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Número de ações na Justiça por 
feminicídio cresce na Paraíba

crime contra mulher

No primeiro trimestre deste ano, TJPB registrou alta de 30% no volume de processos em relação a 2021. Página 13
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n “A condenação e morte 
de Jesus Cristo, ocorrido 
há quase dois mil anos, 
nos leva a refletir sobre a 
volubilidade das multidões”.

Rui Leitão 
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Texto derruba lei de 2020 que mantinha o uso obrigatório nesses espaços, 
apesar de decreto estadual ter flexibilizado a medida de proteção. Página 5

Medida Provisória desobriga uso 
de máscaras em condomínios

Foto: Marcus Antonius/Arquivo A União

NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

599.766

30.209.276

500.878.952

10.197

661.710

6.185.040
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

8.505.526

421.555.902

11.418.721.052

443.287

29.167.518

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

RECUPERADOS

Peça baseada na história 
de Jesus reúne 60 artistas
‘O Drama da Vida e Morte de Jesus Cristo’ terá 
encenações diárias e gratuitas no adro da Igreja de 
São Francisco, no Centro de JP, até domingo.
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Pilões atrai 10 mil pessoas
Peça teatral ao ar livre, ‘Paixão de Cristo’ da 

cidade é o segundo maior espetáculo do estado.
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n “Que seja hora de limpar 
o sangue e o ódio da Semana 
que querem Santa. Inclusive 
abolindo a inadequada ‘A 
Malhação do Judas’.

Germano Romero 
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Santos Óleos 
e Lava-Pés na 
programação da 
Quinta-feira Santa

As igrejas estarão abertas 
para receber os fiéis presencial-
mente, mas solenidades serão 
transmitidas pelo YouTube.
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Detran autoriza 
autoescolas a 
realizarem exames 
teóricos para CNH

Publicada no Diário Oficial 
de ontem, portaria estabelece 
que provas sejam realizadas 
através de sistema eletrônico.
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Na terça-feira, 
Governo irá 
anunciar ações 
para indígenas 

Solenidade irá ocorrer na 
aldeia São Francisco, e inicia-
tivas irão beneficiar povos 
potiguara e tabajara. 
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Segundo IBGE, 
varejo se mantém 
há três meses em 
crescimento na PB

Variação positiva foi de 
2,1% em fevereiro. Dessa ma-
neira, estado fechou o mês aci-
ma da média nacional, de 1,1%. 
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Semana Santa faz procura aumentar nos mercados e com vendedores autônomos; Vigilância em Saúde alerta para os cuidados na hora da compra. Página 6

Vendas por aplicativo turbinam comércio de peixes



A sociedade paraibana, em seus diferentes extratos, prossegue adaptando-
se à realidade do uso facultativo das máscaras de proteção sanitária contra o co-
ronavírus (e suas variantes) em ambientes abertos e fechados. Pessoas respiram 
aliviadas, após um longo período sem mostrar os rostos, inclusive, dependendo 
da época e do caso, dentro da própria casa.

É grande, ainda, o número de pessoas que não arriscam-se a tirar a másca-
ra ao sair de casa. Os motivos variam da precaução à paranoia. A pandemia de 
Covid-19 não mexeu apenas com o físico de milhares de pessoas; abalou seria-
mente a saúde mental, como prova o aumento vertiginoso do número de pa-
cientes nas clínicas de tratamento psicológico.

Hoje, muitas pessoas saem de casa sem máscaras ainda com um pouco de 
receio, porém, acompanhadas de uma espécie de sensação de dever cumprido. 
Obedeceram (e continuam obedecendo) os protocolos relacionados à situação 
de crise na saúde, portanto, não sentem-se responsáveis (e sim tristes e solidá-
rias) pelos que adoeceram ou morreram de Covid-19.

Milhares de pessoas desrespeitaram (e continuam desrespeitando) as regras 
de segurança sanitária. Saíram de casa sem máscaras quando bem entenderam, 
participaram de aglomerações em espaços públicos - apesar de proibidas pelas 
autoridades constituídas – e resistiram o quanto puderam à vacinação. Agindo 
assim, contribuíram para agravar e prolongar o surto.

A expectativa, agora, é que a pandemia, de fato e de direito, atinja o nível mí-
nimo de contágio e letalidade, passando a figurar no rol das endemias já co-
nhecidas, embora isso não quer dizer que a sociedade, de maneira geral, deve 
abandonar os cuidados necessários para evitar o contágio fácil. A pandemia de 
Covid-19 deixou lições preciosas para quase todos.

O ideal era que as pessoas procurassem ajudar-se mutuamente. A pandemia 
matou milhares de pessoas e deixou fortes sequelas em muita gente. O surto 
quebrou muitos negócios, agravando a crise econômica e aumentando o índice 
de desemprego. É hora de dar as mãos; de reconstruir. Ninguém, de fato, sabe 
dizer ainda qual o verdadeiro legado da pandemia. 
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O que virá
Editorial

Rui leitão
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

A volubilidade das multidões
Estamos vivendo amanhã a celebração 

da Sexta-feira da Paixão, acontecimento que 
marcou a condenação e morte de Jesus Cris-
to. E o episódio, ocorrido há quase dois mil 
anos atrás, nos leva a refletir sobre a volubi-
lidade das multidões. O Filho de Deus co-
nheceu bem essa característica de compor-
tamento das massas. O mesmo povo que o 
aclamara quando da sua entrada triunfal em 
Jerusalém, decidiu a sua condenação, aos gri-
tos de “Crucifica-o! Crucifica-o!”. 

Mas Ele se entregou àquele martírio por-
que tinha uma missão a cumprir, deter-
minada pelo Pai: salvar a Humanidade. 
Por mais que Barrabás dissesse que não en-
xergava motivo que justificasse a sua crucifi-
cação, a multidão, insuflada pelos sumos sa-
cerdotes da Igreja judaica, exigia aos brados 
que fosse executado, pregado a uma cruz. 
Muitos gritavam, e outros, talvez os que não 
concordavam com aquela decisão drástica, 
ficavam calados, com medo de se manifes-
tarem. 

Os líderes religiosos convenciam os 
populares de que Ele solto se tornaria 
um perigo à doutrina que professavam. 
As multidões são guiadas por ordens su-
tis que mexem com as emoções, produzem 
sensações, afloram sentimentos. Perdendo a 
individualidade, o ser humano, deixa de ra-
ciocinar por si próprio e é arrastado como 
um animal irracional para atitudes, mui-
tas vezes explosivas, que ferem os princí-
pios de justiça e de respeito ao direito de ou-
tros. Passa a ser orientado por “palavras de 
ordem”, ajustadas a interesses arriscada-
mente estranhos aos que antes defendia. 
“A mão que afaga, é a mesma que apedre-
ja”, já nos ensinava o conterrâneo Augusto 
dos Anjos. 

A mesma multidão que um dia aplau-
de, festeja, reverencia, pode ser a mesma 
que, pouco depois, comunga reações ira-
das, raivosas, violentas, em situações ocor-
ridas em tempos diferentes e contextos 
outros. O humor das multidões varia de 
acordo com as circunstâncias. Não se ex-
prime por força da racionalidade, se reve-
la através das contingências emocionais. 
Quantas vezes nos surpreendemos gritanto: 

“Crucifica-o! Crucifica-o!”, ao meio de ma-
nifestações coletivas, sem nos darmos a opor-

tunidade de analisar, com tranquilidade, se 
estamos sendo corretos, justos e honestos 
conosco mesmos? Fazendo prejulgamentos, 
sem oferecermos chance do acusado se defen-
der ou explicar os motivos que o levaram a ser 
apontado como vítima de uma incriminação? 
Jesus, por sua condição de divindade, conhe-
cia bem esse aspecto volúvel no comporta-
mento das multidões. Por isso mesmo, Ele 
dedicava mais atenção ao indivíduo, procu-
rando fazê-lo compreender que seus julga-
mentos devam ser presididos pela consciên-
cia ditada pelo coração, onde prevaleçam os 
sentimentos de fraternidade, amor ao próxi-
mo, respeito à justiça e serenidade. 

Reflitamos um pouco sobre isso nesse dia. 
Evitemos ser levados pela insensibilidade 
que caracteriza as manifestações coletivas, 
agindo impulsivamente, provocados por pro-
cessos estratégicos de sedução das massas. 
Se estivéssemos naquela sexta-feira acom-
panhando o martírio de Cristo, não esta-
ríamos igualmente gritando: “Crucifica-o! 
Crucifica-o”, abdicando da capacidade de jul-
gar solitariamente conforme estabelecesse a 
nossa própria consciência? Estaríamos inte-
grando aquela turba agressiva, atacando to-
dos aqueles que ousaram ficar em silêncio, o 
que não deixava de ser também uma atitu-
de de covardia? O homem-massa se apode-
ra do julgamento do outro, porque acredita 
que julgamento não é uma manifestação da 
individualidade, mas sim exercício de poder. 
Pensemos nisso nesta Semana Santa.

Em algumas sociedades mais exigentes, a 
descoberta de uma relação extraconjugal de  
detentor de cargo público eleito ou nomea-
do, resulta no repúdio do eleitorado, quan-
do não,  na renúncia ao mandato ou ao car-
go. Outras mais tolerantes, tratam o assunto 
como  privado,  merecendo  confidencialida-
de. A natureza machista do brasileiro, po-
rém, costuma colocar-se ao lado homem, e 
tem até quem ache que a mulher deveria pe-
dir desculpa por ter sido traída..

Não iniciei este assunto para emitir con-
ceitos morais, mas para revelar passagens da 
nossa história, envolvendo homens públicos 
que foram líderes em sua época e deixaram 
famosas também as mulheres que passaram 
por suas alcovas.

Dei uma rápida olhada no passado e  en-
contrarei nosso  Imperador Pedro I conce-
dendo títulos nobiliárquicos a Domitila de 
Castro Couto, que terminou Marquesa de 
Santos, pelos relevantes serviços prestados à 
recém- nascida Pátria Brasileira, na intimida-
de do Império. Foi a mais famosa das aman-
tes nacionais, com direito até a registro nos 
livros escolares. Pedro II não desmereceu o 
pai. Transformou Margarida Luisa de Bar-
ros, preceptora de sua filha Isabel, em aman-
te.  Baiana de Santo Amaro da Purificação, 
essa conterrânea de Caetano Veloso foi feita 
Condessa de Barral e morreria em Paris sob 
as graças do Rei Luis Felipe I.

Na República os registros são mais dis-
cretos e foram tornados públicos após a mor-
te do personagem famoso. Uma ação da 
VAR-Palmares, organização integrada pela 
ex-presidente Dilma Rouseff (Estela) e seu 
companheiro de então, resultou no “seques-
tro” do cofre de Adhemar de Barros, gover-
nador de São Paulo duas vezes e candidato 
eterno à Presidência da República. O cofre, 
que rendeu  mais de dois milhões de dóla-
res aos guerrilheiros de Lamarca, estava sob 
a guarda da família de Ana Guimol, famosa 
amante de Adhemar, por este chamada de 
Dr. Rui.”Pois não, dr. Rui...” - era assim que 
ele atendia a seus telefonemas quando cer-
cado por outras pessoas. Era um segredo de 
Polichinelo, pois somente dona Leonor, sua 
esposa, não sabia.

Getúlio Vargas, quando se dizia “um ho-
mem no declínio da vida...banhado por um 
raio de sol”, estava rememorando os instan-
tes passados nos braços de sua amada, para 
ele “um momento sentimental de transbor-
dante alegria”. Passou a chama-se Aimée Lo-
pes, depois que casou com o Oficial de Ga-
binete do Presidente, mas desde o tempo de 
noivado, desfrutava as horas furtivas que 

Getúlio conseguia, graças à ajuda de Iêdo 
Fiuza, então diretor do DNER e ex-prefeito 
de Petrópolis, conhecedor de todas as garço-
nieres do Rio, ainda não servido de motéis.

Reconhecido nos serviços prestados à 
causa, Luiz Simões Lopes, o marido traí-
do, foi nomeado primeiro diretor do DASP, 
o embrião do Ministério da Administração. 
Desfeito seu casamento, Aimée abandonou 
também o amante e casou nos Estados Uni-
dos, onde foi destacada por uma revista es-
pecializada como uma das três mulheres 
mais belas e elegantes do mundo. Foi o que 
Getúlio perdeu, e inconformado confessa no 
seu Diário: “Vou a uma visita galante. Saio 
um tanto decepcionado. Não tem o encan-
to das anteriores. Foi-se o meu amor, nada 
se lhe pode aproximar”. A Vedete do Brasil, 
Virginia Lane,  que ganhou fama mostran-
do as belas pernas no palco, foi  a sucessora 
de Aimée, sem, no entanto, acalmar o cora-
ção do gaúcho.

Um dos  presidentes mais queridos do 
Brasil, o construtor de Brasília, Juscelino Ku-
bitschek, quando vitimado por um acidente 
voltava de um encontro com a amada Maria 
Lúcia Pedroso. Conhecido como um homem 
galanteador, famoso pé–de-valsa, dele con-
tavam muitas histórias. Atrizes de renome 
costumavam acompanhá-lo em suas inspe-
ções ao canteiro de obras de Brasília. O “Ca-
tetinho” deve ter muita história para contar. 
Eu teria também muitas outras, mas o espa-
ço que me dão, é pequeno. Morram de curio-
sidade, mas não contarei nada sobre aquele 
general presidente!

Amantes  de  poderosos

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador
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O Destino Paraíba nun-
ca esteve em tanta evidência 
no período pós-pandemia da 
Covid-19 como agora. Prova 
disso é o interesse das prin-
cipais operadoras de turis-
mo do Brasil em promover 
algum tipo de ação no esta-
do, seja famtour (visita de fa-
miliarização dos agentes de 
viagem) ou workshop e mee-
ting. Também estão previstos 
novos voos a partir do mês 
de junho, coincidindo com o 
período dos festejos juninos, 
e julho.

 No calendário de eventos 
desenvolvido pela Empresa 
Paraibana de Turismo (PB-
Tur), em parceria com o Tra-
de Turístico do Estado, es-
tão a realização da Rodada 
de Negócios da Foco Opera-
dora, o Top Seller da Orinter, 
a Viagem Promo promoverá 
um mega famtour e o B2Meet 
da FRT Operadora. Na sema-
na passada, a Azul Viagens 
realizou o encerramento da 
campanha ‘Agente tá ON’. Ao 
todo, mais de dois mil agen-
tes de viagens de todo o Bra-
sil passarão pela Paraíba em 
2022.

 Além das parcerias com 
as operadoras de turismo, a 
presidente da PBTur, Ruth 
Avelino, revelou que a Pa-
raíba será contemplada com 
novos voos a partir do mês 
de junho. A Azul Viagens já 

confirmou um voo ‘dedicado’ 
que sairá de Campinas rumo 
a Campina Grande a partir 
do dia  2 de junho até 30 de ju-
lho - período dos festejos ju-
ninos -, e um voo direto vin-
do de Uberlândia (MG) para 
o aeroporto Castro Pinto, este 
chegando a partir do período 
de alta estação de julho. 

A CVC também confir-
mou a possibilidade para fa-
zer fretamentos para João 
Pessoa na alta estação de fi-
nal de ano. A operadora es-
tuda qual a melhor origem 
desse voo. Outra operadora, 
a Viagem Promo, já lotou al-
guns aviões para João Pessoa, 
que vão começar a ser opera-
dos em outubro deste ano e 
será semanal. Esse voo sairá 
de Belo Horizonte (MG). “Es-
tamos realizando ainda esse 
mês uma série de ações para 
promover a Paraíba nas ci-
dades onde esses voos estão 
sendo comercializados”, afir-
mou Ruth Avelino. 

 Para incentivar as ven-
das do voo da Viagem Pro-
mo, será realizada uma ação 
de divulgação em Belo Hori-
zonte, Conselheiro Lafaiete 
e Itabira, com rodada de ne-
gócios e apresentação do po-
tencial turístico para os agen-
tes de viagens. Essa ação terá 
a parceria da ABIH (Associa-
ção da Indústria Hoteleira) e 
Federação do Comércio. A 

Paraíba também estará par-
ticipando, em parceria com 
a Viagens Promo, da Aviesp, 
feira de turismo destinada 
aos agentes de viagens do in-
terior de São Paulo, que será 
realizada em Águas de Lin-
dóia.

 Para ampliar as vendas 
do voo da Azul Viagens, a 
PBTur irá promover uma sé-
rie de ações no mercado mi-
neiro e paulista. Será rea-
lizado um roadshow, que 
passará por Belo Horizonte 
e Uberlândia e por Campi-
nas oportunidade em que os 
agentes de viagens irão co-
nhecer um pouco mais dos 
roteiros de sol e mar, além da 
cultura, gastronomia e pas-
seios pelo interior do estado, 
notadamente os Festejos Ju-
ninos. “Estamos negociando 
a efetivação dos dois voos e, 
por isso, precisamos da par-
ceria da iniciativa privada”, 
disse Ruth Avelino. Essa ação 
terá a parceria da Fecomércio 
e ABIH.

 O Destino Paraíba vol-
tará a ser atração na capital 
paulista em setembro, quan-
do participará do Shopping 
de Viagens da Agaxtur, que 
acontecerá no Shopping Cen-
ter Eldorado, um dos mais vi-
sitados de São Paulo. Duran-
te duas semanas, os usuários 
do shopping poderão conhe-
cer os roteiros pela Paraíba. 

A PBTur participou do even-
to no ano passado e o resulta-
do, conforme a presidente da 
estatal, foi bastante positivo.

 A PBTur participou da 
WTM - World Travel Market 
World Travel Market, ocor-
rido na semana passada no 
Expo Center Norte, em São 
Paulo, e manteve reuniões 
com as operadoras de turis-
mo Azul Viagens, Decolar.
com, Agaxtur, CVC, FRT, Di-
virsa, Orinter e Viagem Pro-
mo. Além de consolidar as 
parcerias, foram alinhadas 
novas ações de divulgação, 
processos de capacitação e 
promoção de famtour. “Foi 
uma semana muito produ-
tiva, que, certamente, irá au-
mentar o fluxo de turistas na 
Paraíba, não apenas na alta 
estação, mas, sobretudo, du-
rante todo o ano”, pontuou 
Ruth Avelino.

A população de Manaíra 
e de outros bairros da região 
vão poder contar novamente 
com um espaço de lazer tra-
dicional. É a Praça do Carro 
Antigo, cuja reforma foi pa-
ralisada há, pelo menos, três 
anos. Na manhã de ontem, as 
obras foram retomadas após 
autorização do prefeito Cíce-
ro Lucena.

“Estamos tendo a oportu-
nidade de entregar um espaço 
temático, que reúne a popula-
ção e colecionadores de car-
ro. Temos o projeto de inves-
tir em parques e praças para 
que possamos oferecer opor-
tunidades de lazer, convivên-
cia, prática esportiva e conta-
to com a natureza”, afirmou 
o prefeito.

