentos e setenta e cinco mil, quarenta e nove reais e dezessete 
centavos), conforme atestado pelo Setor de Engenharia através de seu parecer técnico emitido em 
05/04/2022; Em 2º Lugar: R Duarte Alves C. e Serv. Eireli, CNPJ: 38195017/0001-14, com o valor 
total R$ 736.492,37 (setecentos e trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e dois reais, trinta e sete 
centavos); Em 3º Lugar: Construtora Forte Brasil Eireli, CNPJ: 23.407.509/0001-59, com o valor 
total R$ 744.888,95 (setecentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais, noventa 
e cinco centavos); Em 4º Lugar: CL Construções e Serviços Ltda, CNPJ: 09.335.002/0001-06, com 
o valor total R$ 759.506,15 (setecentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e seis reais e quinze 
centavos). Publique-se e cumpra-se.

Coremas - PB, 11 de abril de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

 Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 
Nº 008/2021

O Prefeito Constitucional do Município de Coremas/PB, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve: Homologar o resultado do julgamento das propostas apresentadas na Licitação sob a 
modalidade Tomada de Preços N.º 008/2021, que objetiva: Contratação de uma pessoa jurídica para 
prestar serviços de engenharia de pavimentação asfáltica da parede do Açude Estevão Marinho 
no município de Coremas-PB Contrato de repasse 107.5699-72/2021-CAIXA, conforme planilhas 
orçamentárias de custos. E com base no relatório apresentado pela CPL, o qual aponta como pro-
ponentes vencedores: Em 1º Lugar: Niemaia Construcoes Ltda, CNPJ: 10.641.065/0001-70, com 
o valor total R$ 675.049,17 (seiscentos e setenta e cinco mil, quarenta e nove reais e dezessete 
centavos), conforme atestado pelo Setor de Engenharia através de seu parecer técnico emitido em 
05/04/2022; Em 2º Lugar: R Duarte Alves C. e Serv. Eireli, CNPJ: 38195017/0001-14, com o valor 
total R$ 736.492,37 (setecentos e trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e dois reais, trinta e sete 
centavos); Em 3º Lugar: Construtora Forte Brasil Eireli, CNPJ: 23.407.509/0001-59, com o valor 
total R$ 744.888,95 (setecentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais, noventa 
e cinco centavos); Em 4º Lugar: CL Construções e Serviços Ltda, CNPJ: 09.335.002/0001-06, com 
o valor total R$ 759.506,15 (setecentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e seis reais e quinze 
centavos). Publique-se e cumpra-se.

Coremas - PB, 11 de abril de 2022.
Irani Alexandrino da Silva 

 Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 081/2022
Tomada de Preços Nº 001/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratante: Jhona-

tan Andrade da Silva Eireli, CNPJ: 34.955.075/0001-48. Objeto: Prestar serviços de engenharia 
de pavimentação em paralelepípedo das seguintes ruas: Projetada (Bairro Mão D´água), Rua 
Virgulino da Silva (Estaca 0 a Estaca 10), Rua Virgulino da Silva (Estaca 10 a Estaca 17), no 
município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos. Contrato de repasse 
1073602-18/2020-CAIXA. Valor total contratado: R$ 318.311,89 (trezentos e dezoito mil, trezentos 
e onze reais, oitenta e nove centavos). Vigência para conclusão dos Serviços: Em até 04 (quatro) 
meses, contado a partir da emissão da ordem de serviços. Vigência do contrato: Até 31/12/2022. 
Fonte de recurso 1: Recursos não Vinculados de Impostos do município. Fonte de recurso 2: Contrato 
de Repasse Nº 107.3602-18/2020-CAIXA. Dotação: 02.06 - Secretaria Municipal de Urbanismo, 15 
451 3028 1012 - Implantação de pavimentação urbana e recapeamento de asfalto, Ficha Nº 1171, 
1500, 44.90.51 00 001 - Obras e Instalações, conforme QDD/2022. Partes ass.: Irani Alexandrino 
da Silva (Pela contratante) e Sr. Jonas Andrade da Silva (Pela contratada). 

Coremas-PB, 06 de abril de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

 Prefeito
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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Nº 082/2022

Tomada de Preços Nº 002/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratante: Jhonatan 
Andrade da Silva Eireli, CNPJ: 34.955.075/0001-48. Objeto: Prestar serviços de engenharia de pavi-
mentação em paralelepípedo. Vejamos a seguir: Rua Miguel Andrade de Lacerda, Travessa Monoel 
Ferreira Cavalcante, Travessa Miguel Andrade de Lacerda, todas na cidade de Coremas-PB; prestar 
serviços de engenharia de pavimentação em paralelepípedo. Vejamos a seguir: Localidade Diogo 
para UBS (Parte 2) na cidade de Coremas-PB; prestar serviços de engenharia de pavimentação 
em paralelepípedo. Vejamos a seguir: Travessa Oficial de Justiça Vicente Gregório de Andrade, na 
cidade de Coremas-PB. Valor total contratado: R$ 189.604,95 (cento e oitenta e nove mil, seiscentos 
e quatro reais, noventa e cinco centavos). Conclusão dos Serviços objeto 1: Em até 02 (Dois) mês; 
Conclusão dos Serviços objeto 2: Em até 02 (Dois) mês; Conclusão dos Serviços objeto 3: Em até 
01 (Um) mês. Vigência do contrato: Até 31/12/2022. Fonte de recurso 1: Próprios do Município de 
Coremas (Diversos Ordinários). Dotação: 02.06 - Secretaria Municipal de Urbanismo, 15 451 3028 
1012 - Implantação de pavimentação urbana e recapeamento de asfalto, Ficha Nº 1500, 44.90.51 
00 001 - Obras e Instalações, conforme QDD/2022. Partes ass.: Irani Alexandrino da Silva (Pela 
contratante) e Sr. Jonas Andrade da Silva (Pela contratada). 

Coremas-PB, 06 de abril de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 Nº 085/2022

Tomada de Preços Nº 003/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratante: Jhonatan 
Andrade da Silva Eireli, CNPJ: 34.955.075/0001-48. Objeto: Prestar serviços de engenharia na Re-
forma da E. M. E. F. Cônego Bernardo na cidade de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias 
de custos. Valor total contratado: R$ 318.311,89 (trezentos e dezoito mil, trezentos e onze reais, 
oitenta e nove centavos). Vigência para conclusão dos Serviços: Em até 02 (dois) meses, contado 
a partir da emissão da ordem de serviços. Vigência do contrato: Até 31/12/2022. Fonte de recurso 
1: Próprios do Município de Coremas (Diversos: 1500.101 - MDE e Ordinários: 1540 - Fundeb). 
Dotação: 02.04 - Secretaria Municipal de Educação, 12 361 3009 1003 - Construção, Ampliação, 
Reconstrução de Unidades Escolares no Município, Ficha Nº 259 e 260, 44.90.51 00 001 - Obras e 
Instalações, conforme QDD/2022, ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento 
anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte. Partes ass.: Irani Alexandrino da Silva (Pela 
contratante) e Sr. Jonas Andrade da Silva (Pela contratada). 

Coremas-PB, 11 de abril de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE Nº 00044/2020.PARTES: STTP /
WB SINALIZAÇÃO. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 
MAIS 12 (DOZE) MÊSES, MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, ORIUNDAS 
DO PREGÃO PRESENCIAL00004/2020 STTP, COM FULCRO NO ART 57, INCISO II, § 1º E 
§ 2º DA LEI 8666/93. ASSINAM: CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR / WB SINALIZAÇÃO. 
ASSINARTURA:18/03/2022

CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR
Superintendente - STTP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA 
nº 2.05.036/2022/CSL/SEMAS/PMCG

O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Cam-
pina Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município 
nº 029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa 
nº 2.05.036/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa jurídica: CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI – CNPJ: 00.448.994/0001-03 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM ATENDI-
MENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, embasada no art. 24, 
inciso II, da lei nº 8.666/93, alterada, no valor total de R$ 2.496,66 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E 
NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), cujas despesas correrão á conta da 
Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.122.2001.2141 Elemento da Despesa: 3390.33. 
Fonte de Recursos: 15001000.

Campina Grande, 12 de abril  de 2022.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 

Nº 2.05.063/2022/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.063/2022/SEMAS/PMCG. PARTES: FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI 
OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS 
AÉREAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES  DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
VIGÊNCIA: 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 2.05.013/2022/CPL/SEMAS/PMCG, ART. 24, II, LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUN-
CIONAL PROGRAMÁTICA: 08.122.2001.2141 ELEMENTO DE DESPESA: 3390-33. FONTE DE 
RECURSOS: 15001000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E HELIO AUGUSTO FERREIRA 
DA SILVA JUNIOR. VALOR GLOBAL: R$ 2.496,66 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E 
SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS). DATA DE ASSINATURA: 12/04/2022.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00009/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2022, que objetiva: Aquisição parcelada 
de gás de cozinha – GLP destinados a diversas Secretarias deste Município de Esperança – PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: IDEAL COMERCIO DE GAS 
LTDA - R$ 314.000,00.

Esperança - PB, 12 de Abril de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito 
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

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: Aquisição parcelada 
de gás de cozinha – GLP destinados a diversas Secretarias deste Município de Esperança – PB; 
ADJUDICO o seu objeto a: IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA - R$ 314.000,00.

Esperança - PB, 12 de Abril de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva em máquinas pesadas e tratores agrícolas que compõem a frota do Município 
de Esperança, com o fornecimento e troca de todas e quaisquer peças, componentes e acessórios 
novos que se fizerem necessários para que os veículos sejam mantidos em perfeitas condições de 
uso, compreendendo: (a) Serviços mecânicos em geral; (b) Serviços elétrico–eletrônicos; (c) Serviços 
de suspensão/direção e Assistência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 02.011–SEC DE OBRAS, URBANISMO 
E TRANSPORTE 02011.15.122.2001.2045 – MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E 
TRANSPORTE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 001 
02.012–SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 02012.20.122.2001.2051 – MAN 
DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS 
DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 001. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00109/2022 - 07.04.22 - GB 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - R$ 367.063,34.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00009/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS 
A MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI – ME 
- R$ 197.250,00; O Cearense Distribuidora de Peças Ltda - R$ 124.600,00; SEMEA COMERCIO 
DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - R$ 246.145,00.