O vice-prefeito Leo Bezer-
ra lembrou que quando ve-
reador visitava as obras da 
cidade junto à Caravana da 
Oposição. “Fizemos relató-
rios, encaminhamos para a 
última gestão, mas não ha-
via escuta ou diálogo. Hoje 
com muito esforço estamos 
conseguindo corrigir aquilo 
que estava errado, olhando 
para os problemas de frente”, 
afirmou.

O local vai receber 14 
quiosques, área de exposição 
de carros antigos, passeio em 
concreto intertravado, Acade-
mia da Terceira Idade, play-
ground, acessibilidade, ilumi-
nação em LED e reservatório 
de água. Estão sendo investi-
dos R$ 514 mil.

O secretário municipal da 
Infraestrutura, Rubens Fal-
cão, explicou o processo para 
retomada da obra. “Fizemos 
todo um trabalho para can-
celar licitação, refazer plani-
lhas, melhorar o projeto e re-
licitar a obra, que agora será 
finalizada e entregue à popu-
lação”, afirmou.

Everaldo Braga, sócio-fun-
dador do Clube do Carro An-
tigo, que utiliza o espaço para 
encontros e exposições, come-
morou o ato. “Nossa alegria 
foi muito grande. A catego-
ria vibrou muito com a notí-
cia, pois esperava por isso há 
muito tempo”, afirmou.

Estiveram presentes no 
evento os deputados esta-
duais Eduardo Carneiro, Ir-

mão César e João Gonçalves, 
o secretário executivo de Ar-
ticulação Política da Paraíba, 
João Paulo Freire, os verea-
dores Bruno Farias, Emano 
Santos, Bosquinho e Damá-
sio Franca, e o ex-prefeito Chi-
co Franca.

Principais operadoras de turismo do Brasil vão participar de ações no estado

PB terá mais voos em  
junho e na alta estação

turismo em alta

Local
vai receber 14 

quiosques, área de 
exposição de carros 

antigos, passeio, 
academia e iluminação 

em LED

Obras de reforma são retomadas na Praça do Carro Antigo 
urbanização

“ElEs dEram  
um tiro no pé” 

“uma afronta à vida”, afirma 
sEnador sobrE projEto dE lEi 
quE flExibiliza acEsso a armas

raniEry dEvErá 
apoiar aguinaldo

Correspondentes internacio-
nais não acreditam que ocor-
rerá adoção de medidas mais 
rígidas para barrar o acesso a 
armas nos EUA, após os ata-
ques no Metrô de Nova York. 

Nem agora nem por mui-
to tempo, afirmam. Em 
todos os 50 estados nor-
te-americanos há uma 
‘cultura’ da arma na 
mão de civis. É fato que 

comprar arma de fogo por lá é como ir ao supermer-
cado. A coisa é tão arraigada que nem inúmeros ca-
sos de jovens matando pessoas em universidades e 
escolas são capazes de provocar reação da socie-
dade norte-americana contra essa ‘facilidade’. Nem 
mesmo o assassinato de presidentes e senadores – 
vide o caso dos Kennedy, John e Bob, atingidos por 
tiros fatais, em eventos públicos – foi suficiente para 
mudar isso. Mesmo em face de exemplos negativos 
de outros países no tocante a relação entre flexibili-
zação do acesso a armas e aumento da violência, no 
Brasil há crescente incentivo, por parte do Governo 
Federal, para armar a população civil. Desde que as-
sumiu o governo, Jair Bolsonaro publicou mais de 30 
decretos e atos normativos para facilitar o acesso às 
armas. No Senado, tramita o Projeto de Lei 3.723/2019 
que muda as regras para registro e porte de armas. 
Contrário ao que classifica como “liberou geral”, o 
senador Jaques Wagner (foto, do PT) afirma que “O 
projeto, do jeito que está, é uma afronta à vida. Preci-
samos de mais argumentos e menos armas”. 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

vEnEziano “dissE quE mEu pai não  
sEria rEtaliado”, rEclama raniEry 

palanquE único? parEcE quE não 

mdb do nE ‘ajuda’ a fritar tEbEt 

EmEdEbistas dEfEndEm libEração 

A senadora Nilda Gondim (MDB) disse, em entre-
vista, que Lula terá um único palanque na Paraíba, 
referindo-se, obviamente, ao do seu filho, Veneziano 
Vital do Rêgo. A declaração, no entanto, não encon-
tra guarida nas declarações do próprio Lula que, re-
centemente, disse que dialogará com outras forças 
políticas na Paraíba. O coordenador nacional da 
campanha do petista, senador Randolfe Rodrigues 
(Rede), também ecoou as palavras de Lula.

A senadora Simone Tebet vem sendo ‘fritada’ dentro 
do seu próprio partido, sobretudo por emedebistas 
do Nordeste, que são contra a ideia de o partido 
lançar candidatura própria a presidente – em todos 
os estados nordestinos o MDB anunciou apoio à 
pré-candidatura de Lula (PT). E o fato de que ela 
não consegue decolar nas pesquisas de intenção 
de voto – tem uma média de apenas 1% - só dá mais 
munição para os que defendem o apoio ao petista.

Os emedebistas do Nordeste, entre os quais os 
senadores Renan Calheiros e Veneziano Vital do 
Rêgo, defendem a tese de que, em se mantendo 
esse cenário em que a pré-candidatura de Simone 
Tebet não se viabiliza, o partido deveria liberar 
seus integrantes para votar em outros candidatos. 
Na prática, contudo, já existe uma tendência da 
direção do MDB de fazer ‘vista grossa’ para pos-
síveis infidelidades em relação à pré-candidatura 
da legenda.  

Raniery Paulino (Re-
publicanos) destoa de 
outros integrantes do 
seu partido, que apoiam 
a pré-candidatura de 
Efraim Filho (União Bra-
sil) para o Senado. Em 
entrevista a uma rádio, 
revelou que a tendência 
é que ele apoie a pré-
candidatura de Agui-
naldo Ribeiro (Progres-
sistas). Mas mencionou 
um fator condicionante: 
“Desde que ele me for-
taleça, eleitoralmente”. 
É que Raniery irá dis-
putar, pela primeira vez, 
cadeira na Câmara dos 
Deputados.  

Anísio Maia (PSB) não 
citou nomes, mas o re-
cado parece ter sido 
dado para, entre outros, 
o presidente do PT na Pa-
raíba, Jackson Macedo.  
Em entrevista, afirmou 
que aqueles que atua-
ram para que ele fosse 
expulso do PT “deram 
um tiro no pé, estou mais 
fortalecido do que nun-
ca”. E explicou: “Recebi 
a solidariedade de com-
panheiros tanto do PT 
como de outras legen-
das, grande parte do PT 
está comigo. Espero que 
o PT volte a ser um parti-
do democrático”.  

Raniery Paulino, como a coluna registrou na edição 
de ontem, classifica como “golpe” a destituição de 
Roberto Paulino da vice-presidência do MDB da 
Paraíba por Veneziano Vital do Rêgo. E ele voltou a 
tratar do assunto, revelando fato novo: poucos dias 
antes do ato, o senador esteve na casa da família 
e “disse que meu pai não seria retaliado”. Roberto 
Paulino diverge da candidatura de Veneziano e 
apoia a reeleição de João Azevêdo (PSB).  

Destino Paraíba está sendo divulgado em várias cidades do país, em uma parceria da PBTur com o Trade Turístico do estado

n 

PBTur 
participou 
da WTM - 
World Travel 
Market World 
Travel Market, 
ocorrido na 
semana passada 
no Expo Center 
Norte, em São 
Paulo

Foto: Secom-PB
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 Com fiscalização in-
tensificada nas cinco ge-
rências regionais, a Secre-
taria de Estado da Fazenda 
(Sefaz-PB) aprendeu mais 
um caminhão-baú, no mu-
nicípio de Patos, Sertão da 
Paraíba. Desta vez, a car-
ga transportada continha 
brinquedos, tapetes e pa-
res de meias sem docu-
mento fiscal, avaliados em 
R$ 132 mil. 

A apreensão foi efetua-
da pelo Comando Fiscal 
de Patos, da 4ª Gerência 
Regional da Sefaz-PB. O 
caminhão-baú vinha do 
município de Areia Bran-
ca, no Rio Grande do Nor-

te, com destino ao estado 
do Paraná. Após a aborda-
gem do caminhão, os audi-
tores fiscais do Comando 
Fiscal de Patos confirma-
ram a irregularidade do 
transporte das mercado-
rias sem documentos fis-
cais. Havia na carga 100 
brinquedos (balanços in-
fantis), 2.000 tapetes para 
banheiro e 36.000 pares 
de meias sem documen-
to fiscal, além de 30 tone-
ladas de sal sem respec-
tivo manifesto de carga 
eletrônico. 

Após constatar o trans-
porte irregular, o cami-
nhão-baú foi levado para 

conferência das mercado-
rias no Depósito da Ge-
rência Regional de Patos, 
culminando no recolhi-
mento de imposto e multa 
por infração no valor total 
de R$ 35.640,00, sendo R$ 
23.760,00 de ICMS e de R$ 
11.880,00 de multa por in-
fração e mais R$ 6.017,00 
de multa acessória. 

A Sefaz-PB  permanece  
com ações fiscais intensifi-
cadas nas cinco gerências 
regionais do estado como 
forma de coibir a circu-
lação de mercadoria com 
documentação inidônea, 
pendente de regularidade 
ou sem nota fiscal. 

Os Ministérios da Eco-
nomia e da Justiça e Segu-
rança Pública firmaram, 
ontem, em Brasília, acordo 
de cooperação técnica para 
estimular o combate à pira-
taria. Por meio da parceria, 
as duas pastas pretendem 
desenvolver ações conjun-
tas na área.

A parceria foi assinada 
pela Secretaria Especial de 
Produtividade e Competi-
tividade do Ministério da 
Economia e o Conselho Na-
cional de Combate à Pirata-
ria, do Ministério da Justiça 

e Segurança Pública. O foco 
das ações será o combate à 
pirataria de bens e de servi-
ços, inclusive na comercia-
lização dos produtos vendi-
dos no comércio eletrônico.

Outro eixo das ações 
será a conscientização do 
mercado sobre os prejuízos 
provocados pela pirataria 
contra os direitos de pro-
priedade intelectual. Du-
rante a assinatura do acor-
do, foi lançada a Cartilha 
Boas Práticas E-Commer-
ce, que pretende orientar 
as plataformas de comér-
cio eletrônico a promove-
rem um ambiente confiá-
vel para a compra e venda 

de produtos pela internet.

Plano contra pirataria
O acordo foi celebrado 

durante a segunda reunião 
ordinária do Conselho Na-
cional de Combate à Pira-
taria de 2022. As próximas 
etapas envolvem a coorde-
nação conjunta da execu-
ção do Plano Nacional de 
Combate à Pirataria (PNCP) 
de 2022 a 2025 e do Plano 
de Ação 2021-2023 da Estra-
tégia Nacional de Proprie-
dade Intelectual (Enpi). Os 
dois ministérios pretendem 
acompanhar o cumprimen-
to das metas para os proje-
tos conjuntos.

O Dia da Conscienti-
zação sobre o Albinismo, 
comemorado no dia 13 de 
junho, passa a integrar o ca-
lendário oficial da Paraíba. 
A lei, que é de autoria da de-
putada estadual Cida Ra-
mos, foi publicada no Diá-
rio Oficial do Estado (DOE) 
de ontem com sanção do 
governador João Azevêdo. 
A justificativa utilizada na 
publicação da lei foi de que 
é necessário reconhecer a 
importância de se voltar a 
atenção para esse público 

específico. A decisão válida 
desde o dia da publicação 
põe a celebração no rol de 
datas paraibanas, mas des-
de 18 de dezembro de 2014 
que o Dia Internacional de 
Conscientização sobre o Al-
binismo existe, estabelecido 
pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU). Quan-
do surgiu, a data objetivou 
eliminar formas de violên-
cias e preconceitos enfren-
tadas por esse público em 
todo o mundo, além de pro-
mover práticas positivas e 
garantir a proteção dos di-
reitos.

O albinismo é uma con-

dição genética que se ca-
racteriza pela ausência, seja 
ela total ou parcialmente, 
de melanina – o pigmento 
que é responsável pela co-
loração da pele, do cabelo 
e dos olhos. Segundo a So-
ciedade Brasileira de Der-
matologia, por conta des-
sa deficiência de melanina, 
as pessoas com albinismo 
apresentam envelhecimen-
to precoce, danos na pele e 
correm maior risco de de-
senvolver câncer de pele, 
pois a melanina, além da co-
loração, também é respon-
sável por proteger a pele da 
ação dos raios UV.

O Ministério da Edu-
cação (MEC) lançou on-
tem a plataforma Pla-
forEDU, um ambiente 
virtual de aprendizado 
para formação continua-
da da docentes da rede 
federal de ensino de edu-
cação básica, técnica e 
tecnológica.

Na plataforma, os pro-
fessores terão à disposi-
ção 280 cursos gratuitos 
de capacitação. As aulas 
são divididas em trilhas 
do conhecimento, como 

iniciação ao serviço pú-
blico, área técnico-admi-
nistrativa para formação 
de gestores e docentes, 
além do enfoque para a 
aposentadoria e o encer-
ramento da carreira.

Para a secretária exe-
cut iva  subst it ut a  do 
MEC, Sylvia Gouveia, a 
capacitação dos profis-
sionais da área é impor-
tante para a melhoria da 
qualidade da educação.

“Se tem uma cons-
tatação que me parece 
inequívoca é aquela que 
aponta para importân-
cia dos programas de 

formação e capacitação 
profissional para o apri-
moramento das políticas 
públicas educacionais e 
para a melhoria da quali-
dade da educação no Bra-
sil”, afirmou.

A plataforma faz parte 
do Plafor (Plano de For-
mação Continuada dos 
Servidores da Rede Fe-
deral de Educação Profis-
sional, Científica e Tec-
nológica), criado em 2016 
para promover ações de 
inovação e empreende-
dorismo para melhorar 
o ensino e a pesquisa na 
rede pública.

MEC lança plataforma virtual 
para formação de professores

Sefaz apreende produtos sem 
nota fiscal na cidade de Patos

Ministérios criam cooperação 
técnica contra a pirataria

PB passa a comemorar o Dia da 
Conscientização sobre o Albinismo 
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Aumento salarial será concedido a partir de julho para todo o funcionalismo federal ao custo de R$ 6,3 bilhões

O presidente Jair Bolsona-
ro decidiu pelo reajuste de 5% 
para todos os servidores pú-
blicos do Executivo federal a 
partir de julho, como anteci-
pou o Estadão/Broadcast. O 
custo de oferecer esse aumen-
to para todo o funcionalismo 
é R$ 6,3 bilhões em 2022, ano 
em que o presidente tenta a 
reeleição.

Ontem, Bolsonaro se reu-
niu com o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes no Palácio 
do Planalto. A equipe econô-
mica sugeriu que o dinhei-
ro para compensar o reajuste 
aos servidores seja de cortes 
em emendas de parlamen-
tares, chamadas de banca-
da (RP2), destinados a vários 
ministérios, cujo pagamento 
não é obrigatório e são mais 
fáceis politicamente de “en-
xugar” do que as RP9, do or-
çamento secreto.

O governo corre contra o 
tempo para anunciar o rea-
juste do funcionalismo e con-
seguir colocá-lo em prática na 
folha de pagamento de julho, 
porque a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal (LRF) impede 
aumentos de salário a me-
nos de 180 dias do fim de um 
mandato presidencial. Como 
o aumento geral de 5% se-
ria abaixo da inflação, não há 
impedimentos de fazê-lo do 

ponto de vista da lei eleitoral.
Para se tornar realidade, o 

aumento cobrado pelos servi-
dores demanda não só apro-
vação do Congresso Nacio-
nal, mas mudanças na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO). Uma operação com-
plexa, na avaliação de técni-
cos da Casa Civil, preocupa-
dos com os prazos definidos 
em lei.

Na tarde de ontem, Gue-
des já esteve no Planalto fora 
da agenda em reunião com o 
ministro-chefe da Casa Ci-
vil, Ciro Nogueira, e com o 
presidente do Banco Central, 
Roberto Campos Neto. A au-
tarquia enfrenta pressão de 
reajustes por parte dos fun-
cionários da autarquia.

Aos presentes, Campos 
Neto afirmou que as ativida-
des do Pix estão garantidas, 
apesar da greve que já afeta 
a divulgação do boletim Fo-
cus, com indicadores de in-
flação e câmbio acompanha-
dos pelo mercado. O sindicato 
dos servidores do Banco Cen-
tral já ameaçou escalar a gre-
ve a ponto de afetar o Pix, fer-
ramenta que será utilizada 
pela campanha à reeleição 
do presidente Jair Bolsonaro 
(PL), caso o governo atenda 
exclusivamente os policiais 
federais na campanha pelo 
reajuste.

Bolsonaro prometeu às ca-
tegorias de segurança pública 
uma reestruturação das car-

reiras. Além dos servidores 
do BC, outras categorias tam-
bém estão em mobilização.

Com remuneração anual 
entre R$ 341,1 mil (analista 
do BC) e R$ 380,38 mil (audi-
tores da Receita) e salário mé-
dio entre R$ 26,2 mil e R$ 29,3 
mil, essa elite do funcionalis-
mo puxou a fila da articula-
ção política de mobilização 
depois que o presidente ace-
nou com aumento só para ca-
tegorias policiais. Como mos-
trou o Estadão/Broadcast, a 
operação-padrão dos audi-
tores da Receita atrasa o de-
sembarque de mercadorias e 
pode afetar os preços de sa-
bão em pó a pãozinho.

A proposta de dar reajuste 
5% para todo o funcionalismo 
foi a preferida para não desa-
gradar nenhuma categoria. 
Uma segunda ideia era apro-
veitar o espaço de R$ 1,7 bi-
lhão que existe no Orçamento 
para contemplar somente as 
carreiras policiais (federais, 
rodoviários federais e agentes 
penitenciários) e as deman-
das dos servidores da Receita 
Federal e do Banco Central, a 
elite do funcionalismo.

Os servidores da Receita 
teriam o bônus de eficiência 
com base em metas de pro-
dutividade regulamentadas, 
com custo este ano de cerca 
de R$ 200 milhões, e os servi-
dores do Banco Central rece-
beriam mais R$ 250 milhões 
para reajustes.

Governo decide por reajuste de 5%
servidores federais

cursos gratuitos

fiscalização economia e justiça

13 de junho

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

Andre Richter 
Agência Brasil

Wellton Máximo 
Agência Brasil

Uma solenidade marcou, ontem à tarde, o início das comemorações pelos 40 
anos do Espaço Cultural José Lins do Rêgo. Inaugurado simbolicamente no dia 

13 de maio de 1982, conforme registrado pelo chefe do Núcleo do Arquivo Histórico 
Waldemar Bispo Duarte, João Pedro, de posse de um exemplar de A União que traz 
a abertura do equipamento, as festividades pelo aniversário tiveram início exatos 
30 dias antes, com direito até a um bolo de aniversário, na qual estão o presidente 
da Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc), Pedro Santos, e a presidente 
da Empresa Paraibana de Comunicação (EPC), Naná Garcez, que em suas falas 
registraram a importância do equipamento na vida pessoal e profissional de cada 
um, bem como para a formação intelectual, artística e educativa do povo paraibano.

Aniversário do Espaço Cultural
Evento

Foto: William Costa/EPC

Adriana Fernandes 
Eduardo Gayer 
Agência Estado



Medida Provisória editada 
pelo governador João Azevê-
do e publicada no Diário Ofi-
cial do Estado (DOE) de on-
tem desobriga os moradores de 
condomínios de usarem más-
caras faciais nas áreas comuns 
das edificações. A Lei estadual 
nº 11.717/2020 mantinha o uso 
obrigatório nesses espaços ape-
sar do Decreto que flexibilizou 
a medida na Paraíba.

De acordo com o procu-
rador-geral do Estado, Fábio 
Andrade, a MP veio para ade-
quar a legislação, em virtude 
das condições epidemiológi-
cas na Paraíba. “Desde o final 
de março foi possível permitir 
que o uso de máscaras passas-
se de uma obrigação para to-
das as pessoas a uma faculda-
de, que dependerá da decisão 
pessoal de cada um, se esten-
dendo, agora, aos condomínios 
residenciais ou comerciais”, ar-
gumenta.

De acordo com a publica-
ção, o uso de máscaras fica 
facultativo para moradores, 
funcionários, visitantes e cola-
boradores de empresas de en-
trega ou manutenção. A MP é 
válida para todas as pessoas 
que circulam nos condomínios 
localizados nos municípios em 
que o percentual de vacinação 
da população com duas do-
ses ou dose única fosse supe-
rior a 70%.

A MP, já em vigor, está de 
acordo com o último decreto 
estadual, que flexibilizou o uso 
da proteção individual em 7 de 
abril em praticamente todos os 
municípios da Paraíba.
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Medida adequou o texto da legislação ao que já estava definido pelo Decreto Estadual relativo à Covid-19

MP torna optativo o uso de máscaras
em condomínios

n  
A Paraíba já 
distribuiu 
9.134.144 doses 
de vacina de 
prevenção à 
Covid-19 aos 
municípios

Desde a sexta-feira do dia 
8 de abril, o uso de máscara 
protetora contra a Covid-19 
passou a ser facultativo na 
Paraíba, em municípios que 
atingiram mais de 70% da po-
pulação vacinada, segundo o 
decreto Nº 42.388, publicado 
no Diário Oficial do Estado 
(DOE) no dia 7. No entanto, al-
gumas empresas seguem exi-
gindo o uso de máscaras em 

suas dependências, gerando 
algumas dúvidas sobre como 
proceder no ambiente de tra-
balho.

De acordo com a advoga-
da trabalhista Lays Leite, como 
já existe legislação vigente so-
bre o assunto — sendo esta a 
combinação da portaria inter-
ministerial do Ministério do 
Trabalho e do Ministério da 
Saúde Nº 17, publicada no dia 1 
de abril, que estabelece as me-
didas para prevenção e con-
trole dos riscos de transmissão 
do coronavírus em ambientes 

de trabalho, e o decreto esta-
dual publicado no dia 7 — “a 
empresa não pode penalizar 
um funcionário que se recuse 
a utilizar máscara, pois a nor-
ma interna da empresa não se 
sobrepõe a uma lei em vigor.”

O decreto que flexibiliza o 
uso das máscaras diz também 
que devem ser observados 
“todos os protocolos elabora-
dos pela Secretaria Estadual 
de Saúde e pelas Secretarias 
Municipais de Saúde e a apre-
sentação do cartão de vacina-
ção com a comprovação do es-

quema vacinal completo.” 
Segundo Lays, a obriga-

toriedade da vacina é um as-
sunto polêmico sobre o qual 
ainda não existe consenso en-
tre os tribunais. No entanto, 
ela entende que o empregador 
“pode, sim, exigir que seus em-
pregados se imunizem contra 
o coronavírus, salvo justas ex-
ceções que tornem a exigên-
cia ineficaz ou impossível de 
cumprir. Isso porque o direi-
to à liberdade individual não 
pode se sobrepor ao direito 
coletivo”.

Empresas não podem exigir proteção facial

Atenção 
especial às 
gestantes

De acordo com a advo-
gada Ana Cláudia Tavares, 
uma atenção especial tam-
bém é conferida às gestantes. 
Segundo a Lei 14.311 de 2022, 
as mulheres grávidas que es-
tiverem com o esquema de 
vacinação completo podem 
retornar ao trabalho presen-
cial. As que não completa-
ram o sistema de vacinação 
permanecem à disposição 
do empregador para exercer 
remotamente as atividades 
trabalhistas, sem prejuízo da 
remuneração. O empregador 
ainda poderá alterar as fun-
ções da empregada, manten-
do o pagamento integral do 
salário e das tarefas que ela 
exercia no momento da con-
tratação.

Ainda de acordo com a 
Lei 14.311, caso a gestante 
opte por não se vacinar, me-
diante o exercício de legíti-
ma opção individual, deverá 
assinar termo de responsa-
bilidade para exercício do 
trabalho presencial, compro-
metendo-se a cumprir todas 
as medidas preventivas ado-
tadas pelo empregador. “Este 
ponto é importante”, diz Ana 
Cláudia, "visto que, embo-
ra as grávidas sejam deten-
toras de estabilidade provi-
sória, podem ser demitidas 
desde que pratiquem justa 
causa, nos moldes previstos 
na Consolidação das Leis de 
Trabalho.”

Já existem casos no país 
em que pessoas foram de-
mitidas por justa causa em 
razão da negativa reiterada 
de se vacinar, no entanto, os 
advogados ainda estão espe-
rando uma decisão definiti-
va do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF). Porém, é dever 
constitucional da empresa 
zelar pela saúde do funcio-
nário e assegurar condições 
de trabalho em um ambien-
te sadio. O ideal, segundo as 
advogadas, é que o empre-
gador e o empregado pos-
sam dialogar quanto às suas 
divergências, para alcançar 
uma solução que assegure a 
segurança e os interesses do 
coletivo.

José Alves  
zavieira2@gmail.com

Nalim Tavares 
Especial para A União

Foto: Marcus Antonius/Arquivo A União

Legislação prevê que uso de máscaras em ambientes abertos e fechados é facultativo nas cidades que atingirem cobertura vacinal de 70% 

Condôminos 
já estavam 
se adequando

Segundo Igo Nunes, ge-
rente administrativo de um 
condomínio residencial em 
Manaíra, em João Pessoa, os 
moradores e funcionários já 
vinham se preparando para 
a faculdade do uso de másca-
ras nas áreas comuns do pré-
dio. Ele explica que os condô-
minos vêm praticando a não 
obrigatoriedade do equipa-
mento desde a publicação do 
decreto estadual.

“Assim que o Governo fle-
xibilizou, nós fizemos um le-
vantamento dos moradores, 
funcionários e prestadores de 
serviço que tomaram a vacina 
(contra a Covid-19) e constata-
mos que todos foram imuniza-
dos com pelo menos duas do-
ses. Com base nisso, sentimos 
segurança sanitária e seguran-
ça jurídica para liberar o uso de 
máscara”, afirma Igo.

Ele acrescenta, ainda, que 
a decisão tem sido respeitada 
por todos. “Há moradores que 
só se sentem seguros utilizan-
do a máscara, então, esses per-
manecem. E há aqueles que se 
sentem seguros sem ela, e já 
transitam pelas áreas comuns 
sem causar nenhum desconfor-
to aos demais. O que prioriza-
mos é o respeito”, pontua.

Ítalo Arruda 
Especial para A União

Foi registrado no Siste-
ma de Informação SI-PNI, 
a aplicação de 8.505.526 do-
ses de imunizantes contra 
a Covid-19. Até o momento, 
3.467.459 pessoas foram va-
cinadas com a primeira dose 
(85,43% do total) e 3.239.395 
completaram os esquemas va-
cinais, o que representa 79,81% 
da população total do estado.  
É o que aponta o boletim di-
vulgado ontem pela Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES).

Do total de vacinados com 
o esquema primário completo, 
3.154.422 tomaram as duas do-
ses e 84.973 utilizaram imuni-

zante de dose única.  Sobre as 
doses adicionais, foram apli-
cadas 43.569 em pessoas com 
alto grau de imunossupressão 
e 1.742.799 doses de reforço na 
população com idade a partir 
de 18 anos. A Paraíba já distri-
buiu um total de 9.134.144 do-
ses de vacina aos municípios.

Novos casos
Foram confirmados 138 

casos de Covid-19. Entre os 
casos confirmados neste bo-
letim, 10 (7,25%) são modera-
dos ou graves e 128 (92,75%) 
são leves. Agora, a Paraíba 
totaliza 599.766 casos confir-

mados da doença, que estão 
distribuídos por todos os 223 
municípios. 

Até ontem, haviam sido 
realizados 1.504.118 testes 
para diagnóstico da Covid-19. 
Neste boletim não foram regis-
trados óbitos, já são oito dias 
sem mortes por Covid-19 na 
Paraíba. Assim, o estado con-
tinua totalizando 10.197 mor-
tes.  O boletim registra ainda 
um total de 443.287 pacien-
tes recuperados da doença. 

Ocupação de leitos
A ocupação total de leitos 

de UTI (adulto, pediátrico e 

obstétrico), em todo o Estado, 
é de 8%. Fazendo um recorte 
apenas dos leitos de UTI para 
adultos na Região Metropoli-
tana de João Pessoa, a taxa de 
ocupação chega a 14%. 

Em Campina Grande, es-
tão ocupados 06% dos leitos de 
UTI adulto e no Sertão, 0% dos 
leitos de UTI para adultos. De 
acordo com o Centro Estadual 
de Regulação Hospitalar, ne-
nhum paciente foi internado 
no período de 24 horas entre 
terça-feira e ontem. Ao todo, 51 
pacientes estão internados em 
uma unidade pública de refe-
rência para a Covid-19.

Paraíba aplicou mais de 8,5 mi de doses
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Os comerciantes de pei-
xe do Mercado de Tambaú 
apostam que hoje, Quinta-
feira Santa, acontecerá o pico 
de vendas de pescados, mas 
se o consumidor não puder 
comprar até amanhã, os pes-
cadores garantem peixe fres-
co até domingo de manhã.  
Esse alimento é indispensá-
vel na Sexta-feira Santa para 
os católicos, que abdicam da 
carne vermelha em respeito 
ao dia em que Jesus Cristo foi 
crucificado.

Os pescados mais pro-
curados são meca, cioba, ca-
marão, robalo, arabaiana, filé 
de pescada amarela, cavala e 
dourado. O proprietário da 
Peixaria Telepesca, Ednaldo 
Gomes, 53 anos, afirma que 
o movimento começou na se-
gunda-feira, mas o pico de 
vendas deve acontecer hoje, 
véspera da Sexta-feira Santa. 

“Quem não gosta de aglo-
meração já comprou o peixe, 
mas a maioria dos clientes 
deve vir hoje”, prevê Ednal-
do, que trabalha no segmen-
to há 36 anos. Se acontecer um 
imprevisto amanhã o comer-
ciante garante peixe fresco até 
domingo de manhã. “Duran-
te a pandemia, eu ligava para 
organizar os pedidos, mas se 
o cliente deixou para última 
hora, temos estoque até do-
mingo”, frisou.

O aposentado José Eduar-
do, 61 anos, morava no Rio 
de Janeiro, mas há dois anos 
mudou-se para João Pessoa. 
Ele mora no Jardim Oceania, 
mas veio ao Mercado de Tam-
baú comprar cioba e pescada 
amarela para a Semana San-
ta. “Passei a vir a cada 15 dias 
comprar peixe fresco, pois a 
qualidade do atendimento e 
do produto é indiscutível”, 
contou.

 O advogado Lucenildo Fe-
lipe, 52 anos, é cliente da Pei-
xaria São Pedro. Ele sempre 
compra o peixe meca o ano 
todo - o peixe de posta mais 
caro. “Esse é o único peixe que 
gosto pela praticidade. Você 
pode assar na brasa ou fazer 
empanado, então prefiro pa-
gar mais caro e consumir um 
peixe de meu agrado”, decla-
ra. O valor desse peixe varia 
entre R$ 45 e R$ 50.

O comerciante Netinho 
do Peixe, 22 anos, proprietá-
rio da Peixaria Uchôa, locali-
zada no Mercado do Peixe de 
Tambaú, esclarece que os pre-
ços aumentaram em média 
30% em relação ao ano pas-
sado. “A cioba, por exemplo, 
era R$ 35 e este ano está R$ 45, 
então os peixes mais procura-
dos aumentaram uns R$ 10”, 
comparou. Em relação ao flu-
xo intenso, Netinho do Peixe 
acredita que o pico de vendas 
acontecerá hoje. “Na sexta-
feira deverá vir os que dei-
xam para última hora, mas 
como nossos clientes, em sua 
maioria, são idosos, eles com-
praram o pescado com ante-
cedência ou via serviço de en-
trega para evitar tumulto”.

Feira de Jaguaribe
A comerciante Zezé do 

Peixe, que tem um box na Fei-
ra de Jaguaribe, trabalha nes-
se segmento há 49 anos. Na 
percepção dela, as vendas co-
meçaram a esquentar ontem, 
mas o auge deverá ser hoje.  
“Muitos clientes já garanti-
ram seu pescado na quarta-
feira, mas quem deixou pra 

Expectativa dos comerciantes de pescado de João Pessoa é que hoje seja o dia de maior procura pelo produto

Comércio de peixe tem alta na venda
semana santa

última hora pode me encon-
trar no Mercado de Oitizei-
ro nesta quinta e sexta-feira”, 
orientou. Os peixes mais pro-
curados em seu estabeleci-
mento são: pescada amarela, 
dourado, cavala, tilápia, pes-
cada branca e meca. A média 
de preço varia entre R$ 25 a 
R $ 47. “A pescada branca e a 
tilápia são R$ 25, os demais 
R$ 37. Já a pescada amarela é 
a única que custa R$ 47”, co-
mentou.

Jobson Fontes, 40 anos, 
proprietário do Restauran-
te Fogão Sertanejo, localiza-
do na Torre, veio à Feira de 
Jaguaribe complementar os 
peixes mais consumidos em 
seu estabelecimento: filé de 
tilápia, cioba e atum. No en-
tanto, na Semana Santa tam-
bém oferecerá ao seu clien-
te camarão, cioba e pescada 
amarela.

“Toda terça e quinta-feira 
tem peixe no cardápio. Essa 
semana será algo mais tradi-
cional por causa da Páscoa”, 
afirmou. Em relação aos pre-
ços, o comerciante afirma que 
o do peixe aumentou depois 
da reforma da Feira de Jagua-
ribe. “O preço era mais acessí-
vel, mas tudo aumentou”, la-
mentou. 

A idosa Maria José, 84 
anos, e sua filha Verônica da 
Silva, 53, vieram à Feira de Ja-
guaribe comprar o peixe da 
Semana Santa com antece-
dência para evitar aglomera-
ções. “Toda semana compro 
cioba na Feira de Jaguaribe. 
Vim bem cedinho hoje para 
evitar tumulto”, declarou.

Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com 

A tradicional Semana 
do Pescado realizada pela 
Prefeitura da capital, atra-
vés da Central de Comer-
cialização da Agricultura 
Familiar (Cecaf), acontece 
até amanhã e oferece à po-
pulação dois serviços no-
vos: a compra de peixes 
com entrega em domicílio, 
por meio de WhatsApp.

“Com o objetivo de 
atender melhor a popu-
lação nesta época, cria-
mos o serviço delivery e 
quem não puder sair de 
casa para vir à Cecaf, pode 
solicitar o peixe ou outros 
produtos aqui comerciali-
zados pelo número 9.8896-
8409, a partir das 10h. Para 
isso, será cobrada uma 
taxa extra de R$ 5,00”, ex-
plicou a coordenadora da 
Cecaf, Thayara Ferreira.

Outro serviço criado 
este ano, segundo infor-
mou, é a ala de artesana-
to, com a participação de 
mais de 15 artesãos. “Nes-
te pavilhão, vamos ter a 
exposição de vários pro-
dutos e quem tiver curio-
sidade vai aprender a de-
corar a mesa de Páscoa”, 
frisou.

Vendas
O primeiro dia de ven-

das da Semana do Pesca-
do na Cecaf, na terça-fei-
ra (12), começou às 5h e 
se estendeu até as 22h, se-
gundo Thayara Ferreira. 

Pedidos feitos através do WhatsApp

Saúde orienta 
sobre a compra 
de pescados

Muitas pessoas têm a tradi-
ção de comer peixe na Sema-
na Santa. Fresco, congelado ou 
salgado, o importante é adqui-
rir um produto saudável. Por 
isso, a Secretaria Municipal de 
Saúde de João Pessoa (SMS-JP), 
por meio da Gerência de Vi-
gilância em Saúde, traz para 
a população as principais di-
cas e cuidados para a compra 
correta de pescados, garantin-
do assim a segurança no mo-
mento da compra e a qualida-
de desse tipo de alimento.

O pescado pode hospedar 
agentes microbianos e ser con-
taminado ou ter multiplicada 
a flora microbiana inicial, em 
qualquer um dos segmentos 
da cadeia produtiva.

De acordo com Alline Gri-
si, diretora de Vigilância em 
Saúde de João Pessoa., a qua-
lidade higiênica dos produtos 
da pesca no Brasil é muito va-
riável e influenciada por fato-
res ambientais. A importân-
cia destes fatores vão interferir 
no controle de processos apli-
cados aos fornecedores, como 
as Boas Práticas de Fabrica-
ção (BPF), que se baseiam em 
uma série de procedimentos 
que garantem as condições hi-
giênicas e sanitárias ideais do 
pescado, envolvendo higiene 
do manipulador, da instalação 
e dos utensílios; uso de gelo de 
qualidade e em quantidade 
adequada; controle de tempo, 
armazenamento, transporte e 
controle de praga.

n 

Consumidores 
devem estar 
atentos a itens  
que garantam 
a higiene 
do peixe 
na hora da 
compra, como 
a limpeza 
do local 
onde estão 
armazenados 
e no manuseio

Foto: Roberto Guedes

HNSN-EMP PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 29.190.053/0001-02

Relatório da Diretoria - Prezados Acionistas: 
Atendendo às disposições legais e estatutárias, 
submetemos à apreciação de Vossas Senhorias 
o Balanço Patrimonial e Demonstrações 
Financeiras, relativos ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2021. A Diretoria.