Gado Bravo - PB, 23 de Março de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS 

E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS PESADAS DO 
MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Gado Bravo: 02.003 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – 04 122 
2001 2003 Coordenar e Manter as Atividades Administrativas – 02.007 SECRETARIA DA AGRI-
CULTURA – 20 122 1007 2017 Manter as Atividades do Setor Agrícola – 02.010 SECRETRIA DE 
INFRAESTRUTURA – 15 122 1003 2020 Manter as Atividades de Infraestrutura – Elemento de 
Despesa: 3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até 25/03/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 01901/2022 - 25.03.22 - M. M. C. B. SERVICOS DE 
OFICINA EIRELI - ME - R$ 197.250,00; CT Nº 01902/2022 - 25.03.22 - O Cearense Distribuidora 
de Peças Ltda - R$ 124.600,00; CT Nº 01903/2022 - 25.03.22 - SEMEA COMERCIO DE PECAS 
E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - R$ 246.145,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de Próteses dentárias totais removíveis superiores e inferiores, 

destinadas a atender a população carente do município, conforme termo de referência. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00038/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Guarabira: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orça-
mento Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo 3.3.90.39.01 – Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica .. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 00194/2022 - 01.04.22 - MO-
ACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR - R$ 118.400,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições de caçambas estacionárias para entulho e similares. FUNDAMENTO 

LEGAL: Pregão Presencial nº 00034/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS 
/ OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2021 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 
– Material de Consumo .. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00192/2022 - 01.04.22 - METALÚRGICA 
C MARINHO LTDA - R$ 107.400,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de materiais de informática para melhor atender as neces-

sidades da administração municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2022. 
DOTAÇÃO: R RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orça-
mento Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo 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 00184/2022 - 01.04.22 - COMERCIAL 
NORTE E NORDESTE LTDA - ME - R$ 23.070,00; CT Nº 00185/2022 - 01.04.22 - EMMANUEL 
INACIO DE LIMA ARAUJO - R$ 69.200,00; CT Nº 00186/2022 - 01.04.22 - GM COMERCIO E 
SERVICO LTDA - R$ 125.020,00; CT Nº 00187/2022 - 01.04.22 - GNBTECH SUPPLY TECNO-
LOGIA LTDA - R$ 51.327,00; CT Nº 00188/2022 - 01.04.22 - LICITAR COMERCIO E SERVICO 
EIRELI - R$ 121.720,00; CT Nº 00189/2022 - 01.04.22 - MARIA DA PENHA SOUSA 18117996472 
- R$ 356.710,00; CT Nº 00190/2022 - 01.04.22 - MULT FORTE COMÉRCIO E SUPRIMENTO DE 
INFORMÁTICA LTDA - R$ 155.925,00; CT Nº 00191/2022 - 01.04.22 - THOMAS JOSÉ BELTRÃO 
DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - R$ 274.483,10.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.
REF: TOMADA DE PREÇOS 03.2021.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto, a prorrogação por mais 06( Seis) me-

ses contados do término do prazo de vigência do termo de contrato de nº 00368/2021 datado  de 
01/09/2022, Proveniente da TOMADA DE PREÇOS 03.2021celebrado entre as partes, objetivando a 
Contratação de empresa no ramo pertinente para Construção de empresa no ramo pertinente para 
construção da 1ª do novo cemitério de Guarabira/PB no Bairro Mutirão, conforme termo de referência.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI – CNPJ: 33.777.036/0001-35– DANIELE 
NUNES ARAÚJO 

JUSTIFICATIVA: 
Em razão de ainda existir saldo de quantitativos do respectivo contrato
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 23.02.2022
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO:23/09/2022 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA 
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 01.2022.
REF: PREGÃO PRESENCIAL /2021.
REF: TERMO DE CONTRATO 00073/2022
OBJETO: Aquisições parceladas de Combustíveis destinados a atender a Frota Veicular e/ou 

locada a Edilidade até o fim do EXERCÍCIO DE 2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
CONTRATADO: TARCISIO COPPI BORGES
CNPJ: 06.052.003/0002-36.
OBJETO DO TERMO: O presente Termo de Aditivo de nº 01.2022, tem por objeto, o acréscimo 

de 10% (Dez por cento) ao preço do Cimento Portland CPII 32 Saco com 50kg ficando:
R$ 33,00 – Cimento Portland CPII 32 Saco com 50kg, preço anterior: (R$ 30,00) – Contrato Inicial
DATA RATIFICAÇÃO: 18.02.2022.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO01.2022: 06.04.2022.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2022.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
TERMO DE APOSTILAMENTO, Nº 01, DA TOMADA DE PREÇOS 06/2021 DO CONTRATO 

Nº 01442/2021 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA /PBE WCB ENGENHARIA 
E PROJETOS.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB - Rua Solon de Lucena, 26 - Centro - Guarabira 
- PB, CNPJ nº 08.785.479/0001-20, neste ato representada pelo Prefeito Marcus Diogo de Lima, 
Brasileiro, Casado, CPF 421.367.684-68, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, 
e do outro lado a empresa , WCB ENGENHARIA E PROJETOS – GUSTAVO ULISSES DA LUZ 
empresa inscrita sob CNPJ de nº 23.571.421/0001-78, neste ato representada pela Senhor GUSTA-
VO ULISSES DA LUZ BARROS, representante legal  portador do CPF 008.663.364-35, doravante 
denominado simplesmente CONTRATADA, que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal nº 
8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Instrumento contratual tem como objetivo  a retificação no valor  recebido pela em-

presa WCB ENGENHARIA E PROJETOS conforme valor de BDI aprovado pela CEF de 23,10% 
ocasionado uma redução na proposta de todos os participantes pois inicialmente foi considerado o 
valor de 26,41%  passando desta forma o valor de contrato da empresa vencedora é: 169.649,38 
com BDI conforme justificativa em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas da TOMADA 

DE PREÇOS 06/2021 do Contrato nº 01442/2021proveniente do TOMADA DE PREÇOS 06/2021, 
permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA providenciará a publicação resumida do presente 

Termo, que é condição indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de 
sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial do Município, 
consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei n 8.666/93, ressalvado o disposto no 
art. 26 desta Lei. 

Guarabira, 01 de Abril   de  2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Registro de preços para Aquisições de motocicletas de 160 Cilindradas ou superior para 

a STTRANS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00037/2022. 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 Guarabira e: CT Nº 00193/2022 - 
01.04.22 - PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA - R$ 69.336,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO.
REF: TOMADA DE PREÇOS 11.2019.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto, a prorrogação por mais 12 ( doze) 

meses contados do término do prazo de vigência do termo de contrato de nº 00063/2022 datado  
de 03/032020 e com termino de vigência em 03/02/2021, e conforme primeiro aditivo de prazo com 
vigência até 04/02/2022 celebrado entre as partes, objetivando a Contratação de empresa no ramo 
pertinente para execução de pavimento em paralelepípedos graníticos e assentamento de meio-
-fio granítico em diversas ruas do município, apenas mão de obra, conforme termo de referência, 
conforme material em anexo

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA EIRELI – CNPJ: 17.809.782/0001-
07 - ROBERTO RIVELINO CLAUDINO DE SOUSA

JUSTIFICATIVA: Em razão de ainda existir saldo de quantitativos do respectivo contrato, sugere-
-se para a conclusão do objeto contratado a dilatação do prazo.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 04.02.2022
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO:04/02/2023 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO

REF: PREGÃO PRESENCIAL 39.2021
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto, a prorrogação por mais 30 (trinta) dias, 

contados do último termo aditivo com vigência  até 31/03/2022 e Termo de Contrato de nº 258/2021 
datado de 25/05/2021 e com término de vigência em 31/12/2021, celebrado inicialmente entre as 
partes, objetivando Contratação de laboratório de análises clínicas ou similar para realizações de 
exames laboratoriais.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA – HARLANNE HERCULANO 
MARINHO. CONTRATADA: LACRIL LABORTÓRIO DE ANALISES CLINICAS DRA MARTA REGINA 
LTDA – CNPJ: 41.152.356/0001-28- IRIO PALMEIRA DA NOBREGA NETO

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de serviços de caráter de urgência, serviços continuados e ainda 
estarmos em processo licitatório .

suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/03/2022
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 30.04.2022 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 01.2022.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022.
REF: TERMO DE CONTRATO 00027/2022
OBJETO: Registro de preços  para óleo diesel S500 para atender a frota veicular própria e/ou 

locada a edilidade até o fim do exercício de 2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
CONTRATADO: LUZIA MARQUES DA SILVA
CNPJ: 06.052.003/0002-36.
OBJETO DO TERMO: O presente Termo de Aditivo de nº 01.2022, tem por objeto, o acréscimo 

de 24,67% (Vinte e quatro virgula sessenta e sete reais) ao preço do litro do diesel S500, ficando:
R$ 6,77 – litro do óleo díesel S500, preço anterior: (R$ 5,43) – Contrato Inicial
DATA RATIFICAÇÃO: 30.03.2022.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO01.2022: 31.03.2022
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2022.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

IN00015/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00015/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA A 
REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES QUE 
ATUEM NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB.; RATIFICO o correspondente procedi-
mento e ADJUDICO o seu objeto a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE. CNPJ: 
61.600.839/0001-55. Valor: R$ 645.120,00 – Seiscentos e quarenta e Cinco Mil cento e vinte reais. 

Guarabira - PB, 08 de março de 2022.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Materiais Odontológicos diversos para melhor funcionamento e atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde até dezembro de 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD. HOSPITALARES E MED. 
LTDA - R$ 1.325,00; COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME - R$ 3.900,00; DENTAL 
MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA - R$ 5.254,00; DENTEMED EQUIPAMENTOS 
ODONTOLÓGICOS LTDA - R$ 26.470,00; ELISVÂNDIA MATOS DONINI EIRELI - R$ 77,80; 
INDENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 50.985,75; 
M R COMERCIO EIRELI ME - R$ 68.213,10; ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA - R$ 108.769,49; 
PHOSPODONT LTDA - R$ 4.701,70.

Guarabira - PB, 05 de Abril de 2022
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais Odontológicos diversos para melhor funcionamento 

e atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde até dezembro de 2022. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00002/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: 
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 00224/2022 - 05.04.22 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS 
LTDA - R$ 5.254,00; CT Nº 00225/2022 - 05.04.22 - APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD. 
HOSPITALARES E MED. LTDA - R$ 1.325,00; CT Nº 00226/2022 - 05.04.22 - PHOSPODONT 
LTDA - R$ 4.701,70; CT Nº 00227/2022 - 05.04.22 - INDENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 50.985,75; CT Nº 00228/2022 - 05.04.22 - DENTEMED 
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - R$ 26.470,00; CT Nº 00229/2022 - 05.04.22 - COMEPI 
PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME - R$ 3.900,00; CT Nº 00230/2022 - 05.04.22 - ELISVÂN-
DIA MATOS DONINI EIRELI - R$ 77,80; CT Nº 00231/2022 - 05.04.22 - M R COMERCIO EIRELI 
ME - R$ 68.213,10.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 

AVISO DE ADIAMENTO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2022

A Presidente da Comissão de Licitação comunica o adiamento do Chamada pública nº 00002 
/2022 que objetiva Contratação de empresa do ramo pertinente para realizações de procedimentos 
Oftalmológicos Clínicos e Cirúrgicos em pacientes do Município de Guarabira e de Municípios 
circunvizinhos através do PPI (Programação Pactuada Integrada). O Preço de aquisição será o 
menor preço apresentado pelos proponentes, atendidas as exigências do instrumento convocatório. 
para o dia 29de Abril de 2022 às 08:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Antonio 
André, 26 - Centro - Guarabira - PB. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3271–1246. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. 

Guarabira - PB, 11 de Abrilde 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS 
A MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DO MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório em favor de: EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS - R$ 132.060,00; M. M. C. B. 
SERVICOS DE OFICINA EIRELI – ME - R$ 387.030,00; O Cearense Distribuidora de Peças Ltda - R$ 
307.810,00; SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - R$ 313.510,00.

Gado Bravo - PB, 23 de Março de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS 

E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DO MUNICÍPIO. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Gado Bravo: 02.003 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – 04 122 2001 2003 Coordenar e 
Manter as Atividades Administrativas – 02.006 SEC. DE EDUCAÇÃO – 12 361 1005 2009 Manter 
as Atividades do FUNDEB 40% – 12 361 1005 2010 Manter as Atividades do Ensino Fundamental 
– MDE – 12 361 1005 2011 Manutenção de Programas com Recursos do FNDE – 12 361 1005 
2012 Manter as Atividades do Transporte Escolar – 12 361 1005 2013 Manutenção das Atividades 
do EJA – 12 365 1005 2014 Manutenção da Educação Infantil – 02.007 SECRETARIA DA AGRI-
CULTURA – 20 122 1007 2017 Manter as Atividades do Setor Agrícola – 02.010 SECRETRIA DE 
INFRAESTRUTURA – 15 122 1003 2020 Manter as Atividades de Infraestrutura – 05.005 FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 1004 2022 Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde 
– 10 302 1004 2030 Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU – 10 304 1004 2032 Manutenção 
das atividades de Vigilância em Saúde – 08.008 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08 244 
1008 2033 Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social–RP – 08 244 1008 2036 
Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família – IGDBF – 08 244 1008 2037 Manutenção dos 
Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) – Elemento de Despesa: 3390.30 99 
Material de Consumo. VIGÊNCIA: até 24/03/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Gado Bravo e: CT Nº 01801/2022 - 24.03.22 - EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS - R$ 
132.060,00; CT Nº 01802/2022 - 24.03.22 - M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME 
- R$ 387.030,00; CT Nº 01803/2022 - 24.03.22 - O Cearense Distribuidora de Peças Ltda - R$ 
307.810,00; CT Nº 01804/2022 - 24.03.22 - SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA 
AUTOS LTDA - R$ 313.510,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

 INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PARA RECEBIMENTO 
E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO 
DE ITAPOROROCA/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - R$ 264.000,00.Itapororoca 
- PB, 13 de Abril de 2022

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA/PB 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
 CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00002/2022, que objetiva: para 
Credenciamento para Contratação de empresas para prestação de serviços de transporte de 
pacientes e acompanhantes encaminhados para consultas, exames, tratamentos especializados 
a sessões de hemodiálise, com saída da localidade ITAPOROROCA até as cidades de JOÃO 
PESSOA, GUARABIRA, MAMANGUAPE, reserva e outros trajetos, se necessários, com veículo 
tipo passeio; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
AGNALDO CORDEIRO DA SILVA JÚNIOR 08796597429 - R$ 19.450,00; AMADEU RIQUE FER-
REIRA 04135705413 - R$ 19.450,00; EVERSON DE SALES PONTES 10074576437 - R$ 24.675,00; 
FRANCISCO IRAILDO CÂNDIDO 61109312504 - R$ 19.200,00; GENIVAL FERNANDES DE MELO 
- R$ 16.000,00; ISMERALDO MANOEL DE ANDRADE - R$ 26.300,00; JOÃO BATISTA DA SILVA 
MANOEL - R$ 12.800,00; JOSE DOS SANTOS DUARTE 29959373487 - R$ 21.100,00; JOSE 
LENILSON AZEVEDO DE FRANCA 09699352426 - R$ 21.900,00; LUIZ PAULO DE FIGUEIREDO 
53634047704 - R$ 27.700,00; MANOEL FREIRE PEREIRA - R$ 14.600,00; MANOEL MESSIAS 
MASCENA DA COSTA - R$ 21.400,00; MARCELO COSTA DE SOUZA 05399236486 - R$ 31.000,00; 
MARCIO BARBOSA LOPES DA COSTA - R$ 13.600,00; MARCOS ANTONIO CARVALHO DE 
OLIVEIRA 03758304482 - R$ 25.475,00; ODAIR DUARTE DA SILVA 05742409427 - R$ 26.400,00; 
PETRONIO SILVA DOS SANTOS 04592527470 - R$ 23.200,00; RAFAEL MARINHO DE SOUZA 
FILHO - R$ 16.800,00; RIELMA OLIVEIRA FERNANDES 09053602496 - R$ 25.600,00; RODOLFO 
SANTOS DE MOURAIS 09680555402 - R$ 55.600,00; SEVERINO DOS RAMOS SANTOS DE FRAN-
ÇA - R$ 25.900,00; SEVERINO JOSÉ DA SILVA FILHO - R$ 21.100,00; WELLINGTON SANTOS 
DE MORAIS 07945399479 - R$ 19.200,00; WENDELSON SILVA DE OLIVEIRA 03019889430 - R$ 
16.850,00; WILLIAM DOS SANTOS VIEGAS 11301722448 - R$ 20.800,00; ZENILDO GRACIANO 
SANTANA 99359243787 - R$ 23.700,00. Ficam os participantes convocados para assinatura do 
contrato nos termos do instrumento convocatório. 

Itapororoca - PB, 12 de Abril de 2022
RONALDO MASCENA DE OLIVEIRA

Secretário e Gestor do Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Frei Damião de Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 09h00min do dia 03 de maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando forma Registro de Preços 
para: Aquisição de medicamentos da tabela ABCFarma para atender a população carente do 
município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 00028/2015. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. 

Itapororoca – PB, 11 de abril de 2022
TARCISIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para fornecimento de peças por percentual 
de desconto dos veículos pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Itapororoca, conforme termo 
de referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2022. 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: Fundo Municipal de Saúde de 
Itapororoca e: CT Nº 00130/2022 - 11.04.22 - JAILSON DA SILVA FERREIRA - R$ 50.000,00; CT 
Nº 00131/2022 - 11.04.22 - LUCIA TARGINO DINIZ - R$ 210.000,00; CT Nº 00132/2022 - 11.04.22 
- PHILIPPE TAVARES DA SILVA - R$ 100.000,00.

RONALDO MASCENA DE OLIVEIRA
Secretário e Gestor 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação dos serviços de publicidade tipo carro de som incluso o locutor, destinados 
a suprir as necessidades da Administração Municipal, inclusive o Fundo Municipal de Saúde até 
dezembro de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2022. DOTAÇÃO: RECUR-
SOS PRÓPRIOS / PROGRMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2022 Ele-
mento de despesa 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 Itapororoca 
e: CT Nº 00133/2022 - 11.04.22 - MARIVALDO CORDEIRO AYNES 69133131449 - R$ 180.000,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2022
A Prefeitura Municipal de Imaculada-PB. Torna público que fará realizar através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antônio Caetano, 92 - Centro - Imaculada - PB, às 09:00 
horas do dia 27 de abril de 2022, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item. Objeto Aquisição parcelada de insumos 
e material descartáveis de uso hospitalar para atender as necessidades de consumo das unidades 
de saúde do município de imaculada-PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado ou pelo E-mail: licitacaopmi2021@gmail.com Edital: http://www.
imaculada.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Imaculada - PB, 12 de abril de 2022.
JOSÉ GILSON PEREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

 DISPENSA Nº DV00006/2022
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 DV00006/2022, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO 
MUNICIPIO DE IBIARA – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - R$ 47.860,00.