Balanço patrimonial - Exercício findo em 31 
de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)

Ativo 31/12/2021
Ativo circulante

Títulos e valores mobiliários  630 
Total do ativo circulante  630 
Ativo não circulante

Partes relacionadas  3.592 
Imobilizado  57.297 

Total do ativo circulante  60.889 
Total do ativo  61.519 

Demonstração financeira do resultado 
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021  

(Em milhares de reais)
2021

Receita bruta  2.270 
Deduções  (83)

Receita líquida  2.187 
Custos e despesas operacionais

Depreciação e Amortização  (700)
Utilidades e serviços  (4)
Outros custos e despesas 

operacionais  (83)
Total dos custos e despesas 

operacionais  (787)
Lucros antes do resultado financeiro e 

impostos sobre o lucro  1.400 
Resultado financeiro líquido  (53)

Lucro antes dos impostos sobre o lucro  1.347 
Impostos sobre o lucro  (243)

Lucro líquido do exercício  1.104 
As notas explicativas são parte integrante das 

demonstrações financeiras

Notas explicativas -  Principais práticas contábeis: As demonstrações financeiras do HNSN-EMP 
PARTICIPAÇÕES S.A. são de responsabilidade da Administração e foram elaboradas com base nas 
práticas contábeis adotadas no Brasil, observando a legislação societária (Lei nº 6.404/76 e alterações 
subsequentes) e os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 
As principais políticas contábeis adotadas pela Sociedade na elaboração das demonstrações financeiras 
são descritas abaixo: a) Reconhecimento da receita e custos: As receitas, custos e despesas das operações 
são reconhecidos em conformidade com o regime contábil de competência dos exercícios. As receitas são 
reconhecidas de acordo com a prestação dos serviços de diagnósticos e laboratoriais, quando seu valor 
pode ser mensurado de forma confiável, líquidas de descontos, créditos, abatimentos e possíveis glosas 
estimadas. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa da sua realização. b) Ativos e 
passivos circulantes e não circulantes: Os ativos são classificados como circulantes quando realizáveis dentro 

dos doze meses seguintes. Os passivos circulantes e 
não circulantes são demonstrados pelos montantes 
nos quais eles serão liquidados considerando a data 
de cada balanço, incluindo juros provisionados e 
variações monetárias ou cambiais de acordo com as 
condições contratuais. Nilo César Braga de Almeida 
- Contador - CRC 068910/O-6 - CPF 967.034.827-72.

Passivo 31/12/2021
Passivo circulante

Obrigações fiscais  211 
Outros  459 

Total do passivo circulante  670 
Passivo não circulante

Adiantamento para futuro 
aumento de capital  3.752 

Total do passivo não circulante  3.752 
Passivo não circulante
Patrimônio líquido

Capital social  57.728 
Reserva de lucros  (631)

Total do patrimônio líquido  57.097 
Total do passivo  61.519 

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações financeiras

“O movimento superou nos-
sas expectativas, era para ter-
minar ao meio-dia, mas não 
tinha como encerrar o atendi-
mento com tanta gente na fila 
para comprar”, disse.

Dona Eunice Dias, mora-
dora do José Américo, chegou 
cedo no local nesta quarta-fei-
ra (13) e não precisou enfrentar 
fila para comprar os produtos 
para o almoço na Sexta-feira 
Santa. “Na minha casa, nes-
sa época, não pode faltar pei-
xe, feijão verde e legumes na 
mesa”, afirmou, informando 
que todos os anos comparece 
à Cecaf para montar o cardá-
pio de qualidade e com preço 
acessível ao bolso da família.

Sílvio Paulo, morador dos 
Bancários, foi à Cecaf pela pri-
meira vez e demonstrou satis-
fação, apesar de enfrentar uma 
pequena fila. “Eu vi na televi-
são que a Semana do Pesca-
do aqui prometia e vim ver de 

perto. Os preços são bons e os 
peixes têm boa aparência. Com 
esses dois itens dá para manter 
a tradição e colocar o peixe na 
mesa pelo menos na Sexta-fei-
ra Santa”, finalizou.

Entre os produtos comer-
cializados na Cecaf estão: 
Atum a R$ 13 o quilo, espada 
em posta por R$ 14,99 quilo, ti-
lápia a R$ 19 o quilo, pescada 
amarela R$ 28,00 o quilo, filé de 
sardinha R$ 16 o quilo, e maris-
co a R$ 21 o quilo.

• Endereço: A Cecaf fica 
na Av. Hilton Souto Maior, 
1112 – José Américo de 
Almeida, João Pessoa – PB
Horas: 5h ao meio-dia
Telefone: (83) 3218-9300
Pescados Delivery: 98896- 
8409
Taxa de entrega: R$ 5

SERVIÇO

• Dicas e prevenção – A Ge-
rência de Vigilância em Saúde 
elencou várias dicas para que 
a população tenha alguns cui-
dados básicos e preventivos 
com a higiene, na hora de es-
colher o melhor pescado. São 
elas:

• Observar se o armazena-
mento dos pescados encontra-
se adequado;

• Procurar comprar pescados 
com o selo do SIF (Serviço de 
Inspeção Federal);

• Manter os alimentos refrige-
rados;

• Não consumir peixes cuja 
origem seja desconhecida;

• Evitar o contato entre alimen-
tos crus e cozidos, para reduzir 
as chances de contaminação 
cruzada;

• Manter a cadeia de frio dos 
alimentos;

• Peixes frescos têm olhos bri-
lhantes e salientes. As escamas 
devem ser unidas entre si, bri-
lhantes e fortemente aderidas 
à pele.

Dicas
Nos mercados públicos de João Pessoa, os comerciantes garantem variadade e qualidade do pescado



Suspeito revelou que abusava da criança; na noite do crime, ele teria violentado e estrangulado a enteada

Padrasto confessa estupro da menina
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Paraíba

O padrasto de Júlia dos 
Anjos Aragão, de 12 anos, 
Francisco Lopes de Albu-
querque, revelou, na audiên-
cia de custódia realizada na 
manhã de ontem, que teria 
abusado sexualmente da me-
nina, pelo menos, quatro ve-
zes. Ele disse, ainda, que na 
madrugada do último dia 7, 
praticou o ato com a garota 
e, depois, resolveu matá-la. 
Ao ser ouvido na polícia, ele 
negou ter “usado” a criança. 
Após a audiência, a juíza Ay-
lzia Fabiana Carrilho, do 2º 
Tribunal do Júri da Capital, 
determinou o recolhimen-
to do suspeito ao Presídio do 
Roger. Francisco disse, ain-
da, que decidiu tirar a vida 
da menina porque ela esta-
va ameaçando contar tudo 
para a mãe.

Na Delegacia de Homi-
cídios, o delegado Hector 
Azevedo concedeu entrevis-
ta para dizer que Francisco se 
mostrou frio e em momento 
algum, demonstrou arrepen-
dimento pelo crime que con-
fessou. E revelou que desde 
o dia em que a criança ha-
via desaparecido, o padras-
to compareceu todos os dias 
à Central de Polícia, tentan-
do demonstrar preocupação 
com o sumiço. 

Hector Azevedo disse, 
ainda, que ao confessar a au-
toria do crime, Francisco re-
velou que, na madrugada do 
dia 7, teria ido até o quarto da 
menina, praticado o estran-

gulamento e depois condu-
zido o corpo até o carro dele, 
para em seguida se dirigir até 
o cacimbão, de aproximada-
mente 18 metros, onde jogou 
a criança, despida. O local fica 
a cerca de 600 metros do con-
domínio onde a menina mo-
rava, no bairro de Gramame, 
próximo à Praia do Sol. Hei-
tor disse, ainda, que Francisco 
pediu para falar com a irmã, 
pois iria revelar tudo para ela.

Para a polícia, o padras-
to de Júlia afirmou que prati-
cou o crime porque a menina 
demonstrava preocupação, 
pois a mãe dela está grávida 
de um filho dele e Júlia “não 
queria o irmão”. Francisco 
disse, também, que ela tinha 
ciúmes de um filho dele.

Na polícia, ao ser ouvido 
pela segunda vez, Francisco 
revelou que deixou a sua es-
posa, Josélia, mãe de Júlia, 
dormindo, pois havia sido 
dopada. Foi até o quarto da 
criança e praticou o crime. 
“Ele foi indiciado por homi-
cídio, por motivo torpe, sem 
possibilidade de defesa da ví-
tima e ocultação de cadáver”, 
disse Hector.

Celeridade nos exames
O delegado tem 10 dias 

para concluir o inquérito e 
enviar à Justiça, por isso o 
suspeito estar preso. Ele dis-
se que solicitou celeridade 
para o envio dos laudos pe-
riciais, que estão sendo reali-
zados no Instituto de Polícia 
Científica, onde se encontra 
o cadáver de Júlia, que deve-
rá ser liberado hoje para o se-

Curtas
Homem morre afogado ao 
atravessar rio com moto

PM prende líder do tráfico 
em comunidade de JP

Suspeito de assaltos é 
preso na orla da capital

Um homem identificado por Cícero Barbosa 
Brasil, 43 anos, morreu afogado na tarde dessa 
terça-feira (12). Segundo a Polícia Militar, o homem 
teria tentado atravessar o rio em uma moto, na 
comunidade de Belém, em Cachoeira dos Índios, 
Sertão do estado, quando teve a corrente elétrica 
cortada, sendo necessário empurrar o veículo até a 
outra margem do rio. Em seguida foi tomar banho, 
entrou no rio, mergulho e não foi mais visto.

Pessoas que se encontravam no local se 
desesperaram à procura de Cícero que foi 
localizado. A vítima já estava sem vida a cerca 
de um quilômetro do local onde havia pulado. 
O local foi isolado para ser realizada a perícia e 
em seguida o corpo foi levado ao Numol para ser 
realizado o exame cadavérico.

Um homem de 28 anos que não teve o nome 
revelado foi preso pela Polícia Militar, no final da 
tarde dessa terça-feira (12). Na casa dele foram 
apreendidos pés de maconha e quatro rádios 
comunicadores, que a polícia acredita que eram 
usados para emanar ordens direcionadas ao 
tráfico.

O suspeito, que foi preso na própria residência, 
no bairro de Mandacaru, na capital, é apontado 
como responsável por coordenar os  ataques que 
aconteceram na comunidade Bela Vista, no bairro 
do Cristo Redentor, em João Pessoa. 

Segundo os policiais que participaram da 
operação em Mandacaru, que é a base da facção 
criminosa. Ele é considerado como uma das 
principais lideranças. A prisão foi realizada por 
uma equipe do Bope.

Um suspeito de participar na tentativa de assalto 
ao delegado Reinaldo Nóbrega foi preso, na noite 
dessa terça-feira (12), por agentes da Delegacia 
de Crimes contra o Patrimônio da Capital. Lucas 
Rodrigues da Silva, de 20 anos, é apontado como 
um dos assaltantes mais perigosos que age na orla 
de João Pessoa e está detido na Central de Polícia 
Civil.

Lucas teria participado de uma tentativa de 
latrocínio contra o delegado da Polícia Civil e outra 
a um escrivão da Polícia Federal, além de uma 
série de assaltos nos bairros Jardim Luna, Miramar, 
inclusive de um roubo seguido de morte.

O delegado civil João Paulo Amazonas disse que 
o suspeito integrava uma facção criminosa. Outros 
oito participantes do grupo criminoso já foram 
detidos por agentes da DCCPat.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Em entrevista, delegado Hector Azevedo afirmou que Francisco não demonstrou arrependimento pelo crime que confessou

pultamento.
Francisco, natural de Pom-

bal, afirmou estar na compa-
nhia de Josélia Araújo há cer-
ca de um ano, e há três meses 
os dois resolveram se casar. 
“Ele não tem antecedentes 
criminais’’, disse o delegado.

O pai biológico de Júlia, 
Jefferson Brandão, disse que 
estava tudo pronto para le-
var a filha para morar com 
ele em Curitiba (PR). Ontem, 
ele esteve no Numol na tenta-
tiva de liberar o corpo. “Eles 

disseram que vão ser reali-
zados exames para poder li-
berar”, afirmou. A diretoria 
do Núcleo de Criminalística, 
Cristiane Helena, informou 
que a demora para a libera-
ção é porque foram solicita-
dos vários exames. Cristiane 
disse que o delegado solici-
tou exame toxicológico, cole-
tas de unhas para confronto, 
pesquisa de DNA e identifi-
cação humana, para saber se 
realmente é o corpo da Júlia. 
A necropsia já foi realizada.

semana santa

Órgãos de segurança iniciam operação
Os órgãos que compõem o 

Sistema de Segurança Públi-
ca da Paraíba iniciaram on-
tem a operação Semana San-
ta com reforço de abordagens, 
blitz e saturação de pontos es-
tratégicos. Durante o período 
serão utilizados 7,2 mil poli-
ciais e bombeiros e 625 viatu-
ras, além do serviço normal, 
atuando de forma integrada 
em todo o território paraibano. 

O trabalho também conta 
com o Grupamento Tático Aé-
reo (GTA) da Sesds, com as ae-
ronaves Acauã 1 e 2 em apoio 

às operações policiais e ainda 
a resgates, do Litoral ao Ser-
tão. Serão empregados pes-
soal das polícias Militar, Civil, 
Corpo de Bombeiros Militar e 
da Secretaria de Administra-
ção Penitenciária (Seap). 

De acordo com o plane-
jamento, a PM vai empregar 
4.731 homens e mulheres e 
374 viaturas, que serão dis-
postos principalmente na Re-
gião Metropolitana da capi-
tal, Campina Grande, Patos e 
demais cidades polos do Ser-
tão. Os eventos religiosos e 

serão realizadas abordagens 
a pessoas e veículos, blitze, 
checkpoints, em locais propí-
cios à situação de vulnerabili-
dade social. 

A Polícia Militar também 
vai reforçar a presença nos 
locais onde acontecerão cele-
brações religiosas, próximo 
aos mercados públicos e em 
praias, que são pontos que de-
vem receber um aumento da 
movimentação de pessoas. Se-
rão utilizadas todas as moda-
lidades de policiamento.

O Corpo de Bombeiros Mi-

litar vai empregar um efeti-
vo de 1.267 homens e mulhe-
res durante toda operação e 
com auxílio de 38 viaturas 
operacionais e administrati-
vas. Atuando em uma área de 
96km de litoral.

A Polícia Civil está empre-
gando 1.241 homens e mulhe-
res trabalhando em delega-
cias em todas as regiões do 
estado, entre delegados, agen-
tes de investigação, escrivães 
de polícia, agentes operacio-
nais e servidores do Institu-
to de Polícia Científica (IPC).

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) inicia hoje a Ope-
ração Semana Santa 2022 com 
término às 23h59min do pró-
ximo dia 17. Neste período, a 
PRF reforçará as fiscalizações 
nos trechos com maiores ín-
dices de acidentes graves e 
criminalidade, principalmen-
te com o uso do bafômetro.

Na operação estão progra-
madas fiscalizações de con-
dutores e passageiros de veí-
culos. Estão previstas ações 
de educação para o trânsi-
to visando conscientizar os 
motoristas sobre a gravida-
de de condutas que provo-
cam acidentes - como o exces-
so de velocidade, dirigir sob 
influência do álcool, realizar 
ultrapassagens proibidas e a 
falta de uso dos dispositivos 
de segurança como capacete 
e cinto, por exemplo.

O combate à criminali-

dade também será reforçado 
através das abordagens aos 
veículos que transitam nas 
rodovias paraibanas, visando 
o enfrentamento às fraudes 
veiculares, tráfico de drogas 
e armas, entre outros. Even-
tuais denúncias podem ser 
feitas pelo número de emer-
gência 191.

Não haverá restrições de 
tráfego nas rodovias fede-
rais de pista simples durante 
a Operação na Paraíba.

Segurança nas viagens
Para garantir uma viagem 

segura aos motoristas e pas-
sageiros a PRF faz uma sé-
rie de recomendações, entre 
elas, a realização de um pla-
nejamento da viagem identi-
ficando previamente os locais 
para abastecimento, alimen-
tação e descanso no trajeto; 
fazer revisão no veículo antes 

PRF realiza fiscalização com bafômetro

de iniciar a viagem, verifican-
do os itens de segurança obri-
gatórios, tais como: pneus (in-
cluindo estepe), palhetas dos 
limpadores de para-brisas, 
itens de iluminação e sinali-
zação (Triângulo de sinaliza-
ção, faróis, luzes de freio, lu-
zes de ré, dentre outros).

E ainda, não dirigir se fi-

zer ingestão de bebida alcoó-
lica; colocar o cinto de segu-
rança e se certificar que todos 
os ocupantes do veículo este-
jam fazendo o uso deste dis-
positivo; mantenha os faróis 
ligados em pista simples; e, 
em caso de emergência ou 
apoio da PRF, ligar para o te-
lefone 191.

Os veículos e ocupantes serão fiscalizados pelos policiais
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Foto: Evandro Pereira
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A programação da Sema-
na Santa prossegue hoje em 
João Pessoa. A Quinta-Fei-
ra Santa dá  início ao Tríduo 
Pascal — o período de três 
dias que prepara os fiéis para 
celebrar a Paixão de Cristo e 
antecede o Domingo da Res-
surreição.

Duas importantes cele-
brações cristãs acontecem 
hoje, na Catedral Basílica de 
Nossa Senhora das Neves: a 
Missa dos Santos Óleos, mar-
cada para às 9h, e a Missa da 
Ceia do Senhor, que terá iní-
cio às 17h. A igreja vai estar 
aberta para receber os fiéis 
presencialmente, mas ambas 
as solenidades serão também 
transmitidas pelo YouTube, 
através do canal Arquidio-
cese da Paraíba.

Na Missa dos Santos 
Óleos, o arcebispo Dom Ma-
noel Delson vai abençoar os 
três óleos que serão utiliza-
dos na unção dos sacramen-
tos pela arquidiocese até o 
próximo ano - o óleo dos ca-
tecúmenos (usado em quem 
será batizado), o crismal e o 
dos enfermos. A celebração 
também recebe o nome de 
Missa da Unidade, porque 
todo o clero vai estar presen-
te para renovar as suas pro-
messas sacerdotais diante do 
arcebispo. Já a Missa da Ceia 
do Senhor — ou Lava Pés — 

é a celebração que encerra de 
fato o período da Quaresma 
e dá início ao Tríduo Pascal. 
É nesse momento que a Igre-
ja relembra a Última Ceia e o 
sacerdote que preside a sole-
nidade lava os pés de 12 fiéis 
da comunidade, em memó-
ria da humildade de Jesus pe-
rante os seus discípulos.