Ibiara - PB, 12 de Abril de 2022
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

 Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público 

para conhecimento dos interessados, que foi considerada INABILITADA a empresa JOSE NER-
GINO SOBREIRA – CNPJ nº 63.478.895/0001–94, deixando de atender o item 9.2.17 do edital. 
Foram consideradas HABILITADAS as empresas CIRURGICA MONTEBELLO LTDA – CNPJ Nº 
08.674.752/0001-40; ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ 
Nº 31.187.918/0001-15, que apresentaram os documentos em conformidade com as exigências do 
edital. Demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, 
no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 12 de Abril de 2021.
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da comissão permanente de licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados que foram HABILITADAS, as empresas: E L F TEIXEIRA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOES EIRELI – EPP, PARAHYBA SERVIÇOS E LOCAÇÕES, COVALE 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI – EPP, SERRA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, GR CONSTRUÇÕES. Foram INABILITADAS, as empresas: 
CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI – ME, D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
EIRELI, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ROUTE EIRELI, ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA 
LTDA, J DE FONTE RANGEL EIRELI, CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI, CABRAL CONTRUÇÕES 
E LOCAÇÕES EIRELI, CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, JHONATAN ANDRADE DA SILVA 
EIRELI, DEL ENGENHARIA EIRELI. Abre-se vistas aos interessados do inteiro teor da decisão, 
não havendo interposição de recurso, ficam convocadas as empresas HABILITADAS, para abertura 
dos envelopes de Propostas de Preços, no dia 26.04.2022 as 09:00 horas. Demais informações 
encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 
12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 12 de Abril de 2022.
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES 

Presidente da CPL
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A 

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, NA COMUNIDADE 
DO ALVINHO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00006/2021. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação do projeto. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00279/2021 - A. B. Construcoes Eireli 
- CNPJ: 29.102.608/0001-09 - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 57.017,75. ASSINATURA: 25.03.22

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A Pavimentação em Paralelepípedos em diver-

sas Ruas, no Município de Lagoa Seca, conforme contrato de Repasse Nº 1040.276-89/2017-MCIDA-
DES. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2018. ADITAMENTO: Dar continuidade 
a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca 
e: CT Nº 00167/2018 - TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 14.313.165/0001-28 - 4º 
Aditivo - prorroga o prazo por mais 12 meses, ficando o contrato com vigência até 29/10/2022. 

Lagoa Seca – PB, 29 de Outubro de 2021
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Termo de Adesão a Ata de registro de preços nº 00009/2022 do Pregão Presencial 
SRP nº 09/2022 da Prefeitura Municipal de Jacaraú/PB, conforme extrato da Ata de Registro de 
Preços publicada na imprensa oficial tudo em conformidade ao amparo contido no Decreto n.º 
7892, de 23 de Janeiro de 2013, Decreto nº 34.986/2014 e das demais normas legais aplicáveis, 
para Aquisição de peixe tipo corvina para distribuição gratuita às famílias carentes do município, 
todos partes integrantes deste instrumento contratual, independente de transcrição. FUNDAMENTO 
LEGAL: Termo de Adesão 02/2022/PML. AMPARO LEGAL: Decreto n.º 7892, de 23 de Janeiro de 
2013, Lei Federal n.º 10.520/2002 e demais leis posteriores. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
RECURSOS PRÓPRIOS / FEDERAIS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente. 
Elemento de despesa: 3.3.90.32.01 – Material para Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: Dezembro 
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Logradouro e: CT Nº 00088/2022 – 
12.04.2022 – JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO – R$ 50.100,00.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Termo de Adesão a Ata de registro de preços nº 00009/2022 do Pregão Presencial SRP 

nº 09/2022 da Prefeitura Municipal de Jacaraú/PB, conforme extrato da Ata de Registro de Preços 
publicada na imprensa oficial tudo em conformidade ao amparo contido no Decreto n.º 7892, de 23 
de Janeiro de 2013, Decreto nº 34.986/2014 e das demais normas legais aplicáveis, para Aquisição 
de peixe tipo corvina para distribuição gratuita às famílias carentes do município; seus anexos, a 
autorização do Órgão gerenciador e declaração de aceitação da empresa JOELISSON CAVAL-
CANTE DO NASCIMENTO, todos partes integrantes deste instrumento contratual, independente de 
transcrição, tudo em conformidade ao que preceitua o Decreto nº 7892, de 23 de Janeiro de 2013. 
Com base nas informações constantes do Processo em referência, através de Adesão a ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS do referido Pregão Presencial, em cumprimento aos termos do artigo 43, 
inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores e competente parecer Jurídico, HOMOLOGO 
e ADJUDICO o objeto, em favor das empresas JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO, 
inscrita no CNPJ sob o nº 24.747.519/0001-04, no valor de R$ 50.100,00 (Cinquenta Mil e Cem 
Reais). Ficam convocados para assinatura do contrato

Logradouro/PB, 12 de abril de 2022.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO/PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
 Nº 00020/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Francisco Gomes, 06 - Centro - Logradouro - PB, às 08h15min do dia 02 de maio de 2022, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa no ramo 
especializada para confecção de próteses dentárias, destinadas aos usuários da rede municipal de 
saúde deste município no exercício de 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00001/2015. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Logradouro - PB, 12 de abril de 2022
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO/PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00021/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Francisco Gomes, 06 - Centro - Logradouro - PB, às 08h30min do dia 04 de maio de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de materiais 
odontológicos para melhor atender as necessidades da administração municipal no exercício de 
2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 00001/2015. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Logradouro - PB, 12 de abril de 2022
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 02 
de maio de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSEFA MARIA DOS SANTOS, CONFORME 
PROJETO BÁSICO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.
picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 11 de Abril de 2022
Olivanio Dantas Remígio
 Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

 Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 29 de 
abril de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CONCLUSÃO DE UMA BIBLIOTECA NA CIDA-
DE DE PICUÍ–PB, CONFORME PROJETO BÁSICO. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. E-mail: pmp.
cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 11 de Abril de 2022
Olivânio Dantas Remígio
 Prefeito Constitucional

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preço 
Nº 0005/2022

 A Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, por meio da comissão de licitação, torna público a 
realização da licitação na modalidade Tomada de Preço Nº 0005/2022, com objeto: Contratação de 
serviços na área Biomedicina para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de 
Pedra Branca -PB. Abertura dia 28/04/2022 às 08:30 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro. 
O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br.

Pedra Branca - PB, 12 de abril de 2022
Severino Luiz de Caldas

Presidente da CPL 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO N:0107/2021
ATA DE ADESÃO DE REG. DE PREÇO Nº. 10/2021

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA
Objeto: Ata de Registro de Preços nº. 10/2021, que tem por objeto: Aquisição de 01 (um) Ônibus 

Urbano Escolar acessível, piso alto ONUREA PISO ALTO, destinado ao transporte escolar diário 
de estudantes, denominado de Ônibus Escolar. Pelo Processo Pregão Eletrônico nº 0006/2021/
FNDE/MEC, OFICIO DE SOLICITAÇÃO 113/2021.

valor R$ 259.300,00 (duzentos e cinquenta e nove mil e trezentos reais), vencendo no ítem: 6.
PEDRA BRANCA-PB, 07 de março de 2022.

Josemario Bastos de Souza
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO N:0107/2021
ATA DE ADESÃO DE REG. DE PREÇO Nº. 10/2021

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA
Objeto: Ata de Registro de Preços nº. 10/2021, que tem por objeto: Aquisição de 01 (um) Ônibus 

Urbano Escolar acessível, piso alto ONUREA PISO ALTO, destinado ao transporte escolar diário 
de estudantes, denominado de Ônibus Escolar. Pelo Processo Pregão Eletrônico nº 0006/2021/
FNDE/MEC, OFICIO DE SOLICITAÇÃO 113/2021.

valor R$ 259.300,00 (duzentos e cinquenta e nove mil e trezentos reais), vencendo no ítem: 6.
PEDRA BRANCA-PB, 07 de março de 2022.

Josemario Bastos de Souza
Prefeito

Prefeitura municipal de Pedra Branca
EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Presencial 0007/2020
Contratante: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Contratada: JOSE ALMAIR PEREIRA – ME
Objeto: aquisição de materiais de limpeza
Valor global: R$ 513.115,00 (quinhentos e treze mil cento e quinze reais),

Pedra Branca –PB, 24 de Fevereiro de 2022
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Peixes Congelados, para serem distribuídos na ocasião da semana santa 
com famílias carentes deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS e TRIBUTOS: 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita. VI-
GÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Pilões e: CT Nº 00029/2022 - 06.04.22 - ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - R$ 71.940,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2022, que objetiva: Aquisição de 
Peixes Congelados, para serem distribuídos na ocasião da semana santa com famílias carentes 
deste município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ADEMIR 
LOURENCO DE AMORIM - R$ 71.940,00.

Pilões - PB, 05 de Abril de 2022.
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

 Prefeita

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS 

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 00004/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMEN-

TAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. LICITANTES HABILITADOS: ARC EMPRE-
ENDIMENTOS E SERVICOS LTDA; CARLOS FERNANDES SOBRINHO LTDA; CONCRENOR 
CONSTRUCOES DO NORDESTE EIRELI; CONSTRUTORA APODI EIRELI; E.P.S. SERVICOS DE 
CONSTRUCOES EIRELI; EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI; PR CONSTRUCOES EIRELI; SENA 
CONSTRUCOES EIRELI. LICITANTES INABILITADOS: JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO 
LTDA, por não atender aos Item 8.3.2; QUALITY CONSTRUCOES LTDA., por não atender aos Item 
8.3.2. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
25/04/2022, às 11:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Cônego João Coutinho, S/N - Centro 
- Pocinhos - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33841247. 
E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com . 