Segundo o arcebispo Dom 
Delson, as celebrações do Trí-
duo Pascal são as mais im-
portantes para os cristãos ca-
tólicos, festejadas com muita 
alegria. “É a confirmação de 
toda a nossa fé, da nossa vi-
vência cristã. São os momen-
tos mais importantes, desde a 
instituição da Eucaristia com 
aquela última ceia, até a fes-
ta da ressurreição”. Depois 
da Missa da Ceia do Senhor, 
a comunidade fica em adora-
ção ao Santíssimo Sacramen-
to até às 23h, quando aconte-
ce a Procissão do Silêncio, que 
sairá da Catedral até a Igreja 
do Carmo, no Centro Históri-
co, de acordo com a assessoria 
de comunicação da Arquidio-
cese da Paraíba.

O uso de máscara prote-
tora contra a Covid-19 é fa-
cultativo durante as celebra-
ções, como determinado pelo 
decreto Nº 42.388, publica-
do no Diário Oficial do Es-
tado (DOE)  no último dia 7. 
No entanto, Dom Delson re-
comenda que os fiéis se pro-
tejam durante as solenida-
des. Nas palavras dele: “as 

máscaras não são mais obri-
gatórias dentro das nossas 
igrejas, mas eu, enquanto ar-
cebispo e também cidadão, 
continuo recomendando que 
usem máscara. Agradece-
mos a Deus o alívio com os 
números cada vez mais bai-
xos, mas ainda não estamos 
livres totalmente.” O arcebis-
po pede também que os fiéis 
completem o esquema vaci-
nal, pois “a vacina é o cami-
nho para que fiquemos livres 
desse mal que é o coronaví-
rus e suas variantes.”

A Semana Santa teve iní-
cio no dia 10 de abril com o 
Domingo de Ramos e segue 
até o Domingo de Páscoa, no 
dia 17, quando os fiéis come-
moram a ressurreição de Je-
sus em uma das maiores ce-
rimônias da igreja cristã. As 
celebrações presenciais, aber-
tas para 100% da capacidade 
das igrejas, já vêm acontecen-
do desde o dia 11 de março.

Celebração ocorre às 17h, presidida pelo arcebispo Dom Delson; pela manhã, ocorre a Missa dos Santos Óleos

Missa de Lava-Pés é hoje na Basílica
quinta-feira santa

Hemocentro realiza coleta externa 
de sangue em Pombal no dia 20

salvando vidas

O Hemocentro da Paraíba, 
unidade vinculada à Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES), 
realiza  na próxima quarta-
feira, dia 20, uma coleta exter-
na de sangue no município de 
Pombal, no Sertão paraibano. 
A ação solidária ocorrerá das 
7h às 15h, no Hospital Regio-
nal de Pombal.

De acordo com a diretora-
geral do Hemocentro da Pa-
raíba, Shirlene Gadelha, serão 
atendidas cerca de 150 pes-
soas. “A expectativa é mobi-
lizar doadores da cidade de 
Pombal e todas as cidades 

circunvizinhas, a exemplo de 
São Domingos, Vista Serrana, 
Malta, Aparecida, Coremas e 
Paulista”, pontuou a diretora.

Para participar da coleta, 
o candidato à doação deve-
rá fazer o agendamento pré-
vio por meio do telefone (83) 
99856-7040, que também é 
WhatsApp. O objetivo do He-
mocentro é reforçar o estoque 
de sangue atendendo com se-
gurança os pedidos de uni-
dades de saúde e hospitais, 
além de buscar atender aos 
futuros doadores de sangue 
da região.

A ação será levada aosp 
municípios que desejem re-
ceber a equipe do Hemocen-
tro, sendo necessário a solici-
tação à direção da instituição 
através do email institucional 
(hemocentrodaparaiba@yah-
oo.com.br).

 Os interessados em doar 
sangue precisam estar sau-
dáveis, pesar acima de 50 kg 
e ter entre 16 e 69 anos. Quem 
tem 16 e 17 anos deve estar 
acompanhado do responsá-
vel legal (pai ou mãe) e a pri-
meira doação deve ser reali-
zada antes dos 60 anos. 

Nalim Tavares 
Especial para A União

Máscaras
Uso da proteção 

é facultativo, 
mas Dom Delson 

recomenda que fiéis 
usem a proteção

Missas do Lava-Pés e dos Santo Óleos serão realizadas na Catedral Basílica

n 

Hoje também 
ocorre a 
Procissão do 
Silêncio, que 
começa às 
23h, sainda 
também da 
Catedral 
Basílica de 
Nossa Senhora 
das Neves

Foto: Marcos Russo

Detran autoriza autoescolas a aplicarem exames teóricos
habilitação

Com o intuito de agilizar 
e proporcionar mais como-
didade aos candidatos à ob-
tenção da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), a di-
reção do Departamento Es-
tadual de Trânsito da Paraíba 
(Detran-PB) divulgou porta-
ria que autoriza aos Centros 
de Formação de Condutores 
(CFCs), as populares auto-es-
colas, aplicarem, em suas de-
pendências, o exame teórico-
técnico monitorado, relativo 
aos processos de formação de 
condutores, bem como de cur-
sos de reciclagem de condutor 
infrator e especializados.

 A Portaria Nº 130/2022, 
publicada no Diário Oficial 
do Estado desta quarta-feira 
(13), estabelece que a aplica-
ção do exame remoto será nas 
dependências dos CFCs, me-
diante utilização de um siste-

ma eletrônico específico, que 
deverá cumprir alguns requi-
sitos técnicos descritos. O sis-
tema será disponibilizado aos 
CFCs por empresas creden-
ciadas pelo Detran, nos ter-
mos da portaria e seus ane-
xos, que entra em vigor em 
90 dias.

 Ainda de acordo com o 
ato, a medida levou em con-
sideração as altas demandas 
concentradas nas unidades 
físicas do Detran-PB, uma 
vez que é do interesse do ór-
gão promover maior celeri-
dade e praticidade na realiza-
ção dos exames, que poderão 
ser feitos com capacidade de 
abarcar um número mui-
to maior de candidatos, vis-
to que haverá condições de 
serem realizados nas estru-
turas das empresas creden-
ciadas, por meio de monito-

ramento e fiscalização pela 
plataforma específica.  

Segundo o superintenden-
te do Detran-PB, Isaías Gual-
berto, a medida irá democra-
tizar o processo, pois vários 
candidatos não domiciliados 
em municípios que possuam 
uma unidade do órgão, não 
mais precisarão se deslocar 
de distâncias, muitas vezes 
elevadas, para a realização de 
somente uma prova teórica.

 Para o presidente do Sin-
dicato dos CFCs, Claudionor 
Fernandes, a portaria trata-se 
de uma medida “importan-
tíssima, principalmente para 
os candidatos do interior do 
estado e que pretendem tirar 
sua primeira habilitação. Este 
era um sonho nosso de mui-
tos anos, que agora se concre-
tiza na atual gestão do De-
tran”, enfatizou Claudionor.

A Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Urba-
na de João Pessoa (Semob-JP) 
realizou, na manhã de ontem, 
uma ação educativa itinerante 
para sinalizar bicicletas, car-
ros de mão e carrocinhas uti-
lizados para transportar ma-
teriais diversos. 

O objetivo da ação foi aler-
tar sobre os cuidados na con-
dução em meio aos veículos 
automotores para evitar aci-
dentes e instalar placas e re-
fletivos nesses veículos de 
pessoas para melhorar a se-
gurança.

A Divisão de Educação 
(Died) da Semob-JP circulou 
os pontos de comércio e fei-
ras livres nos bairros Treze de 
Maio, Ipês e dos Estados e lo-

Veículos de propulsão humana sinalizados

cais de coleta de material re-
ciclável, onde os condutores 
desses veículos eram aborda-
dos pela equipe da Died, rece-
biam orientações de condução 

segura, bem como a bicicle-
ta, o carro de mão ou a carro-
cinha eram sinalizados para 
melhor serem visualizados 
em trânsito.

Bicicletas e carrinhos de mão receberam placas e refletivos

Foto: Secom-JP
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Depois de hiato de oito 
anos, a população vai 
poder assistir novamen-
te, a partir de hoje, a en-

cenação da Paixão de Cristo reali-
zada pela Prefeitura Municipal de 
João Pessoa. O Drama da Vida e Mor-
te de Jesus Cristo é o tema do espetá-
culo neste ano, em homenagem pós-
tuma para o ator e diretor Roberto 
Cartaxo (1957-2019) e o cineasta Elie-
zer Rolim (1961-2022). A apresenta-
ção começa gratuitamente às 19h30, 
no adro da Igreja de São Francisco, 
no centro da cidade, e será reapre-
sentada por mais três noites, sem-
pre no mesmo horário.

“Será uma megaprodução, com 
quase duas horas de duração e que 
vai contar com cenários virtuais”, 
garantiu Edilson Alves, que divide 
a direção com Everaldo Vasconce-
los. Ele informou que o espetáculo 
é todo dublado, por medida de pre-
venção contra a Covid-19, e, no total, 
serão 60 profissionais em cena, en-
tre atores e bailarinos. Os protoco-
los de biossegurança também serão 
seguidos, por causa da pandemia, e 
haverá centenas de cadeiras para o 
público se sentar.

“A minha expectativa é a melhor 
possível. O fato da retomada, em si, 
do espetáculo, já é uma novidade, 
depois desses últimos oito anos que 
se passaram sem ser realizado. Ou-
tra novidade é que os cenários com 
características de época serão todos 
eletrônicos, ou seja, virtuais, proje-
tados através de mapeamento na fa-
chada da Igreja de São Francisco. É 
a tecnologia a favor do espetáculo. 
Os figurinos foram elaborados por 
Maurício Germano, Sanzia Márcia e 
Nelson Alexandre. A trilha sonora é 
coletiva, a cargo de Everaldo Vascon-
celos, e José Maciel é o assistente de 
direção. No total, a equipe mobiliza-
da e envolvida é de cerca de uma cen-
tena de pessoas, pois, além dos ato-
res e bailarinos, ainda há mais um 
grupo de técnicos, formado por con-
tra-regras, iluminadores e sonoplas-
ta. O espetáculo vai ser todo dubla-
do porque achamos melhor não ficar 
passando os microfones de mão em 
mão, por causa da pandemia”, afir-
mou Edilson Alves.

O espetáculo foi escrito por Eve-
raldo Vasconcelos, que utilizou tex-
tos adicionais de autoria de Tarcísio 
Pereira e Eliezer Filho. “A história vai 

ser contada por dois narradores, in-
terpretados por Zezita Matos e Pau-
lo Vieira, que são donos de um circo 
que costumava encenar a Paixão de 
Cristo durante o período da Sema-
na Santa. A partir daí, a história, que 
todos já conhecem, seguirá de forma 
extremamente tradicional, ou seja, 
contando o nascimento, morte e a 
ressurreição de Cristo. O que quere-
mos é que o espetáculo seja emocio-
nante para as pessoas. Os dois nar-
radores vão estar o tempo todo no 
palco e o elenco vai contar com ou-
tros artistas que já atuaram em cine-
ma, como Ingrid Trigueiro, do filme 
Bacurau, e a própria Zezita Matos”, 
explicou Edilson Alves. 

A montagem também vai contar 
com 21 representantes de grupos de 
teatro da cidade de João Pessoa. “A 
ideia, com isso, é agregar todas es-
sas pessoas da cena teatral da capi-
tal, com o objetivo de dar visibilida-
de a quem atua nessa área das artes 
cênicas”, afirmou Edilson.

Os ensaios duraram praticamen-
te um mês, período durante o qual 
foram realizados em diversos locais, 
a exemplo do Teatro Lima Penante, 
mezanino do Espaço Cultural José 
Lins do Rego e concluídos na pró-
pria Igreja de São Francisco.

Em 2022, o ator e diretor Edil-
son Alves volta a trabalhar na Pai-
xão de Cristo da Prefeitura de João 
Pessoa. Ele lembrou que foi um 
dos pioneiros, com Humberto Lo-
pes e João Balula, a participar des-
se projeto há várias décadas. “Na-
quela época, era Departamento de 
Cultura do Município e foi Balula 
quem me convidou para esse tra-
balho”, apontou ele, acrescentando 
que a atual edição vai homenagear 
postumamente dois nomes que já 
passaram pelo projeto e deixaram 
legado para o teatro.

Roberto Cartaxo, por exemplo, 
iniciou sua carreira no Teatro San-
ta Roza, do qual também foi admi-
nistrador. Ele ainda dirigiu o tradi-
cional Auto de Natal, do Colégio Pio 
X, na capital, e participou da cria-
ção do Festival Nacional de Arte 
(Fenart), organizado pela Funda-
ção Espaço Cultural da Paraíba, 
onde criou, em 1982, o curso de tea-
tro da Fundação do Espaço Cultural 
(Funesc). Já o premiado diretor e ci-
neasta Eliezer Rolim produziu vá-
rias obras, a exemplo das peças Bei-
ço de Estrada, Anjos de Augusto, Sinhá 
Flor, Como Nasce um Cabra da Peste, 
Adeus Mamanita e Efemérico.

Paixão de Cristo 
em cena

Dramaturgia

Em João Pessoa, estreia hoje o espetáculo ‘O 
Drama da Vida e Morte de Jesus Cristo’, que 

homenageia o ator e diretor Roberto Cartaxo e 
o dramaturgo e cineasta Eliezer Rolim

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Com encenações diárias e gratuitas que vão até o 
próximo domingo (dia 17), no adro da Igreja de São 
Francisco, no centro da capital, peça da Funjope tem 

60 profissionais em cena, entre atores e bailarinos
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Da esq. para dir.: dirigido a quatro mãos por Edilson Alves e Everaldo Vasconcelos, montagem apresenta nomes como os veteranos Zezita Matos, Paulo Vieira e Ingrid Trigueiro no seu elenco

Fotos: Bruno Vinelli/Divulgação
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A Semana Santa sempre nos lembra de 
uma crônica de Carlos Romero, chamada 
Tirem Jesus da cruz, em que ele apela 

à sensibilidade cristã para que, nesta época, 
desviem o foco do sofrimento para a alegria. 
E pergunta: “Se um filho seu tivesse morrido 
em um violento acidente, você colocaria na 
parede de casa as imagens do sofrimento deste 
episódio, ou daria preferência às que exibissem 
momentos de amor e felicidade em família? 
Então, por que ficar relembrando a pior parte 
da vida do Nazareno, cujo final foi tão cruel e 
injusto? Não seria mais saudável rememorar 
os belos sermões, os ensinamentos, as curas, 
as bem-aventuranças, a Transfiguração, suas 
memoráveis manifestações em favor das 
mulheres, da Samaritana, das irmãs Marta e 
Maria, das adúlteras, de Maria Madalena, sua 
maior amiga e primeira pessoa a quem escolheu 
para aparecer, após ressuscitado?”

Pois é, que seja hora de limpar o sangue 
e o ódio da Semana que querem Santa. 
Inclusive abolindo a inadequada prática – “A 
Malhação do Judas” –, que nada tem a ver 
com a mensagem de amor e perdão ensinada 
por Jesus. Decerto, Ele se sente muito triste ao 
ver perpetuarem a vingança por aquele que, 
de tão arrependido, terminou se suicidando e, 
paradoxalmente, ainda não foi perdoado.

A Semana Santa também nos lembra de uma 
certa manhã de Domingo de Páscoa, quando 
pedalávamos por trás das encostas e avistamos 
um vendedor de picolés. Certamente, como 
alternativa para enfrentar menos concorrência, 
ele desviara a rota de costume. Em vez de ir 
pela praia, onde havia mais ofertas e procuras, 
típicas de um feriadão de Semana Santa, ele 
aventurou-se pelo alto das falésias da Praia do 
Amor, entre chácaras e residências.

Realmente a praia estava cheia. E as águas 
de março que andaram fechando o verão 
haviam dado uma trégua ao sol, que apareceu 
generosamente naquela manhã iluminada. 
Pedalávamos pela beira-mar, e, mais adiante, 
subimos por uma das trilhas que dá acesso 
ao topo das encostas, de onde se avistam 
paisagens paradisíacas à borda do Atlântico.

As borboletas aproveitavam a calmaria e, 
tal qual beija-flores, cintilavam sugando seus 
néctares, de zínia em zínia, confundindo-se 
delicadamente com o colorido dos canteiros que 
nascem assim, ao léu, sob as bênçãos do céu.

Ao passar em frente de algumas casas, dava 
para sentir o clima de Páscoa que reúne as 
famílias que têm o privilégio de degustar um 
bom almoço, seguido de suculentos ovos de 
chocolate. O que não era, obviamente, o caso 
dos picolezeiros. Eles tinham que trabalhar 
duro. Não podiam desperdiçar um domingo de 
Páscoa ensolarado, saltitando por aí, beijando 
zínias, tampouco tomar vinho, nem comer 
chocolates.

Mas, ao que parecia, a Páscoa não estava 
pra picolé… Com certa tristeza, observávamos 
que, mesmo se dirigindo diretamente ao portão 
das casas para oferecer o seu sorvete era 
sempre um frustrante e desanimador “não” que 
o picolezeiro ouvia, de longe. Quiçá na praia o 
gelado estivesse sendo mais atrativo…

Como lamentamos não ter nos bolsos algum 
dinheiro para comprar muitos picolés!… E 
como foi triste constatar, mais uma vez, que na 
Semana Santa existe uma Páscoa que não é 
para todos.

Que nos reste, pelo menos, a fé em que, um 
dia, será...

Germano 
  Romero

Páscoa que 
não é de todos

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

José Mário da Silva 
APL – ALCG | colaborador

Artigo

Rádio

Programa ‘Espaço Cultural’ vai 
destacar singles paraibanos

O meu primeiro e decisivo contato 
com o luminoso pensamento teórico-
crítico-literário e cultural do professor 
Eduardo Portella deu-se no já longín-
quo ano de 1985 quando, recém-chega-
do ao curso de Letras da Universidade 
Regional do Nordeste, sob os auspícios 
da regência inspiradora e competente 
da professora Elizabeth Marinheiro, 
mergulhei nas densas e poéticas pá-
ginas do livro: Fundamento da Investi-
gação Literária, seminal tese de douto-
ramento do referido professor, na qual, 
ancorado em sólida formação filosófi-
ca, notadamente na filosofia emanada 
do universo existencialista proposto 
por Martin Heidegger, o mestre Eduar-
do Portella propunha um transmode-
lo interpretativo, uma hermenêutica 
aberta, descentrada e eminentemente 
criativa, na verdade recriativa, a mais 
abalizada e capaz de conviver, liberta-
riamente, com os renovados e perma-
nentes desafios que nos são propostos 
pela obra de arte literária. De lá para 
cá, dessa impactante descoberta até o 
aqui e o agora, a minha admiração pela 
fecunda obra ensaística do criador dos 
superlativos estudos nuclearizados pe-
los estudos críticos intitulados: Dimen-
sões I, II, III e IV, dentre tantos outros 
igualmente qualificados, não tem ces-
sado de crescer, tanto que, com exceção 
de um ou outro título absolutamente 
esgotado, li e reli, com vívido interes-
se, quase toda a obra do eminente pen-
sador nacional.