Pocinhos - PB, 07 de Abril de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Presidente da Comissão 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS 

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CON-
CLUSÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO – ID N. 1008391. LICITANTE HABILITADO: 
CONSTRUTORA APODI EIRELI. LICITANTES INABILITADOS: JGM ENGENHARIA E INCOR-
PORAÇÃO LTDA por não atender aos Itens 8.3.2, 6.8.3.1.2 e 6.8.4.2; QUALITY CONSTRUÇÕES 
LTDA por não atender aos Item8.3.2. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão 
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, 
em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 25/04/2022, às 09:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Cônego 
João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com.

Pocinhos - PB, 07 de Abril de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

 Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
CONVOCAÇÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 009/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES 

PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRO RÉGIS.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS torna público e convoca as empresas CO-

MERCIAL MASTER EIRELI - CNPJ: 11.791.908/0001-87; LEAO COMERCIO DE MULTI UTILI-
DADES LTDA - CNPJ: 33.932.061/0001-46; REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 
22.226.628/0001-42; VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 
07.358.710/0001-37; WW COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 19.835.542/0001-02; para continuidade 
da reunião, as licitantes classificadas em primeiro lugar, nos itens 01 ao 10 apresente 01 (uma) 
amostra de cada conjunto ou unidade, conforme o caso, sob pena de não aceitação da proposta, as 
amostras deverão ser entregues na sala da COPELI até o dia 26/04/2022 as 12:00hs (horário local). 
A relação das empresas melhores classificadas está no portal da prefeitura ou através do link https://
transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201140&menu=off#. Maiores informações na sala 
da CPL, localizado na sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. Senador Ruy Carneiro, 
n° 378, Centro, Pedro Régis – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, 
no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas https://transparencia.elmartecnologia.
com.br/Licitacao?e=201140&menu=off#

Pedro Régis/PB, 12 de Abril de 2022.
Polyana Farias Torres

Pregoeira

Prefeitura Municipal de Piancó
Extrato do Contrato

Pregão Eletrônico nº 00015/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA:M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO SERVICOS - ME –CNPJ:  

20.953.509/0001-66
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de estruturas 

destinadas a realização de eventos do município de Piancó-PB.
Valor global:R$ 568.130,00 (Quinhentos e sessenta e oito mil, cento e trinta reais).

Piancó-PB, 11 de Abrilde 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 
nº 00008/2022, para o dia 22 de Abril de 2022 às 11:30 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 22 de Abril de 2022 às 11:35 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB. Telefone: (083) 
3390–1126. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Prata - PB, 07 de Abril de 2022
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Abril de 2022, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 FNDE. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3390–1126. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 12 de Abril de 2022
AMANDA GABRIELA BATISTA SILVA

Presidenta da Comissão

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB, às 14:00 horas do dia 29 de Abril de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3390–1126. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 12 de Abril de 2022
AMANDA GABRIELA BATISTA SILVA 

Presidenta da Comissão

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 
Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Abril de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
realização de obra de Pavimentação em Área Rural, no Município de Paulista – 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 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 12 de Abril de 2022
WEDNA LARICI DUTRA DOS SANTOS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 09:30 horas do dia 03 de Maio de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para prestação de 
serviços visando formação continuada de profissionais da educação, conforme termo de referência. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/17; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34783001. 
E-mail: administracao@passagem.pb.gov.br. Edital: www.passagem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 12 de Abril de 2022
ARMANDO GOMES FERREIRA

Pregoeiro Oficial
 

  ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 15:00 horas do dia 28 de Abril de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de veículo 0 KM, motor 1.0, 
ano/modelo 2021/2022, capacidade para 05 passageiros, para a Secretaria de Saúde deste muni-
cípio.Convênio 0032/2021-SEDAM-PMS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-1285. Email: 
licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB,12  de Abril de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial
  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 10:45 horas do dia 03 de Maio de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço (percentual de desconto), para: Aquisição 
parcelada de materiais e equipamentos de construção. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34783001. E-mail: administracao@passagem.
pb.gov.br. Edital: www.passagem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 12 de Abril de 2022
ARMANDO GOMES FERREIRA

Pregoeiro Oficial
 

  ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 09:30 horas do dia 04 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço (percentual de desconto), para: 
Aquisição parcelada de materiais e equipamentos elétricos. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34783001. E-mail: administracao@passagem.
pb.gov.br. Edital: www.passagem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 12 de Abril de 2022
ARMANDO GOMES FERREIRA

 Pregoeiro Oficial
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 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 10:45 horas do dia 04 de Maio de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço (percentual de desconto), para: Aquisição par-
celada de peças para máquinas pesadas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Municipal nº 004/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 34783001. E-mail: administracao@passagem.pb.gov.br. Edital: www.
passagem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 12 de Abril de 2022
ARMANDO GOMES FERREIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Abril 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço - anteriormente suspensa 
-, para: EMPRESA PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MU-
NICÍPIO DE REMÍGIO. 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 001461/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM. Edital: WWW.REMIGIO.
PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br. 

Remígio - PB, 12 de Janeiro de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

 Pregoeiro Oficial
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO EM ATENDIMENTO AS NE-

CESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00009/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.040 Se-
cretaria de Saúde 10 301 2002 2009 Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde 3390.39 
99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres 
(Ordinário) 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT 
Nº 00121/2022 - 12.04.22 - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - R$ 8.160,00.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO. Abertura 
da sessão pública: 09:00 horas do dia 27 de Abril de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas 
do dia 27 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 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM 
. Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Remígio - PB, 12 de Abril de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

 Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Valdecir Mineiro da Costa, S/N - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT GREE PISO TETO, CAPACIDADE 
(BTU/H) 56.000 BTUs, VOLTAGEM 220v, CICLO FRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO–PB. Abertura 
da sessão pública: 09:30 horas do dia 02 de Maio de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer 
nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3641–1019. E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. Edital: 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 12 de Abril de 2022
HILDA LUCIA BARBOSA

 Pregoeira Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Valdecir Mineiro da Costa, S/N - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: Aquisição de Gêneros Alimentícios, entrega parcelado mediante solicitação, para atender as 
necessidades das Secretarias do Município de Riacho de Santo Antônio–PB. Abertura da sessão 
pública: 09:30 horas do dia 03 de Maio de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa 
mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3641–1019. E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. Edital: 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 12 de Abril de 2022
HILDA LUCIA BARBOSA

 Pregoeira Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00027/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Abril de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de mate-
riais elétricos diversos, para melhor atender as secretarias deste município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 025/05; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. Edital: 
www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 11 de Abril de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00027/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Abril de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de mate-
riais elétricos diversos, para melhor atender as secretarias deste município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 025/05; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. Edital: 
www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 11 de Abril de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA

 Nº DV00004/2022
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 DV00004/2022, 
que objetiva: Contratação de serviços de Arquiteto Urbanista, especializados em elaboração de 
projetos de Arquitetura, para atender as necessidades do setor de Engenharia deste Município; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOÃO LUCAS SANTOS 
SILVA - R$ 12.000,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 07 de Abril de 2022
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

 Prefeito Constitucional 
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de serviços de Arquiteto Urbanista, especializados em elaboração de 

projetos de Arquitetura, para atender as necessidades do setor de Engenharia deste Município. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00004/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: Recursos Próprios do Município de São 
Sebastião de Lagoa de Roça: 02070.15.122.1007.2034-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, 
URB. E TRANSPORTES 02070.15.122.1007.2034-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E 
TRANSPORTES 500 - FONTE. VIGÊNCIA: até 08/04/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00042/2022 - 08.04.22 - JOÃO LUCAS 
SANTOS SILVA - R$ 12.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de Medicamentos da Far-
mácia básica (Medicações essenciais) para atender a necessidade da Secretaria de Saúde deste Mu-
nicípio. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município: 021.110. -02110.10.301.2007.2004 - 02110.10.301.2007.2026 - 02110.10.301.2007.2030 
- 02110.10.301.2007.2031 - 02110.10.301.2007.2096 - 02110.10.301.2007.2063 
- 02110.10.301.2007.2083 - 02110.10.302.2019.2066 - 02110.10.302.2019.2067 - 
02110.10.302.2019.2079 - 02110.10.304.2007.2032 - 02110.10.305.2007.2033 - 33.90.00.00 
- 500 - 600 - FONTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal e: CT nº 00043/2022 - 11.04.22 - a Costa Comercio Atacadista de 
Prod. Farmacêuticos Ltda. - R$ 51.134,82; CT nº 00044/2022 - 11.04.22 - Drogafonte Ltda - R$ 
59.404,40; CT nº 00045/2022 - 11.04.22 - NMED- Distribuição, Importação e Exportação de Medi-
camentos - R$ 103.771,20; CT nº 00046/2022 - 11.04.22 - Euromed Comercio de Medicamentos 
Ltda - R$ 170.753,50; CT Nº 00047/2022 - 11.04.22 - Express Distribuidora De Medicamentos 
ltda - R$ 25.111,00.
  