Homem numeroso, e multiplica-
do em seus diversificados fazeres pú-
blicos, nos quais sempre se conduziu, 
com invulgar dignidade, o professor 
Eduardo Portella, privilegiada inteli-
gência que a Bahia concedeu ao Brasil 
e ao mundo, certamente se impõe e se 
afigura como tema para pesquisas de 
longo fôlego, para a edificação de proje-
tos metacríticos verticais que se propo-
nham a, transdisciplinarmente, abordá
-lo pelos variados ângulos que matizam 
a sua produtiva ação intelectual no plu-
ridimensional tempo brasileiro que ele, 
como poucos soube viver, sentir e pen-
sar. Não cabe, portanto, nas exíguas li-
nhas deste ensaio esboçado, a exegese 
possibilitadora de uma compreensão 
avaliativa que dê conta da vida e da obra 
do notável ícone da crítica poética brasi-
leira. O que aqui consignamos é tão-so-
mente um depoimento afetivo acerca de 
um dos mais brilhantes pensadores bra-
sileiros de todos os tempos.

Eduardo Portella, na condição de in-
telectual visceralmente inserido nas ce-
nas e cenários da vida pública brasileira, 

ocupou cargos da mais alta relevância 
social e política, chegando a ser minis-
tro da Educação, Cultura e Desportos 
do Estado brasileiro, numa quadra po-
lítica ainda impregnada por inescondí-
veis focos de tensão. De um lado, o regi-
me militar já emitia indisfarçáveis sinais 
de esgotamento, com os clarões da liber-
dade voltando a iluminar os céus da pá-
tria, do outro, saudosistas do estado de 
exceção operavam, nas sombras, para 
promover o prolongamento da infausta 
noite histórica que se abateu sobre o país. 
Foi nesse conturbado contexto, todo ele 
timbrado por perturbadoras ambivalên-
cias que se operacionalizou, com louvá-
vel desassombro, a ação ministerial exer-
cida pelo professor Eduardo Portella no 
âmbito da educação. Aqui, Eduardo Por-
tella anistiou exilados políticos, lançou 
fundante e cuidadoso olhar para o en-
sino pré-escolar brasileiro, ao sinalizar, 
claramente, para o óbvio e escamotea-
do fato de que, sem os alicerces seguros 
de uma educação de qualidade a ser mi-
nistrada ao ser humano, desde o alvore-
cer da sua existência, tudo o que vier a 
ser feito, posteriormente, já virá, inevita-
velmente, acumpliciado ao signo do fra-
casso, da incompletude, do vir a ser que 
não virá nunca.

Esse entendimento pedagógico do 
mestre Eduardo Portella colidiu com a 
incompreensão de alguns burocratas 
da época, o que não lhe arrefeceu o âni-
mo, antes contribuiu para o fortaleci-
mento das suas acertadas e irrefutáveis 
convicções doutrinárias. No exercício 
do ofício de ministro do Estado brasilei-
ro, Eduardo Portella proferiu a célebre 
e imorredoura frase: “Não sou Minis-
tro, estou Ministro”, frase essa que tra-
duz, de modo eloquente, a consciência 
da transitividade que adorna qualquer 
múnus público que venhamos a exer-
cer; que é o emblema ético mais efetivo 
do desapego a todos os apelos inerentes 
à sedução que o poder exerce sobre os 
homens. Professor universitário emé-
rito, tendo exercido o magistério até o 
final da sua vida, a sala de aula conti-
nuou a ser o palco privilegiado para as 
interações e dialogismos centrados no 
rigoroso respeito à alteridade. Alteri-
dade que, transcendendo a condição 
de uma mera peça retórica, tão celebra-
da quanto destituída de qualquer vestí-
gio de praticidade, configura-se na real 
percepção do outro, que se radica num 
estilo de vida efetivamente solidário. 
Nesse particular, aliás, Eduardo Por-
tella certa vez preconizou que “somos 
um ser para o outro e fora do diálogo o 
que existe é o precipício”.

Noutra clave semântica, ainda vin-
culada ao desbordante horizonte edu-
cacional, Eduardo Portella afirmou que 
“a discordância é produtiva, e a concor-
dância, muitas vezes, é preguiçosa”. Tal 
assertiva emergiu no momento em que 
o professor Eduardo Portella ratificava 
a deleitosa alegria que sentia ao prepa-
rar aulas, selecionar textos para poste-
riores discussões, planejar caminhos 
metodológicos propícios para o engen-
dramento de aprendizagens genuínas e 
perduráveis. Empreendedor, ao lado do 
irmão Franco Portella, Eduardo Portel-
la criou o selo das Edições Tempo Brasi-
leiro, marco importante no edifício edi-
torial brasileiro, tendo publicado uma 
quantidade inumerável de livros, todos 
voltados para a compreensão do tem-
po brasileiro e universal, com os seus 
fascínios, desafios, perplexidades e es-
peranças. O campo, contudo, em que o 
professor Eduardo Portella atingiu as 
culminâncias da beleza e da sedução re-
flexiva foi, indiscutivelmente, o do en-
saio, gênero em que se consagrou; e que, 
nele, encontrou um extraordinário e in-
comparável intérprete. Ensaísta primo-
roso, Eduardo Portella, como um autên-
tico recriador das obras literárias para 
as quais se voltou e, sobre as quais, se 
pronunciou, ao longo do seu fecundo 
magistério crítico, configurou-se, aci-
ma de tudo, como um autêntico produ-
tor de linguagem, dado que os seus es-
critos, sem exceção de espécie alguma, 
acham-se impregnados e, permanente-
mente, aquecidos pelo fogo que incen-
deia o transgressor e originariamente 
fundante coração da poesia.

Aqui reside, ao lado de outros com-
ponentes conceituais igualmente signi-
ficativos, a nervura essencial da crítica 
poética postulada por Eduardo Portel-
la; aquela que, ao transcender as lindes 
mais previsíveis e protocolares da mera 
metalinguagem, pugna pelo estatuto da 
recriação, pois conforme acentua Eduar-
do Portella: “no dinamismo do jogo da 
verdade a crítica é criação”. Infenso a 
todo e qualquer tipo de reducionismo 
teórico-crítico, venha ele de onde vier, 
Eduardo Portella foi sempre o cultor de 
um ensaísmo ciclópico, abrangente, que, 
partindo do texto apreciado, o integra-
va ao movimento mais amplo da cultu-
ra em suas vastas e incontornáveis lati-
tudes. E o fez pensando o ser, a vida, a 
linguagem, a literatura, o homem, en-
fim, que é o ponto de partida e de chega-
da de todas as cogitações potencializa-
das pelo texto literário. E o fez com uma 
beleza impar e sem êmulos nos quadros 
da ensaística nacional.

Eduardo Portella – um mestre do pensar
Foto: Pixabay

Por que ficar relembrando a pior parte da vida do Nazareno?

O programa Espaço Cul-
tural de hoje vai destacar 
singles paraibanos lança-
dos neste outono. Editado 
e apresentado pelo jorna-
lista Jãmarrí Nogueira, a 
edição vai ao ar das 22h à 
meia-noite na Rádio Taba-
jara (105,5 FM), com trans-
missão também pelo site 
oficial da emissora.

O primeiro bloco do pro-
grama contará com can-
ções de artistas como no-
mes como Yuri Gonzaga, 
que está lançando a penúl-
tima faixa do disco Amador, 
previsto para ser lançado 
em maio. Com a faixa ‘Ma-
ria da Paz’, o músico conti-
nua sua jornada de autoco-
nhecimento com um pitstop 
mais do que importante: a 
casa de sua avó.

Outros artistas do blo-
co são: 2P, Sofia Gayoso, JD 

Da Redação

Através do QR Code 
acima, acesse o site oficial 

da Rádio Tabajara

n 

Na edição de 
hoje, haverá, na 
seleção, músicas 
que passeiam 
por diversos 
gêneros, do 
forró ao pop, 
passando 
pelo rap/trap

Yuri Gonzaga com sua avó no clipe da canção ‘Maria da Paz’

Cria, Arth MC, Gaby Hard-
man e MC Gramhma. São 
canções que passeiam do 
forró ao pop e ainda passan-
do pelo rap/trap.

A seleção do programa 
também trará canções de 
PS Carvalho, Seu Pereira, 
Polyana Resende, Elba Ra-
malho (com Daíra), Chico 
César (com Laila Garin), Ga-
tunas, Cátia de França, San-
dra Belê, A Troça Harmôni-
ca (Regina Limeira) e Kátia 
Eulília. A playlist também 

terá Eleonora Falcone, Ab-
surdus, Rieg, Pertnaz, Cai-
xa de Marimbondo, Samma 
e Renata Arruda. E ainda 
tem Zé Ramalho, Severino 
Ayres, Xisto Medeiros, Es-
curinho e Zabé da Loca. 

A edição pode ser ouvi-
da também pelo site oficial 
da Rádio Tabajara (radiota-
bajara.pb.gov.br/radio-ao-
vivo/), e, no dia seguinte à 
apresentação, fica disponí-
vel no canal da Funesc no 
YouTube (/TvFunesc).

Foto: Reprodução



A culpa não é da imprensa, como sempre se 
atribui, ao expor os desmantelos em que 
o país vive. A imprensa deve ser a voz do 

povo. Calar os meios de comunicação, é cortar 
a língua do povo. A alienação não vem apenas 
de certas manifestações culturais, mas das 
nefastas redes sociais quando disseminam ódio 
e mentiras.

Recordo o tempo quando botei os pés na 
redação de jornal, encantado, como ainda sou, 
por esta atividade que ajuda a construir pontes, 
abrir mentes e corações às verdades que trazem 
vida e paz.

Revelado na adolescência o gosto pela 
leitura, quando ainda carregava comigo a brisa 
fresca dos canaviais de Serraria e o mormaço 
das caatingas de Arara, Nathanael Alves 
entendeu meu desejo de atuar nas redações de 
jornais. Meu contentamento foi grande quando 
Teócrito Leal apresentou-me a Evandro Nóbrega, 
então secretário da Redação de O Norte, e disse-
lhe mais ou menos isso:

- Este rapaz estará com você todas as noites, 
fazendo uma experiência. Foi encaminhado por 
Nathan.

Isso se deu por volta de 1976, e desse 
momento em diante foram reveladoras as 
experiências na redação. Observava Druzz a 
conduzir a edição do jornal, preparando com 
esmero cada página que editava. Fui incumbido 
de copiar telegramas que as agências enviavam. 
Selecionadas as notícias, datilografava na 
máquina Remington. Tornei-me repórter 
plantonista, até que o secretário da redação 
revelou que eu passaria a ajudar no fechamento 
do Diário da Borborema que, naquela época, 
tinha algumas páginas editadas em O Norte. A 
partir daí, titulava matérias, legendava as fotos e 
produzia as chamadas de primeira página. Um 
bom começo.

Nathanael ficou contente quando comentei 
sobre a nova atribuição na redação do velho 
jornal.

Olhou-me com os olhos de pai bondoso, mas 
nada disse. Meu olhar para ele foi revelador dos 
sentimentos de gratidão, em nada desfaçado.

O país vivia noites sem luz, os jornais 
impedidos de noticiar fatos que desagradassem 
ao governo, as redações sob ameaças de 
embargo, jornalistas amordaçados. Foi quando 
cresceu o costume de dizer que as greves e 
protestos eram estimulados pela imprensa 
porque incitava as manifestações populares, ao 
servidor público abria espaços para expressar 

sua indignação com os 
baixos salários, dava 
voz aos estudantes, aos 
agricultores estendia-lhes 
a mão. Tornou-se lugar 
comum, em todo o país, 
mandar jornalista calar a 
boca. Quando não retirado 
do convívio familiar.

Anos de aprendizagem. 
Obediente ao timoneiro 
Nathan, sob os olhares 
de Teócrito e Evandro, 
ocupava os espaços nos 
meios de comunicação. 
Encontrei os ambientes 
que me bastavam para 
o repouso de minhas 
aspirações profissionais 
e literárias, sem esquecer 
os espojeiros deixados em 
Serraria e Arara.

O tempo passou, os meios de comunicação 
avançaram, estamos distantes do ano do golpe 
militar, e mudaram os métodos de ameaças. 
Quem sabe é chegada a hora dos jovens 
que integram as redações ouvirem os relatos 
de quem presenciou e viveu momentos de 
apreensão, na convivência com censores que 
retiravam matérias das páginas.

A API e o Sindicato dos Jornalistas prestariam 
um grande serviço se motivassem debates 
acerca daquele do período em que a censura era 
explícita, para que os jovens repórteres possam 
tomar conhecimento das atrocidades contra a 
liberdade de imprensa, que continua em voga.

Os caminhos das redações estão cada vez 
mais encolhidos, cada vez mais dominado 
pelo poder público que amordaça. Estão sendo 
criadas redes de desinformação que ajudam a 
retirar a cultura das mãos da juventude e das 
crianças.

A culpa nem sempre é da imprensa. 

Crônica 
  Em destaque

A culpa não é da 
imprensa

José Nunes - Jornalista
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No interior, as produções com os 
temas da Paixão de Cristo começam a 
ser apresentadas. Depois de dois anos 
sem apresentações, o espetáculo vai 
ser encenado no município de Cuité, 
de hoje até o próximo sábado (dia 16), 
sempre a partir das 20h. 

A peça é apresentada ao ar livre 
no Olho D’Água da Bica, uma nas-
cente localizada no campus da UFCG 
de Cuité. O espetáculo é uma reali-
zação da Companhia Cuiteense de 
Teatro, que há mais de oito anos con-
ta a história dos últimos momentos 
da vida de Jesus Cristo, com o apoio 
dos cuiteenses.

Segundo o diretor-geral, Ismael 
Moura, A Paixão de Cristo é uma tra-
dição na cidade desde o ano de 1992. 
“Anteriormente quem montava a peça 
era a companhia Teac, mas deixou de 
realizar em 2006 devido à falta de in-
centivo. Em 2014, decidi com o apoio 
do poder público local, reativar o es-

petáculo trazendo algumas inova-
ções e envolver toda a comunidade 
cuiteense”, explicou Ismael.

Os ingressos podem ser adquiri-
dos pelo site do Sympla (sympla.com.
br). Outras informações sobre o es-
petáculo estão disponíveis no perfil 
do Instagram do espetáculo (@pai-
xãodecristocuite).

Depois de um hiato de dois anos, espetáculo será no campus da UFCG

Município de Cuité faz 
encenação da Paixão

TeaTro

Através do QR Code 
acima, acesse o site 

oficial do Sympla

Da Redação
Foto: Lucivan Lucas/Divulgação

Peça é assinada pela Cia. Cuiteense

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

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

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

EM cartaz
ESTREIA

AnImAIS FAnTáSTIcoS: oS SEgRE-
doS dE dumblEdoRE (Fantastic Beasts: 
The Secrets Of Dumbledore. Reino Unido, 
EUA. Dir: David Yates. Fantasia. 12 anos). 
O professor Alvo Dumbledore (Jude Law) 
sabe que o poderoso mago das trevas Gel-
lert Grindelwald (Mads Mikkelsen) está se 
movimentando para assumir o controle do 
mundo mágico. Incapaz de detê-lo sozinho, 
ele pede ao magizoologista Newt Scaman-
der (Eddie Redmayne) para liderar uma 
intrépida equipe de bruxos e um corajoso 
padeiro trouxa em uma missão perigosa, 
em que eles encontram velhos e novos ani-
mais fantásticos e entram em conflito com a 
crescente legião de seguidores de Grindel-
wald. CENTERPLEX MAG 3: 18h30 (dub.) - 
21h30 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (leg.): 
19h (exceto qua.); CINÉPOLIS MANAÍRA 6 
(dub.): 14h - 17h; CINÉPOLIS MANAÍRA 7 
(dub.): 15h15 - 18h15 - 21h15; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 14h15 - 17h15 - 
20h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 
22h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub.): 
13h - 16h - 22h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
4 (leg.): 21h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
5 (dub.): 14h30 - 17h30 - 20h30; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 4 (dub.): 20h30; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 6 (dub.): 14h40 - 17h20 - 20h; 
CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 14h40 
- 17h20 - 20h; CINE SERCLA PARTAGE 3 
(dub.): 20h30.

cIdAdE pERdIdA (The Lost City. EUA. 
Dir: Aaron e Adam Nee. Comédia. 14 anos). 
A brilhante, porém reclusa autora Loretta 
Sage (Sandra Bullock) escreve sobre luga-
res exóticos em seus romances populares 
de aventura, cujas capas são estreladas 
pelo belo modelo Alan (Channing Tatum), 
que tem dedicado sua vida a personificar 
o personagem herói, Dash. Durante a turnê 
de promoção de seu novo livro com Alan, 
Loretta é raptada por um bilionário excên-
trico (Daniel Radcliffe), para que ela o guie 
ao tesouro da cidade perdida descrita em 
seu livro recente. Para provar que é possí-
vel ser um herói na vida real, não somen-
te nas páginas de seus livros, Alan parte 
para resgatá-la. CINÉPOLIS MANAÍRA 3 
(dub.): 21h30 (sáb.).

dETETIvES do pRédIo Azul 3 (Bra-
sil. Dir: Mauro Lima. Comédia. Livre). Pip-
po (Pedro Henriques Motta), Bento (Ander-
son Lima) e Sol (Letícia Braga) se vêem em 
apuros quando Severino (Ronaldo Reis) en-
contra um objeto em meio aos escombros 
de um avião. O que parecia uma inofensi-
va relíquia era, na verdade, uma das faces 
do Medalhão de Uzur, responsável por con-
trolar e manipular toda a magia existente 
no mundo. Assim que coloca o artefato no 
pescoço, o porteiro tão querido por todos co-

meça a se transformar em uma figura ma-
lígna. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 12h30 (sex., 
sáb. e dom.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 
2: 13h30 (sex., sáb. e dom.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2: 15h - 17h; CINE SERCLA PARTA-
GE 4: 15h - 17h.

mEdIdA pRovISóRIA (Brasil. Dir: Lá-
zaro Ramos. Drama. 14 anos). Em um futu-
ro próximo distópico no Brasil, um governo 
autoritário ordena que todos os cidadãos 
afrodescendentes se mudem para a Áfri-
ca - criando caos, protestos e um movimen-
to de resistência clandestino que inspira a 
nação. CINE SERCLA TAMBIÁ 2: 19h - 21h; 
CINE SERCLA PARTAGE 4: 19h - 21h.

conTInuAÇÃo

bATmAn (The batman. EUA. Dir: Matt 
Reeves. Aventura. 14 anos). Dois anos vi-
giando as ruas como o Batman (Robert Pat-
tinson), 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 Go-
tham, apresentando uma série de maqui-
nações sádicas, uma trilha de pistas enig-
máticas coloca o Maior Detetive do Mundo 
em uma investigação sobre o submundo, 
onde ele encontra personagens como Se-
lina Kyle, também conhecida como Mu-
lher-Gato (Zoë Kravitz), Oswald Cobble-
pot, o Pinguim (Colin Farrell) e Edward 
Nashton, também conhecido como Cha-
rada (Paul Dano). CINÉPOLIS MANAÍRA 3 
(leg.): 21h30 (exceto sáb.).

moRbIuS (EUA. Dir: Daniel Espinosa. 
Fantasia. 14 anos). Gravemente adoecido 
com um raro distúrbio sanguíneo e determi-
nado a salvar outros que sofrem do mesmo 
destino, o Dr. Morbius (Jared Leto) arrisca 

tudo numa aposta desesperada. E embo-
ra a princípio tudo pareça um sucesso ab-
soluto, surge uma escuridão que se desen-
cadeia dentro dele. O bem superará o mal 
- ou Morbius sucumbirá aos seus novos e 
misteriosos desejos? CINÉPOLIS MANAÍRA 
8: 14h45 (leg.) - 17h10 (dub., exceto qua.) - 
19h30 (leg., exceto qua.); CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 1 (dub.): 16h15 (exceto seg.) - 
18h40 (exceto seg.)- 21h (exceto seg.); CINE 
SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 14h30 - 16h35 - 
18h40 - 20h45; CINE SERCLA PARTAGE 5 
(dub.): 14h30 - 16h35 - 18h40 - 20h45.

SonIc 2 - o FIlmE (EUA. Dir: Jeff Fo-
wler. Comédia. Livre). Após conseguir se es-
tabelecer em Green Hills, Sonic está pron-
to para mais liberdade e quer provar que 
tem o necessário para ser um herói de ver-
dade. Seu teste virá quando Tom e Maddie 
concordam em deixá-lo em casa enquanto 
saem de férias, o que coincide com o retor-
no do Dr. Robotnik, dessa vez com um novo 
parceiro, Knuckles, à procura de uma es-
meralda com o poder de destruir civiliza-
ções. Sonic se une a um novo companhei-
ro, Tails, e juntos eles embarcam em uma 
jornada para encontrar a esmeralda antes 
que ela caia nas mãos erradas. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 2 (dub.): 15h - 17h45 - 20h30; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 13h - 15h45 
- 18h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (dub.): 
13h30 - 16h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - 
VIP (dub.): 13h45 - 16h30 - 19h15; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 3 (dub.): 14h (exceto seg. 
e ter.) - 16h45 (exceto seg. e ter.) - 19h30 (ex-
ceto seg. e ter.); CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 4 (dub.): 13h10 - 15h45; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 4 (dub.): 14h20 - 16h40; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 5 (dub.): 15h35 - 17h55 - 20h15; 
CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 15h35 - 
17h55 - 20h15; CINE SERCLA PARTAGE 3 
(dub.): 14h20 - 16h40.

Foto: Desiree do Valle/Divulgação

Turma da segunda sequência de ‘Detetives do Prédio Azul’ acham uma relíquia mágica maligna
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Projeto começa o passeio pelo interior da PB com a oficina de dança ‘Corporeidades Afro-Indígenas no Tribal Brasil’

Interatos chega a Pedras de Fogo
Caravana

A dança será o mote da programação 
da Caravana Interatos, hoje e amanhã, 
em Pedras de Fogo. O projeto gratuito 
receberá a oficina de dança ‘Corporeida-
des Afro-Indígenas no Tribal Brasil’, mi-
nistrado pela coreógrafa e dançarina Kil-
ma Farias, que acontecerá sempre das 8h 
às 12h, no Núcleo Cultural. Estão sendo 
oferecidas 30 vagas para pessoas a par-
tir de 14 anos de idade.

O Tribal Brasil é um estilo autoral, cria-
do e desenvolvido pela própria Kilma Fa-
rias, que busca hibridizar as danças popu-
lares do Nordeste e afro-brasileiras com a 
dança do ventre e o tribal fusion.

Tendo início em 2003, o Tribal Bra-
sil, também chamado de fusion brasil, 
já foi apresentado em todo território 
nacional e países como Peru, Argenti-
na e Estados Unidos onde sua criado-
ra pode multiplicar formadoras e per-
formers nesse estilo.

Hoje, o Tribal Brasil é um estilo de 
dança reconhecido e que possui diversos 
pesquisadores e bailarinos. Desde 2016, 
Kilma Farias oferece Formação EAD no 
qual já passaram mais de 300 participan-
tes brasileiros de países como Inglaterra, 
Portugal, Argentina, Reino Unido, Gré-
cia, Chile, dentre outros.

A oficina com Kilma contará com vi-
vência de diversos padrões de movimen-
to, como o toré potiguara, danças afro 
de trabalho, além de alguns movimen-
tos das Iabás Iemanjá, Oxum e Iansã, tra-
zendo a compreensão das qualidades de 
cada movimento, utilizando para isso o 
método Laban.

Tendo iniciado seus estudos em dança 
do ventre e folclore árabe em 2000, Kilma 
Farias é hoje reconhecida como uma das 
grandes bailarinas de dança do ventre. 
Integra diversos projetos a exemplo do 
SIX, grupo da Shimmie-SP que envolve 
seis bailarinas nacionais em um espetá-
culo: a Ventreoteca.

Kilma também dirige a Cia. Lunay, 
além de ser bailarina, coreógrafa e pro-
fessora. Formada em Jornalismo, com Li-

cenciatura em Dança e Mestra em Ciên-
cias das Religiões, ela é ainda uma das 
organizadoras da Caravana Tribal Nor-
deste desde 2010, e autora do projeto 
Cultura em Movimento em João Pessoa, 
além de desenvolver e sistematizar o esti-
lo Tribal Brasil desde 2003. A artista é au-
tora do livro Dança do ventre da energia ao 
movimento, publicado em 2004 pela Edi-
tora Universitária da Paraíba.

Em 2018 e 2019 circulou com o espetá-
culo Iranti, que comemorou os 15 anos da 
Cia. Lunay, tendo sido contemplado em 
projeto cultural do Fundo Municipal de 
Cultura de João Pessoa.

Desde 2020, devido à pandemia, vem 
desenvolvendo seu trabalho de modo vir-
tual através de shows e workshops em pla-
taformas e redes sociais. Foi contemplada 
na LAB I com o vídeo Infinitudes e desen-
volveu contrapartidas sociais através de 
transmissões ao vivo no Instagram.

Até o 1º de julho, a Caravana leva-
rá espetáculos e oficinas aos municípios 
de Duas Estradas, Solânea, São Mamede, 
Monte Horebe, Poço Danças, Serra Gran-
de, Esperança, Monteiro, Ouro Velho, São 
João do Rio do Peixe e Baía da Traição. O 
evento é realizado pelo Governo do Esta-
do da Paraíba, através da Fundação Espa-
ço Cultural da Paraíba (Funesc).

Da Redação
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Coreógrafa Kilma Farias contará com vivência de diversos padrões de movimento, como o toré potiguara

Obra de escritor paraibano é tema de coluna virtual
Literatura

Através do QR Code 
acima, acesse o 

site oficial do Itaú 
Cultural

O escritor paraibano Thiago Costa é 
o convidado de hoje da coluna mensal 
‘Encontros com a nova literatura bra-
sileira contemporânea’, do site do Itaú 
Cultural (www.itaucultural.org.br). A 
iniciativa foi idealizada pelo Núcleo de 
Comunicação da organização e tem a 
curadoria da professora e pesquisado-
ra da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), Fabiana Carneiro, cujo objeti-
vo é possibilitar que o público tenha 
contato com novos autores da cena li-
terária no Brasil e conhecer a sua tra-
jetória e obra.

Na ocasião, o público poderá con-
ferir a obra Obé - poesias y orikis (mani-
festação oral, textual e poética da et-
nia yorubá), primeiro livro de Thiago 
Costa, lançado em 2021 com o selo da 
Festa do Livro Internacional da Paraí-
ba (Flit), que reúne 62 poemas e come-
çou a ser elaborado há cinco anos. “O 
filho de Odé, já atuante no campo das 
artes visuais, lança sua flecha e estreia 
como escritor em um gesto que credi-
ta potência à linguagem verbal alicer-
çada nos volteios, elipses e magias da 
oralidade afro-brasileira”, escreveu Fa-
biana Carneiro no texto que apresen-
ta o escritor aos leitores. “É um orgu-
lho, para mim, e bastante importante 
que estão começando a pensar sobre o 
meu trabalho, pois com esse meu pri-
meiro trabalho já consegui chegar a 
esse espaço do site do Itaú Cultural. A 
troca com a curadora Fabiana Carnei-
ro foi preciosa e bastante interessante 
para mim”, disse o autor.

Thiago Costa ainda informou que 
o livro Obé - poesias y orikis está esgota-
do, e que vai procurar novos recursos 
para fazer uma nova tiragem da anto-
logia poética.

As obras selecionadas na coluna são 
escolhidas a partir de material já publi-
cado dos autores ou feitas especialmen-
te para esta publicação. A curadora faz a 
seleção por região, garantindo, além de 
diversidade de temas, estilos e gêneros, 
uma pluralidade de paisagens, sotaques 
e histórias.  Entram nos critérios de es-
colha a qualidade estética, a diversidade 
de perspectivas sociais e o engajamen-
to político-social dos trabalhos, levando 
em conta, autoras que ainda têm pouca 
visibilidade no campo literário.

Até agora, ‘Encontros com a nova li-
teratura brasileira contemporânea’ re-
velou seis escritores da cena literária 
recente, com poesia e prosa: começou 
com Kika Sena, seguida mensalmen-
te por Julie Dorrico, Carol Fernandes, 
Vãngri Kaingáng, Marcelo Ricardo e 
Marina Farias.

‘Livro de artista’
O escritor paraibano Thiago Costa 

já iniciou o projeto ‘Problemas e aspi-
rações do negro - Terceiro ato’, selecio-
nado pelo edital do programa Rumos 
Itaú Cultural 2019-2020.

Nesse sentido, por enquanto, ele es-
teve, entre os meses de dezembro e fe-
vereiro passado, a arquivos e terreiros 
de expressão afro na capital do Mara-
nhão, São Luís, e a dois municípios do 
interior desse estado, Codó e Alcân-
tara, no intuito de obter informações 
para seu trabalho.

O autor, que é natural de Bananei-
ras, mas reside na cidade de João Pes-
soa, ainda realizará outras visitas a 
mais cidades e espera concluir o pro-
jeto no final de 2023, o que deverá re-
sultar no que denominou de “livro de 
artista ou livro objeto”. 

“O projeto é a última parte, pois já 
houve dois atos, que vai discutir a re-
lação do negro perante a relação com 
os meios de comunicação, com interes-
se em investigar a representação ver-
sus auto-narração a partir do trânsito 
onde tem mais expressões da matriz 
afro-brasileira e entender os proces-
sos linguísticos afro-brasileiros e os 
litúrgicos, sagrados”, explicou o escri-
tor paraibano.

Thiago Costa conta que o primei-
ro ato foi o seu filme Santos Imigrantes 
(2018) e o segundo a exposição indivi-
dual Banzo (2019). O autor confessou ter 
ficado muito feliz com a aprovação do 
seu projeto. O escritor disse que irá reto-
mar as atividades do projeto aprovado 
pelo edital Rumos Itaú Cultural depois 
que concluir, comissionado pela Ama-
zon Prime, o seu terceiro curta-metra-
gem intitulado Axé meu amor, do qual as-
sina roteiro e direção e pretende iniciar 
as filmagens no próximo mês de maio. 
“É uma ficção que vai contar a história 
da chegada da nação Jeje Savalu na Pa-
raíba”, informou Thiago Costa, que es-
pera gravar as cenas nas cidades de João 
Pessoa e Cabedelo.

Quando voltar a trabalhar no Tercei-
ro ato do projeto, ele antecipou que sua 
intenção é cumprir um itinerário que in-
clui João Pessoa, Alhandra, Recife, Natal 
e o interior da Bahia.

Thiago Costa, de Bananeiras, é o autor convidado

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 14 de abril de 2022      13Políticas EDIÇÃO: Luiz Carlos
EDITORAÇÃO: Ednando Phillipy

O número de processos 
relativos ao crime de femini-
cídio tem crescido no Esta-
do. A Gerência de Estatísti-
ca do Tribunal de Justiça da 
Paraíba registrou 28 ações 
deste tipo apenas no pri-
meiro trimestre de 2022. O 
que corresponde a 30% a 
mais do que foi constatado 
em 2021, que teve uma mé-
dia de 21,5 demandas por 
trimestre. 

Essa tendência de au-
mento também foi registra-
da nos anos de 2020 e 2021, 
que cresceu em quase 9% as 
ações relacionadas ao femi-
nicídio. Enquanto em 2020 
foram 79 ações registradas 
pelo TJPB, em 2021 esse nú-
mero chegou a 86. 

O aumento de feminicí-
dios nos últimos três anos 
foi constatado pela Coorde-
nadoria da Mulher em Si-
tuação de Violência Domés-
tica e Familiar do Tribunal 
de Justiça da Paraíba. 

Segundo o juiz coorde-
nador da Mulher em Situa-
ção de Violência Doméstica 
e Familiar do Tribunal, An-
tônio Gonçalves Ribeiro Jú-
nior, a maioria dos casos de 
feminicídio retrata a ausên-
cia de denúncia das vítimas 
junto ao judiciário.

O magistrado ressaltou 
que as estatísticas demons-
tram, nacionalmente, que 
a cada sete horas uma mu-
lher é assassinada em situa-
ção de violência doméstica 
ou por misoginia. De acor-
do com ele, a coordenado-
ria tem trabalhado para im-
plementar políticas públicas 
como forma de conscienti-
zar a população para a  ne-
cessidade de que se adotem 
práticas de denúncias de ca-
sos de agressões domésticas 

e, também, da necessidade 
de que haja uma maior di-
vulgação da Lei Maria da 
Penha, no que se refere às 
Medidas Protetivas. 

“A coordenadoria tem 
buscado a implementação 
de campanhas de conscien-
tização para que haja de-
núncias de ato de violên-
cia doméstica, como forma 
de evitar que os feminicí-
dios aconteçam, a exemplo 
do trabalho que está sendo 
realizado junto aos Condo-
mínios residenciais, campa-
nha do sinal vermelho, não 
só nas farmácias, mas tam-
bém, nos supermercados, 
e todo o segmento social já 
está tendo ciência da neces-
sidade de denunciar atos 
de violência doméstica”, co-
mentou.

O juiz Antônio Gonçal-
ves salientou, ainda, outra 

frente de atuação que é a 
preocupação com as víti-
mas indiretas, ou seja, os fi-
lhos das mulheres que so-
frem a violência. Na maioria 
das vezes eles ficam desam-
parados devido a morte da 
mãe,  e tambpem do pai, que 
geralmente cometem o sui-
cídio ou são presos. 

Para a juíza titular do 
2º Tribunal do Júri da Ca-
pital, Francilucy Mota, há 
a necessidade da adoção 
de um olhar diferenciado 
na condução dos proces-
sos de feminicídio que se-
rão julgados pela sociedade 
(júri popular), observando 
o princípio da duração do 
processo. Ela pontuou que 
já possui, por determina-
ção do Conselho Nacional 
de Justiça, prioridade de tra-
mitação, estando inserido 
na Meta 8, como tam-
bém, se tornando 
imprescindível o 
deferimento das me-
didas cautelares de ur-
gência para que não ocor-
ra o perecimento da prova.

A magistrada lembrou, 
também, da vigência da Lei 
nº 14.321/2022, que tipifi-
ca como crime de violência 
institucional, e pode ser di-
retamente utilizada na con-
dução dos processos de fe-
minicídio, impedindo que 
a vítima passe por proces-
so de revitimização.

“É um processo que tem 
um caráter social e deve ser 
publicizado, dando noto-
riedade ao julgamento para 
que esse ciclo de violência 
venha um dia a ser rompi-
do e termine, para que es-
ses casos se tornem raros 
e não tão comuns, a ponto 
de precisar ter projeto de 
lei em tramitação para que 
o feminicídio passe ser um 
crime autônomo”, enfatizou 
a juíza. 

O Sistema de Admi-
nistração de Precatórios 
do Tribunal de Justiça da 
Paraíba registrou a requi-
sição de 5,4 mil precató-
rios entre 2 de julho de 
2021 e  2 de abril de 2022, 
para inclusão orçamen-
tária dos precatórios de 
2023. Os pedidos são em 
desfavor de 137 entes pú-
blicos.

O valor total requisita-
do soma mais de R$ 580 
milhões e será atualiza-

do para fins de inclusão 
orçamentária do respec-
tivo ente devedor. O pra-
zo de inclusão orçamen-
tária foi antecipado pelo 
TCE para 2 de abril con-
forme estabelecido no § 5º 
do art. 100 da Constitui-
ção Federal, com redação 
dada pela Emenda Cons-
titucional 114/2021. 

Todo o processamen-
to das requisições ocor-
reu pelo SAPRE, sistema 
implantado pela gestão 

do desembargador Saulo 
Henriques de Sá e Bene-
vides, que permite acom-
panhar cada precatório 
desde a requisição até o 
pagamento.

Segundo o juiz auxi-
liar da presidência, Gio-
vanni Magalhães Porto, 
esse significativo núme-
ro de precatórios repre-
senta a alta produtivida-
de dos juízes paraibanos 
com competência fazen-
dária. 

O Núcleo Permanente 
de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos 
(Nupemec), do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, 
está programando quatro 
grandes esforços concen-
trados, nas áreas da Fa-
zenda Pública, planos de 
saúde, instituições bancá-
rias e energia elétrica.  

Segundo o Tribunal, a 
ideia dos mutirões é tentar 
a solução dos conflitos, por 
meio do sistema consen-
sual, base central de atua-
ção do Núcleo, em todo o 
Estado. No início da pró-
xima semana, serão tra-
çadas as diretrizes dessas 
ações, com a participação 
de representantes das pro-
curadorias-gerais do Esta-
do e do Município de João 
Pessoa.

O planejamento dos es-
forços concentrados é con-
duzido pelo diretor-geral 
do Nupemec, desembar-
gador José Ricardo Porto, 
que assumiu o cargo no 
dia 4 deste mês. O magis-
trado, que sucedeu a de-
sembargadora Maria de 
Fátima Bezerra Cavalcan-
ti Maranhão, é auxiliado 
pelos diretores adjuntos, 
juízes Antônio Caneiro, 
Jailson Shiuze Suassuna e 
Ana Amélia Andrade Ale-
crim Câmara.