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

CONCORRÊNCIA 
Nº 00001/2022

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através do 
seu Presidente, torna público para conhecimento dos interessados que a empresa: SANTA FÉ 
CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 28.561.917/0001-84, impetrou recurso contra o resultado da 
fase de habilitação da Concorrência Nº 00001/2022 que tem como objeto contratação de empresa 
especializada para dar continuidade a construção de escola na Zona Urbana - Escola 12 salas 
- Padrão FNDE, no Município de Santa Luzia/PB, através do Termo de Compromisso PAR Nº. 
202002870-1/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Aos interessados que queira 
apresentar contrarrazões, o mesmo encontra-se a disposição na Prefeitura Municipal. Dessa forma 
fica aberto o prazo aos licitantes conforme o § 3º do Art. 109 da lei 8.666/93. Nestes são os termos. 
Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 12 de abril de 2022.
Jonas Pereira de Andrade
Presidente da CPL/PMSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 00002/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de material elétrico para atender as 
necessidades das Secretarias mantidas pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB no exercício 
2022; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como 
proponente(s) vencedor(es): - CENTRAL DO CONSTRUTOR – COMERCIO VAREJISTA DE MA-
TERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 20.721.561/0001-97 - Item(s): 22 - 29 - 38 - 68 – 69 
- Valor: R$ 55.625,12; - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ: 
00.226.324/0001-42 - Item(s): 15 - 28 - 51 - 56 – 82 - Valor: R$ 13.129,00; - FLAVIO DE MEDEIROS 
NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO - CNPJ: 14.289.959/0001-01 - Item(s): 1 - 2 - 4 - 6 - 7 
- 9 - 11 - 14 - 16 - 18 - 19 - 24 - 25 - 26 - 30 - 32 - 33 - 39 - 41 - 42 - 44 - 46 - 47 - 48 - 50 - 52 - 54 
- 55 - 60 - 61 - 62 - 64 - 65 - 70 - 71 - 74 - 75 - 76 - 78 - 80 - 83 - 84 - 86 - 87 - 93 - 95 - 96 – 101 
- Valor: R$ 213.598,00; - GUSTAVO XAVIER GARCEZ - CNPJ: 26.303.607/0001-34 - Item(s): 
35 - 91 – 98 - Valor: R$ 93.300,00; - PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA - CNPJ: 
04.315.234/0001-89 - Item(s): 3 - 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 20 - 23 - 27 - 31 - 34 - 36 - 37 - 40 - 43 - 45 
- 49 - 53 - 57 - 58 - 63 - 66 - 67 - 72 - 73 - 77 - 79 - 81 - 85 - 88 - 90 - 92 - 94 - 97 – 99 - Valor: R$ 
458.136,50; - RONALDO DANTAS COSTA - CNPJ: 03.091.852/0001-20 - Item(s): 5 - 21 - 59 - 89 
- 100 – 102 - Valor: R$ 63.090,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 01 de abril de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
EXTRATO DE CONTRATOS

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
OBJETO: Aquisição parcelada de material elétrico para atender as necessidades das Secretarias 

mantidas pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB no exercício 2022.
CONTRATO Nº 00059/2022 - CONTRATADA: CENTRAL DO CONSTRUTOR – COMERCIO 

VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº 20.721.561/0001-97. VALOR 
GLOBAL: R$ 55.625,12 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e doze centavos). 
Vencendo nos seguintes itens: 22, 29, 38, 68, 69, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00060/2022 - CONTRATADA: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS 
ELETRICOS LTDA, CNPJ nº: 00.226.324/0001-42. VALOR GLOBAL: R$ 13.129,00 (treze mil, 
cento e vinte e nove reais). Vencendo nos seguintes itens: 15, 28, 51, 56, 82, conforme proposta 
da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00061/2022 - CONTRATADA: FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE 
CONSTRUCAO, CNPJ Nº: 14.289.959/0001-01. VALOR GLOBAL: R$ 213.598,00 (duzentos e treze 
mil, quinhentos e noventa e oito reais). Vencendo nos seguintes itens: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 
19, 24, 25, 26, 30, 32, 33, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 60, 61, 62, 64, 65, 70, 71, 74, 
75, 76, 78, 80, 83, 84, 86, 87, 93, 95, 96, 101, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00062/2022 - CONTRATADA: GUSTAVO XAVIER GARCEZ, CNPJ nº 
26.303.607/0001-34. VALOR GLOBAL: R$ 93.300,00 (noventa e três mil, trezentos reais). Vencendo 
nos seguintes itens: 35, 91, 98, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00063/2022 - CONTRATADA: PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA, 
CNPJ nº 04.315.234/0001-89. VALOR GLOBAL: R$ 458.136,50 (quatrocentos e cinquenta e oito 
mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta centavos). Vencendo nos seguintes itens: 3, 8, 10, 12, 
13, 17, 20, 23, 27, 31, 34, 36, 37, 40, 43, 45, 49, 53, 57, 58, 63, 66, 67, 72, 73, 77, 79, 81, 85, 88, 
90, 92, 94, 97, 99, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00064/2022 - CONTRATADA: RONALDO DANTAS COSTA – ME, CNPJ Nº: 
03.091.852/0001-20. VALOR GLOBAL: R$ 63.090,00 (sessenta e três mil e noventa reais). Vencendo 
nos seguintes itens: 5, 21, 59, 89, 100, 102, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

PRAZO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS: 04/04/2022 a 31/12/2022.
DATA DOS CONTRATOS: 04 de abril de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

DESPACHO
O PREFEITO do Município de Sousa, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE HOMOLOGAR o resultado da licitação, na modalidade Pregão Presencial nº 0029/2022, 
que objetiva aContratação de empresa para prestação do serviço de locação de tendas, incluindo 
montagem e desmontagem, para atender as demandas de prefeitura municipal de Sousa, com 
base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente 
vencedor:LELEKA PRODUCOES LTDA,CNPJ N° 10.667.670/0001-10, VALOR – R$ 13.800,00 
(treze mil e oitocentos reais).ROCHA ESTRUTURAS E EVENTOS, CNPJ N° 36.563.174/0001-00, 
VALOR – R$ 11.960,00 (onze mil, novecentos e sessenta reais).VALOR TOTAL de R$ 25.760,00  
(vinte e cinco mil, setecentos e sessenta reais).

Publique-se e cumpra-se.
Sousa – PB, 12 de Abril de 2022.

FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
AVISO DE EDITAL

LEILÃO N.º 001/2022
ADIAMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que o leilão que se realizaria na modalidade ON LINE 
E PRESENCIAL, SIMULTÂNEO um Leilão de bens móveis inservíveis nº 001/2022 do tipo maior 
lance, que será realizado pelo Leiloeiro Oficial o senhor Roberto Jacinto Pinho Junior JUCEP N.º 
006/2009. O leilão seria realizado no dia 14/04/2022 as 10:30 horas, devido ao PONTO FACULTATIVO 
MUNICIPAL, fica adiado o leilão, para o dia 19 DE ABRIL DE 2022 AS 10:30 horas, na Sede da 
Prefeitura. Maiores informações serão disponíveis com CPL através do e-mail: cplsobrado@gmail.
com ou com o Leiloeiro Oficial (81) 99961-5822 ou no site: www.vipleiloes.com.br

SOBRADO - PB, 12 de Abril de 2022.
OLINALDO MARTINS DA SILVA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2022, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada, para fornecimento de peças automotivas genuínas/originais, destinada a manutenção 
preventiva e corretiva dos veículos leves e pesados, máquinas e equipamentos, pertencentes e/ou 
locados a Prefeitura Municipal de Serra da Raiz/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: LICITAÇÃO FRACASSADA.

Serra da Raiz - PB, 08 de Abril de 2022.
LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 040/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

RUA VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA 
RITA, PB - CEP 58300-270, às 09:00 horas do dia 02demaio de 2022, por meio do site www.por-
taldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para 
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (MESAS E ARQUIVOS) PARA ATENDER UNIDADE DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ZOONOSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA 
RITA/PB.Edital disponível: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br /categoria/editais;  www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br

Santa Rita/PB,12deabril 2022.
João Batista Guedes Soares Junior

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022

 OBJETO:AQUISIÇÃO DE INSUMOS (CATETERES, SONDAS, TUBOS ENDOTRAQUEAL, 
LUVAS, MÁSCARAS E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
SAÚDE DE SANTA RITA/PB NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA DO ATENDIMENTO MÉDICO 
HOSPITALAR, SAMU-192, AMBULÂNCIAS MUNICIPAIS E PARA FORNECIMENTO A PACIENTES 
VÍTIMAS DE TRAUMAS, PSIQUIATRICOS E CLINICOS. 

 A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 024/2022, de 11/02/2022, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Comple-
mentar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019.

 R E S O L V E:
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº003/2022, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE INSUMOS (CATETERES, SONDAS, TUBOS ENDOTRAQUEAL, LUVAS, MÁS-
CARAS E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE 
SANTA RITA/PB NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA DO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, 
SAMU-192, AMBULÂNCIAS MUNICIPAIS E PARA FORNECIMENTO A PACIENTES VÍTIMAS 
DE TRAUMAS, PSIQUIATRICOS E CLINICOS,com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, a:

- CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
CNPJ: 08.674.752/0001-40
Valor R$: 5.100,00
- HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE 

HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI
CNPJ: 18.252.904/0001-70
Valor R$: 79.580,00
- MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA
CNPJ: 38.827.087/0001-48
Valor R$: 4.823,40
- PN COMERCIO E SERVICO LTDA
CNPJ: 32.173.778/0001-99
Valor R$: 38.768,40 

Santa Rita - PB, 12 de abril de 2022.
Valquíria Silva de Araújo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE PENALIDADE

PRAZO PARA DEFESA 
Referente aChamada Pública Nº 00001/2021 e Inexigibilidade Nº 00010/2021, objeto: Contrata-

ção de serviços de confecção de próteses dentárias, convocamos a empresa ROMEU ANTÔNIO 
MORAIS DE LACERDA – CNPJ Nº 21.568.210/0001-50, para que apresente defesa no prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste aviso, em respeito ao contraditório, quanto a 
sua inexecução contratual, já que não vem executando os serviços de acordo com as demandas da 
Contratante, bem como o firmado no Contrato nº 00326/2021, serviços estes já solicitados diversas 
vezessegundo a secretaria competente. A não apresentação da defesa no prazo ofertado, acarretará 
em pena de rescisão unilateral docontratoe abertura de procedimento de aplicação de penalidade, 
conforme o Art. 77 e seguintes e 87 da Lei Federal nº 8.666/93. O processo está à disposição dos 
interessados, dias úteis, das 07:00 às 13:00h, Sala da CPL, provisoriamente instalada na Secretaria 
Municipal de Educação deste Município. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com

São José de Piranhas-PB, 12 de Abril de 2022
HELDER DE LIMA FREITAS
Presidente/Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 08:00 horas do dia 28 de Abril de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcelada de material 
médico hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, SAMU e Fundo 
de Saúde deste Município, durante o exercício de 2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-1285. Email: 
licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 12 de Abril de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA 

 Pregoeiro Oficial
  

Estado da Paraíba
Município de São José de Bonfim 

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022

Republicação 
A Prefeitura Municipal de São José de Bonfim – PB, torna público a REPUBLICAÇÃO da licitação 

sob modalidade Pregão Eletrônico, publicada no Diário do Município no dia 07/04/2022, no DOE/PB, 
pg. 52; Jornal/PB dia 07/04/2022, pg. 29 e DOU no dia 06/04/2022, Nº 66, pg. 305, seção 03 para: 
Aquisição parcelada de material médico hospitalar para as Unidades de Saúde e SAMU do município 
de São José do Bonfim/PB. Assim a Data e horário do início da disputa que estava agendada para: 
09:30 horas do dia 22/04/2022, fica republicada para o dia 09:30 horas do dia 29/04/2022 LOCAL: 
Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. 

São José de Bonfim – PB, 12 de Abril de 2022.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO 

Pregoeiro

Estado da Paraíba
Município de São José de Bonfim 

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022

Republicação 
A Prefeitura Municipal de São José de Bonfim – PB, torna público a Republicação da licitação 

sob modalidade Pregão Eletrônico, publicada no Diário do Município no dia 07/04/2022, no DOE/PB, 
pg. 52; Jornal/PB dia 07/04/2022, pg. 29 e DOU no dia 07/04/2022, Nº 67, pg. 348, seção 03, para: 
Aquisição de peças para os veículos das diversas secretarias e do Fundo Municipal de Assistência 
Social e Saúde do município de São José do Bonfim/PB.  Assim a Data e horário do recebimento 
das propostas que estava agendada para: até às 09:25hs/min do dia 25/04/2022, fica republicada 
para:Data e horário do início da disputa: 09:30 horas do dia 02/05/2022. Fundamento legal: Lei Nº 
10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: 
Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. 

São José de Bonfim – PB, 12 de Abril de 2022.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO 

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
MUNICIPIO DE VISTA SERRANA

PORTARIA/PAD N°040/2022                VISTA SERRANA – PB, 12 DE ABRIL DE 2022.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

EMBASADO NO ARTIGO 197, II, 198, XIII E PARÁGRAFO ÚNICO, 205 E SEGUINTES DA LEI 
MUNICIPAL Nº 014/97 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VISTA 
SERRANA - PB), E, CONSIDERANDO OFÍCIO Nº 014/2022, ENVIADO PELO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DANDO CONTA DE QUE O SERVIDOR JOSÉ ARIMATEIA ARAÚJO 
DE ALMEIDA FALTOU NOS SEGUINTES DIAS 28/09/2021, 30/09/2021, 01/10/2021, 04/10/2021, 
05/10/2021, 06/10/2021, 07/10/2021, 08/10/2021, 13/10/2021, 14/10/2021, 18/10/2021, 19/10/2021, 
20/10/2021, 21/10/2021, 22/10/2021, 25/10/2021, 26/10/2021, 27/10/2021, 29/10/2021, 03/11/2021, 
04/11/2021, 05/11/2021, 08/11/2021, 09/11/2021, 10/11/2021, 11/11/2021, 12/11/2021, 15/11/2021, 
16/11/2021, 17/11/2021, 18/11/2021, 19/11/2021, 22/11/2021, 23/11/2021, 24/11/2021, 25/11/2021, 
29/11/2021, 30/11/2021,  01/12/2021, 02/12/2021, 3/12/2021, 06/12/2021, 09/12/2021, 10/12/2021, 
13/12/2021, 14/12/2021,15/12/2021, 16/12/2021, 17/12/2021, 07/02/2022, 08/02/2022, 09/02/2022, 
10/02/2022, 11/02/2022, 14/02/2022, 15/02/2022, 16/02/2022, 17/02/2022, 18/02/2022, 21/02/2022, 
22/02/2022, 23/02/2022, 24/02/2022, 25/02/2022, 28/02/2022, 01/03/2022, 02/03/2022, 03/03/2022, 
04/03/2022, 07/03/2022, 08/03/2022, 09/03/2022, 10/03/2022 e 11/03/2022, OU SEJA, 30 DIAS 
CONSECULTIVOS E/OU MAIS DE 60 DIAS INTERCALADOS; CONSIDERANDO QUE O RE-
FERIDO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NÃO COMPARECEU PARA TRABALHAR APÓS 
CARTA CONVOCATÓRIA Nº 006/2021, PARA O RETORNO DAS AULAS DE FORMA HIBRIDA, 
CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 41.010/21 E PORTARIA Nº 001/2021, BEM COMO NÃO 
APRESENTOU JUSTIFICATIVA DE SUA AUSÊNCIAS; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA 
CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO; CONSIDERANDO SER DEVER DO GESTOR MUNI-
CIPAL TOMAR INICIATIVA PARA APURAR FALTAS INJUSTIFICADAS NO SERVIÇO PÚBLICO 
MUNICIPAL; CONSIDERANDO O DEVER DE INSTALAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 
PARA TAIS FATOS; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.

R E S O L V E:
Designar, Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, nesta ocasião, constituída pelos 

funcionários públicos do quadro permanente do Município de Vista Serrana - PB, com os seguintes 
membros: BAZILIO CUSTODIO NETO, professor efetivo do Município de Vista Serrana - PB, portador 
da identidade nº 2998554 SSP/PB, CPF nº 056.292.564-32 e matrícula nº 680, JOSÉ VINICIUS DO 
NASCIMENTO SILVA, professor efetivo do Município de Vista Serrana - PB, portador da identidade 
n° 3162673 SSP/PB, CPF nº 066.517.964-29, matrícula n° 439, e, MARIA VANUZIA OLIVEIRA DE 
ARAUJO, professora efetiva do Município de Vista Serrana - PB, portadora da identidade n° 2023589 
SSP/PB, CPF nº 027.180.384-38 e matrícula n° 125,  para sob a presidência da terceira, comporem 
a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, objetivando apurar possíveis irregularidades e 
faltas no serviço público do servidor municipal JOSÉ ARIMATEIA ARAÚJO DE ALMEIDA, brasileiro, 
professor, inscrito no CPF sob o nº 031.743.004-10, devendo a comissão, agora composta, iniciar 
seus trabalhos imediatamente após data da última publicação em Órgãos de Imprensa da Portaria 
de nomeação desta comissão, para no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogado por mais 30 (trinta) 
dias, casso haja necessidade, com poderes para proceder a qualquer diligência necessária para a 
instrução processual, inquirições de pessoas, requisição de profissionais técnicos especializados 
e peritos caso sejam necessários, sempre agindo baseado na ampla defesa e no devido processo 
legal, pelas infrações previstas na legislação municipal e da Constituição Federal de 1988. A 
Comissão Processante exercerá suas funções em sala própria na Prefeitura Municipal de Vista 
Serrana - PB - PB, local designado para funcionamento dos trabalhos, localizado à Rua Vereador 
Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro, Município de Vista Serrana – PB.

 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, 12 DE ABRIL DE 2022.

SÉRGIO GARCIA DA NÓBREGA
PREFEITO CONSTITUCIONAL

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

CONCORRÊNCIA Nº 
07/2022     Registro CGE 
Nº  22-00646-6

17/05/2022 10:00

Obras de Implantação e Pavimentação da Ro-
dovia   PB-337, Trecho: Lagoa/Bom Sucesso, 
com aproximadamente 17,77 km
Valor estimado da obra: R$ 20.250.246,05
Prazo de execução: 540 (quinhentos e qua-
renta) 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, 12 de abril de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente 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

CONCORRÊNCIA Nº 
10/2022     Registro CGE 
Nº  22-00647-4

18/05/2022 10:00

Obras de Implantação e Pavimentação da 
Rodovia   PB-317, Trecho: São Bento/Distrito 
de Barra de Cima, com aproximadamente 
7,33 km
Valor estimado da obra: R$ 6.134.297,50
Prazo de execução: 540 (quinhentos e qua-
renta) 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, 12 de abril de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 43/2021    
 Registro CGE Nº 22-00032-0

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
RETIFICAÇÃO

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 aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 43/2021 (Obras de Pavimentação Asfáltica 
das Travessias Urbana nas cidades Areia de Baraúna, Belém do Brejo do Cruz, Catingueira, Catolé 
do Rocha, Emas, Jericó, Livramento, Mato Grosso, Maturéia, Nova Olinda, Santa Luzia, Santana 
dos Garrotes, São Bento, São José do Bonfim, Teixeira e Vista Serrana, com aproximadamente 
30,23 km), acatamos embasado no Parecer  Jurídico  Nº 192/2022, a desistência de continuar no 
certame, manifestado através do Processo DER-PRC-2022/01704 pela empresa CONSTRUTORA 
GURGEL SOARES LTDA. Em virtude disto, retificamos a classificação das empresas na seguinte 
ordem: 1º lugar: - COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - R$ 24.532.309,76 e  2º lugar 
- CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA – R$ 25.129.803,22.

João Pessoa, 12 de abril de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 
PROCESSO Nº 15.000.000027.2021

OBJETO:  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO, FOTO E INFORMÁTICA, destinado à  
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 03/05/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic06@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00627-6                                                           
    João Pessoa, 12 de abril de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2022
PROCESSO Nº 15.000.000031.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS NACIONAL E DO ESTADO DA PARAÍBA, 
destinado a POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA - PMPB, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 03/05/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic07@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00628-4
                                                                                                            João Pessoa, 12 de abril de 2022.

João Cláudio Araújo Soares 
Gerente Executivo de Licitação
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2022
PROCESSO Nº 30.000.019111.2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL, destinado à   
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - EGE/ SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - 
SEAD, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 02/05/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic06@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00639-1
    João Pessoa, 12 de abril de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº014/2022
PROCESSO Nº 21.204.000496.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, destinado ao 
INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA - IMEQ/PB,conforme 
edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 02/05/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica,para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic09@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00250-6
João Pessoa, 12 de abril de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2022
PROCESSO Nº 09.201.001304.2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL, destinado à 
Paraíba Previdência - PBPREV, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 02/05/2022 às 14h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic06@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00614-2                                                           
    João Pessoa, 12 de abril de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 241/2021
PROCESSO Nº 23.901.000054.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE UNIFORMES OPERACIONAIS, destinado ao CORPO 
DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA - CBMPB, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 02/05/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic07@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00650-6
                                                                                                            João Pessoa, 12 de abril de 2022.

João Cláudio Araújo Soares 
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2022
PROCESSO Nº 19.000.015122.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS, destinado 
ao HEMOCENTRO, HETCG, HCCG E HRQ, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 02/05/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic08@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00641-5
                                                                                                            João Pessoa, 12 de abril de 2022.

João Cláudio Araújo Soares 
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/2021
PROCESSO Nº 19.000.009977.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, 
destinado ao DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - DER, 
conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 03/05/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
NÚMERO DO PREGÃO NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR: 99222/2021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-02378-6
                                                                                                            João Pessoa, 12 de abril de 2022.

João Cláudio Araújo Soares 
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2022 
PROCESSO Nº 15.000.000006.2022

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEMOVENTES - EQUINOS DA 
PMPB, destinado à POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA - PMPB, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 02/05/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00640-6  
                                                                                                            João Pessoa, 12 de abril de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

Convocação Assembleia Extraordinária
A Associação dos Bares de Barramares, através dos seus associados, nos termos do art. 5º, 

parágrafos 1º e 3º c/c o art. 6º, item C, do seu Estatuto Social, CONVOCA todos os seus associados 
para Assembleia Geral Extraordinária, com o objetivo de deliberar sobre a legitimidade da Diretoria 
e Conselho Fiscal então eleitos e registrados, a luz da possibilidade do art. 32, também do seu 
Estatuto, a ser realizada no dia 28 de abril de 2022, às 09:30 em primeira convocação, e às 10:00 
em segunda convocação, no Bar da Cioba, em Praia Bela, CEP: 58324-000, Município de Pitimbu. 

AGROPECUÁRIA VALE DO DIAMANTE S/A – C.N.P.J.  Nº. 09.229.295/0001-47 – EMPRESA 
BENEFICIÁRIA DE INCENTIVOS FISCAIS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE – 
FINOR – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA– EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
– Convocamos os acionistas da AGROPECUÁRIA VALE DO DIAMANTE S/A, a se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará na sede social da empresa, situada 
na AV. Epitácio Pessoa, nº. 3745, bairro do Miramar, João Pessoa, Estado da Paraíba, às 10:00 
(dez) horas do dia 09de maio de 2022, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em 
Assembleia Geral Ordinária: a) Matéria de que trata o artigo 132 da Lei nº. 6.404/76, referentes 
ao exercício social encerrado em 31.12.2021, Em Assembleia Geral Extraordinária: a) Aumento do 
Capital Autorizado da Sociedade, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social;;b) 
outros assuntos de interesse dasociedade. AVISO – Encontram-se a disposição dos acionistas, na 
sede social desta empresa, os documentos a que se refere o art.º 133, da Lei nº6.404/76, referente 
ao exercício social encerrado em 31.12.2021. João Pessoa, 08 de abril de 2022. Sebastião Coimbra 
Neto – Presidente do Conselho de Administração. 

CASTELO AGRÍCOLA S/A - CNPJ(MF) No 41.210.667/0001-04 – BOA VENTURA – PARAÍBA. 
“EMPRESA BENEFICIÁRIA DE INCENTIVOS FISCAIS”. EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Pelo presente 
Edital, convidamos os Senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, seguida 
de Extraordinárias, a realizar-se as 10:00 (dez) horas do dia 13 de maio de 2022, na sede social 
da Companhia, na Fazenda Juazeiro, município de Boa Ventura, Estado da Paraíba, quando serão 
tratados os seguintes assuntos: EM CARATER ORDINÁRIO: I- Apreciação dos Balanços Patrimoniais 
e demais Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 31.12.2021; II – Deli-
berar sobre os resultados dos exercícios; III - Honorários para os administradores. EM CARATER 
EXTRAORDINÁRIO: Outros assuntos de interesse social. AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos 
aos Senhores acionistas que se encontra a disposição dos interessados no endereço supra citado, 
os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76. Campina Grande (PB), 11 de abril de 
2022. LUCINERE LIMA DINIZ – Presidente.

ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE IMPRENSA
CNPJ 09304890/0001-08

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO DE ESTATUTO SOCIAL
(nos termos do artigo 37, do Estatuto da Associação).
DATA: 18/04/2022.
HORÁRIO: 19h
LOCAL: Associação Paraibana de Imprensa, Rua Visconde dePelotas, 149 – Centro – João 

Pessoa-Paraíba.   
A Associação Paraibana de Imprensa - API convoca seus Associados, através do presente 

edital, de acordo com as disposições estatutárias atinentes, a participarem da Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada no dia 18/04/2022, às 18h em primeira chamada, com quórum mínimo 
de dois terços dos associados, às 18h30 em segunda chamada, com quórum mínimo metade mais 
um dos associadose terceira chamada ás 19h00, com qualquer quórum, para tratar das seguintes 
matérias constantes da ordem do dia.

Ordem do dia:Leitura, análise, discussão e aprovação de alteração estatutária.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIADA FEDERAÇÃO 
DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DA PARAÍBA - 

CNPJ: 41.539.144/0001-06, de FORMA PRESENCIAL.
A Vice-Presidente da Federação de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, 

no exercício da Presidência por renúncia do Presidente,em conjunto com o Conselho de Admi-
nistração e, em cumprimento às disposições legais e estatutárias (Lei nº 5.764/1971 e art. 26 do 
Estatuto Social), convoca as cooperativas associadas para se reunirem, por seus delegados, em 
ASSEMBLEIA GERALEXTRAORDINÁRIA, de forma presencial, a se realizar no dia 23 de abril de 
2022, naFederação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado da 
Paraíba – FETAG/PB, localizada a Rua Rodrigues de Aquino, nº 722, Jaguaribe, João Pessoa - 
PB, às 8 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados das associadas, em primeira 
convocação; às 9 horas, com a presença de metade mais um dos delegados das associadas, em 
segunda convocação; ou às 10 horas, com a presença de, no mínimo,1/3 (um terço)dos delegados 
das associadas, em terceira convocação, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1º)Aprovação de decisão do Conselho de Administração sobre associação de novas cooperativas;
2º) Alteração estatutária;
3º) Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer do Conselho 

Fiscal; 
4º) Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das 

contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, se for o caso, as parcelas 
para os Fundos Obrigatórios;

5º) Destituição de integrantes do Conselho de Administração, preenchimento de cargos vagos 
e eleição do Conselho Fiscal;

6º) Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.
Para efeitos legais e estatutários, declara-senesta data que são 20 (vinte)cooperativas asso-

ciadas aFederação.
Sobrado-PB, 13 de abril de 2022.

Sueles Targino da Silva Fideles
Vice-Presidente

TL CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ 19.754.120/0001-02, resolve proceder com a redução do seu 
capital social, passando dos atuais R$ 1.000.000,00 para R$ 100.000,00, uma vez que o montante 
atual se tornou excessivo em relação ao objeto social, conforme Inciso II do Art. 1.082 do Código Civil.

FABIANO NOBREGA DE PONTES PEREIRA, CPF sob n° 727.302.344-20 torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença 
Operação para uso industrial e comercial, Situado à Rua presidente Venceslau Braz, 101, Renascer, 
Cabedelo-PB.

WFC CONSTRUÇÕES, CNPJ nº 21.604.945/0001-92; torna público que requereu a SEMAPA – 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação, para a 
construção do Residencial multifamiliar situado à Rua: Mar da Siberia, 458, Quadra: 67, Lote: 12, 
Intermares, Cabedelo/PB.

INCOPAB INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA, CNPJ45.448.950/0001-11 torna público que re-
quereu 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 Marta, Nº 28, Renascer – Cabedelo –PB, CEP 58.108-034.

A Prime Industria de Alimentos LTDA, torna publico que recebeu da SEMAM – Secretaria de Meio 
Ambiente a licença de operação  para a atividade de Fabricação de produtos de carne, situado à 
Rua Maria Presotto Pucci, 234 – Distrito Industrial.

RHM CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria do Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura a Licença Prévia e Licença Instalação, 
para o Condomínio Residencial Multifamiliar, com de 21 (vinte e uma) unidades habitacionais, situado 
à Rua Coronel Pedro Gonzaga de Lina, s/n - quadra O, lote 9-A – Ponta de Matos – Cabedelo/Pb.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente,RLO=LOA: 2038/18=PROC.:18-5136=OPERAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA=AC: 45HA=IT:25.605.130,59=NE:60=L/ATV: CAMPINA GRANDE-PB.
Processo:2022-001189/TEC/LO-3730.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,RLO=LOA:1579/18=PROC.:18-4354=OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECI-
MENTO DE ÁGUA=IT:18.400.000,00=NE:04=L/ATV: ENTRE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, 
ZONA URBANA, MUNICÍPIO: CAMPINA GRANDE-PB.Processo:2022-001190/TEC/LO-3731.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,RLO=LOA:1578/18=PROC.:18-4353=SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGU
A=IT:1.040.342,15=AC:50M²=NE:06=L/ATV: MALHADA GRANDE, MUNICIPIO: QUEIMADAS-PB. 
Processo:2022-001191/TEC/LO-3732.

FAN DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA,CNPJ sob o nº. 05.380.369/0002-71,torna público 
que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo,à 
Licença Simplificadade comércio e serviços, para a atividade de comércio de atacadista de álcool 
carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado 
por transportador retalhista – T.R.R., situado na Rua Augusto Chericate, N.315, Santa Catarina, 
Cabedelo – PB, CEP: 58.100-355.
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