A iniciativa do Nú-
cleo está em conformi-
dade com a Resolução nº 
125/2010, do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 
a fim de assegurar o de-
senvolvimento da políti-
ca pública de tratamento 
adequado dos conflitos e 

a qualidade dos serviços 
de conciliação e media-
ção, enquanto instrumen-
tos efetivos de pacificação 
social e de prevenção de 
litígios

Entre as competências 
do Nupemec estão a ins-
talação e monitoramento 
de Centros Judiciários de 
Solução de Conflitos e Ci-
dadania (Cejuscs); atuali-
zação permanente de ser-
vidores, conciliadores e 
mediadores nos métodos 
adequados de solução de 
conflitos; criação e manu-
tenção de cadastro de me-
diadores e conciliadores; 
e desenvolvimento de po-
lítica judiciária de trata-
mento adequado dos con-
flitos de interesses, por 
meio de uma política de 
conciliação.

“É um processo 
que tem um 
caráter social 
e deve ser 
publicizado, 
dando 
notoriedade 
ao julgamento 
para que 
esse ciclo 
de violência 
venha um dia a 
ser rompido e 
termine...

Francilucy Mota

Requisição de precatórios

Nupemec fará mutirões

Só no primeiro trimestre de 2022, foram registrados 28 processos desse tipo, 30% a mais do que a média de 2021

Ações por feminicídio crescem na PB
estatística

O Pleno do Tribunal de 
Contas do Estado, em sessão 
ordinária híbrida, ontem, 
sob a presidência do conse-
lheiro Fernando Rodrigues 
Catão, aprovou as contas de 
2020 do Tribunal de Justiça 
da Paraíba. A Corte ainda 
apreciou recursos e julgou 
procedente e com imputa-
ção de débito, denúncia con-
tra ex-gestores da prefeitura 
de Campina Grande, além 

de  aprovar as contas da pre-
feitura de Vista Serrana.

A Denúncia (proc. Nº 
11795/13) envolveu os ex-
secretários de Campina 
Grande, Júlio César de Ar-
ruda Câmara Cabral, Renan 
Trajano Farias e Alex Antô-
nio Azevedo Cruz, ainda na 
gestão do ex-prefeito Vene-
ziano Vital do Rêgo, e trata 
de pagamentos irregulares 
em processos de desapro-

priação. O relatório da Au-
ditoria apontou fraudes em 
documentos bancários, ou 
seja, o Banco do Brasil não 
confirma a existência de ex-
tratos de pagamentos inse-
ridos na prestação de contas 
pelo município.

O Colegiado entendeu 
pela procedência da De-
núncia, responsabilizan-
do os ex-secretários, soli-
dariamente, pelo montante 

de R$ 78 mil, a ser ressarci-
do aos cofres do município, 
mais multa de R$ 5 mil para 
cada um e Representação 
ao Ministério Público Esta-
dual. O relator do processo 
foi o conselheiro Nominan-
do Diniz.

 A Corte de Contas aca-
tou recurso e deu provimen-
to parcial para elidir multa 
aplicada ao ex-prefeito de 
Areia, João Francisco Ba-

tista de Albuquerque, refe-
rente à Inspeção Especial de 
Licitações e Contratos reali-
zada no município em 2019. 
Quanto ao Recurso de Revi-
são impetrado pelo ex-pre-
feito de São José de Caiana, 
José Walter Marinho Mar-
sicano Junior, o TCE negou-
lhe provimento, reiterando 
a ausência de documentos 
comprobatórios de despe-
sas, indispensáveis para co-

brir saldo a descoberto. Um 
pedido de vista feito pelo 
conselheiro Arnóbio Via-
na adiou o julgamento do 
Recurso de Reconsideração 
interposto pelo ex-secretá-
rio de Estado da Comuni-
cação, Luiz Inácio Rodri-
gues Torres, contra decisão 
consubstanciada no acórdão 
APL-TC 00221/21, emitido 
quando da apreciação das 
contas do exercício de 2016.

TCE aprova as contas do TJPB referentes a 2020
sem restrições

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

Segundo o juiz 
Antônio Gonçalves 

Ribeiro Júnior, 
no Brasil, a 

cada sete horas, 
uma mulher 

é assassinada 
em situação 
de violência 

doméstica ou por 
misoginia

Fo
to

: T
JP

B

Vetor: Freepik
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No Portal da Transpa-
rência Pública da Prefei-
tura de João Pessoa, o ci-
dadão pode ter acesso aos 
dados abertos sobre os 
contratos em vigência e 
expirados na administra-
ção municipal, através do 
Painel Contratos. Apenas 
este ano, são 358 contratos 
em vigência, somando um 
total de R$ 237 milhões em 
investimentos na cidade, 
resultados de 110 proces-
sos de licitações. 

Além dessas informa-
ções, na nova aba “Pai-
néis”, o cidadão tem aces-
so a outras informações 
da Prefeitura, como re-
ceitas e despesas referen-
tes ao Covid-19, vacina-
ção, ouvidoria, servidores 
com detalhamento da fo-

lha de pagamento e infor-
mações detalhadas, po-
dendo aplicar filtros por 
secretaria, ano e ainda nú-
mero de contrato. A ferra-

menta reuniu em apenas 
um local todas as infor-
mações de painéis existen-
tes no Portal da Transpa-
rência, facilitando assim o 
controle social do cidadão. 
Informações essas que po-
dem ser acessadas de for-
ma consolidada e detalha-
da por meio da página de 
dados abertos. 

De acordo com a técni-
ca municipal de Contro-
le Interno, Juliana Vaz, a 
nova aba fomenta o con-
trole social e gera maior 
transparência dos dados. 
“Os painéis são ferramen-
tas que ampliam o contro-
le social, pois disponibi-
lizam os dados de forma 
organizada, clara e objeti-
va, facilitando a análise e 
a interpretação das infor-

mações pelo cidadão, sem 
exigir grandes esforços ou 
cálculos complexos”, ex-
plicou.

Os dados abertos são 
informações acessíveis ao 
público, representados em 
meio digital, estruturados 
em formato aberto, pro-
cessáveis por máquina, re-
ferenciados na internet e 
disponibilizados sob li-
cença aberta que permita 
sua livre utilização, con-
sumo ou cruzamento. Em 
João Pessoa, para ampliar 
o controle social, o cida-
dão tem acesso no Portal 
de Transparência Pública 
às informações detalha-
das dos gastos públicos da 
administração municipal, 
bem como da prestação de 
contas para os cidadãos.

Painel de Contratos e acesso por dados abertos facilitam a transparência das contratações públicas

Portal facilita controle de gastos
prefeitura da capital

MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE S.A.
CNPJ nº 29.329.985/0001-85

Relatório da Diretoria - Prezados Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, sub-
metemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, relativos ao 
exercício findo em 31.12.2021. A Diretoria.

Nilo César Braga de Almeida
Contador - CRC/RJ 068910/O-6 

CPF: 967.034.827-72

Balanços Patrimoniais Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais)
Ativo 2021
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa  24 
Títulos e valores mobiliários 9.550 
Contas a receber 2.371 
Estoques 3.228 
Impostos a recuperar  114 
Outros  121 
Total do ativo circulante  15.408 
Ativo não circulante
Imobilizado  473 
Total do ativo não circulante  473 
Total do ativo  15.881 

Passivo 2021
Passivo circulante
Fornecedores 1.950 
Empréstimos e financiamentos  506 
Salários, provisões e encargos sociais  257 
Obrigações fiscais  324 
Outros  344 
Total do passivo circulante 3.381 
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos 1.417 
Tributos parcelados -
Imposto de renda e contribuição
 social diferidos -
Provisão para contingências -
Arrendamento -
Outros -
Total do passivo não circulante 1.417 
Patrimônio líquido
Capital social 6.923 
Reservas de capital 6.095 
Reserva de lucros (1.935)
Total do patrimônio líquido  11.083 
Total do patrimônio líquido,
 adiantamento para futuro aumento
 de capital e participação dos não
  controladores  11.083 
Total do passivo e patrimônio
 líquido  15.881 

Demonstrações Financeiras 
do Resultado Exercícios findos em 

31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de reais)

2021
Receita bruta  522.872 
Glosas e cancelamentos (14.744)
Deduções (29.392)
Receita líquida  478.736 
Custos e despesas operacionais
Pessoal  (201.440)
Materiais e medicamentos  (107.363)
Serviços de terceiros (60.420)
Depreciação e Amortização (13.448)
Arrendamento (10.211)
Provisão para contingências (5.067)
Utilidades e serviços (8.824)
Outros custos e despesas
 operacionais (7.880)
Total dos custos e despesas
 operacionais  (414.652)
Lucro/(prejuízo) antes do resultado
 financeiro e impostos
  sobre o lucro  64.084 
Resultado financeiro líquido (16.704)
Lucro/(prejuízo) antes dos impostos
 sobre o lucro  47.380 
Impostos sobre o lucro (15.149)
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício  32.231 
Lucro líquido do exercício  32.231 
Participação dos não controladores (9.454)
Lucro líquido do exercício  22.777 

Notas Explicativas - Principais práticas con-
tábeis: As demonstrações financeiras da ME-
DERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS PARA SAÚDE S.A. são de respon-
sabilidade da Administração e foram elaboradas 
com base nas práticas contábeis adotadas no 
Brasil, observando a legislação societária (Lei 
nº 6.404/76 e alterações subsequentes) e os pro-
nunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). As principais 
políticas contábeis adotadas pela Sociedade na 
elaboração das demonstrações financeiras são 
descritas abaixo: a) Reconhecimento da receita 
e custos: As receitas, custos e despesas das 
operações são reconhecidos em conformidade 
com o regime contábil de competência dos exer-
cícios. As receitas são reconhecidas de acordo 
com a prestação dos serviços de diagnósticos e 
laboratoriais, quando seu valor pode ser mensu-
rado de forma confiável, líquidas de descontos, 
créditos, abatimentos e possíveis glosas estima-
das. Uma receita não é reconhecida se há uma 

incerteza significativa da sua realização. b) Ati-
vos e passivos circulantes e não circulantes: Os 
ativos são classificados como circulantes quando 
realizáveis dentro dos doze meses seguintes. 
Os passivos circulantes e não circulantes são 
demonstrados pelos montantes nos quais eles 
serão liquidados considerando a data de cada 
balanço, incluindo juros provisionados e varia-
ções monetárias ou cambiais de acordo com as 
condições contratuais.

É falsa a informação de 
um vídeo em circulação nas 
redes sociais que afirma que 
o aplicativo e-Título é espião. 
A informação está no site do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). Lançado em 2017 pelo 
TSE, o e-Título foi desenvol-
vido para permitir o aces-
so a serviços eleitorais de 
forma não presencial, como 
consultar o número do títu-
lo e o local de votação, ve-
rificar a situação eleitoral, 
emitir certidões, justificar 
ausência às urnas, consul-
tar e emitir guias para paga-
mentos de débitos eleitorais, 
entre outros. Dessa forma, 
assim como é feito por ou-
tros aplicativos, o e-Título 
solicita algumas autoriza-
ções do aparelho para que 
o usuário possa ter acesso a 
funcionalidades específicas. 
É solicitada, por exemplo, 
permissão para usar a geo-
localização do eleitor que 
deseja justificar o voto no 
dia da eleição.

Já o acesso à lanterna do 
aparelho é necessário para a 
autenticação de documentos 
emitidos pela Justiça Eleito-
ral, a exemplo do próprio tí-
tulo de eleitor, na versão físi-

ca ou digital. A autorização 
solicitada para alterar ou ex-
cluir conteúdo de armaze-
namento USB é necessária 
para a gravação de docu-
mentos emitidos a partir do 
e-Título, como no caso das 
certidões de quitação elei-
toral ou das guias de paga-
mento dos débitos eleitorais.

Já a autorização para 
criar contas e definir senhas 
é solicitada, pois, para que 
um aplicativo possa migrar 
de um smartphone antigo 
para um novo, é necessário 
o acesso a essa funcionalida-
de, facilitando a manuten-
ção do histórico de uso, em 
um novo aparelho, no ato da 
migração.

É importante destacar 
que algumas funcionalida-
des do e-Título precisam de 
uma confirmação adicional, 
sendo imprescindível uma 
autorização específica quan-
do a pessoa interessada for 
utilizá-la. De forma com-
plementar, destaca-se que o 
e-Título utiliza um conjun-
to relativamente pequeno 
de autorizações. A título de 
exemplo, considerando dis-
positivos que utilizam o sis-
tema operacional Android, 

o Facebook solicita um total 
de 45 permissões ao usuá-
rio, Uber 35, contra 20 do 
aplicativo e-Título.

Importante lembrar que 
o e-Título, bem como outros 
aplicativos da Justiça Eleito-
ral observa as diretrizes es-
tabelecidas pela Lei Geral de 
Proteção de Dados no uso e 
armazenamento de infor-
mações de usuários.

Checar antes de repassar
Se o cidadão tem algu-

ma dúvida sobre o que di-
zem nas redes sociais em 
relação à urna ou à Justiça 
Eleitoral, existe um espaço 
para checar o que é verda-
deiro ou falso antes de enca-
minhar a mensagem. Aces-
se a página Fato ou Boato e 
fique por dentro. 

Nesse espaço, é possível 
ver as notícias falsas que 
circulam por aí e que já fo-
ram desmentidas em par-
ceria com uma coalização 
de agências de checagem e 
jornalistas da imprensa pro-
fissional. É importante des-
tacar que, há 25 anos, a urna 
eletrônica brasileira garan-
te eleições limpas, livres e 
seguras.

O Governo do Estado 
anuncia, na próxima ter-
ça-feira, Dia Nacional dos 
Povos Indígenas, as ações 
para as populações da et-
nia potiguara e tabajara 
da Paraíba. O evento será 
na aldeia São Francisco, 
na Baía da Traição, às 10h, 
com o tradicional ritual do 
Toré e contará com presen-
ça de representantes do 
governo, caciques e gru-
pos de mulheres indíge-
nas. As ações para indíge-
nas são coordenadas pela 
Secretaria de Estado da 

Mulher e da Diversidade 
Humana, em parceria com 
as Secretarias de Educa-
ção, Saúde, Infraestrutura, 
Agricultura Familiar, Em-
preender-PB, entre outros.

 Entre as demandas, es-
tão previstas as entregas 
de sementes de milho, fei-
jão e alevinos nos territó-
rios, anúncio de reformas 
de escolas, construção de 
passagens e ponte, além 
da programação cultural 
e atividades esportivas, 
com o tradicional Jogos In-
dígenas. Neste ano, acon-
tecerá uma feira de servi-
ços na aldeia São Miguel 
com ações de saúde, orien-
tações sobre violência do-
méstica e empreendedo-
rismo.

A Federação das Asso-
ciações de Municípios da 
Paraíba (Famup) iniciou 
a formação do Consórcio 
dos Municípios Paraiba-
nos (Compab) - iniciati-
va voltada para unificar 
processos licitatórios, ge-
rando redução de custos e 
aumento de recursos para 
investimentos.

 O presidente da enti-
dade, George Coelho, as-
sinou o protocolo de in-
tenções da associação, que 
conta com temas como: le-
gislação municipal, cota 

de rateio, composição do 
Conselho Diretor e Fiscal, 
e apoio logístico da Fa-
mup e entes consorciados.

 Através do Compab 
municípios terão aces-
so a inovação e eficiên-
cia na gestão pública. Ele 
terá abrangência ilimita-
da, passando por medi-
camentos, obras de en-
gen h a r ia ,  te le fon ia  e 
comunicação, asfalto, su-
primento hospitalar, en-
tre outros. O Consórcio 
funcionará por meio de 
Central de Compras, base 

de fornecedores, central 
de compras e central de 
cadastro de materiais e 
serviços.

“Será um grande ins-
trumento para moderni-
zar nosso processo licita-
tório e tornar os preços 
mais interessantes para os 
municípios. Vamos garan-
tir a economia, ao mesmo 
tempo que teremos mais 
recursos para investir na 
aquisição de suprimentos 
fundamentais para a ges-
tão. É um avanço enorme”, 
pontuou George.

A Mobilidade Urbana 
da capital paraibana vai ser 
debatida na Câmara Muni-
cipal de João Pessoa, a partir 
das 14h, da próxima quarta-
feira. A sessão especial, pro-
posta pelo vereador Junio 
Leandro (PDT), será reali-
zada no plenário Senador 
Humberto Lucena, na sede 
do Legislativo Municipal.  

Em sua justificativa, o 
propositor da discussão 
destaca que recebeu mui-
tas demandas da popula-
ção relacionadas ao tema, 
desta forma pretende fazer 
um amplo debate com a so-
ciedade e os órgãos ligados 
ao assunto. “São muitos os 
problemas de Mobilidade 
Urbana de nossa cidade que 

nos foram repassados pela 
população. Precisamos de-
bater esse tema na Casa do 
Povo em busca de soluções 
para as principais deman-
das que afligem nosso povo 
nesta área”, asseverou. 

A tarde no Plenário Se-
nador Humberto Lucena 
estará movimentada ainda 
na segunda-feira, a partir 
das 14h, para homenagear 
com o Título de Cidadão 
Pessoense o vaqueiro e di-
gital influencer Pedro de 
Araújo Militão e Nóbrega. 
A sessão solene foi propos-
ta pelo vereador Milanez 
Neto (PV), em representa-
ção ao ex-vereador Hum-
berto Pontes, que propôs a 
homenagem em 2020.

“Pedro Militão é hoje 
um dos nomes mais consa-
grados da vaquejada. Em 
sua trajetória, ele acumula 
títulos como o de Campeão 
Nacional ABQM, Bicam-
peão Brasileiro Amador 
por equipe, oito vezes cam-
peão em circuitos regionais, 
melhor vaqueiro puxador 
e melhor esteireiro. Tudo 
isso lhe rendeu uma legião 
de seguidores nas redes so-
ciais, que hoje somam mais 
de 180 mil, fazendo dele um 
dos principais influencia-
dores digitais do esporte. 
A carreira sólida de Pedro 
Militão faz dele um nome 
de peso tanto como atleta 
como criador” justificou o 
propositor da homenagem. 

Balanço
Este ano, são 358 

contratos em vigência, 
somando um total de 
R$ 237 milhões em 

investimentos na cidade, 
resultados de 110 

processos de licitações

Valor contratado
R$ 790.650.630

total de contratos
978

total de licitações
978

TSE desmente fake news e diz 
que aplicativo e-Título é seguro

Governo anuncia, na terça-feira, 
ações para populações indígenas

Famup dá início a consórcio para 
compra compartilhada municipal

Câmara vai debater mobilidade 
urbana em JP na quarta-feira

eleições dia dos poVos indígenas

eficiÊncia na gestÃo pÚBlica

sessÃo especial

n 

Evento será 
na aldeia São 
Francisco, 
na Baía da 
Traição, às 
10h, com o 
ritual do Toré
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Após 22 horas de julga-
mento, o Tribunal do Júri de 
Niterói condenou, na manhã 
de ontem, mais quatro acusa-
dos de envolvimento na mor-
te do pastor Anderson do Car-
mo. São eles: o filho biológico 
da ex-deputada federal Florde-
lis, Adriano dos Santos Rodri-
gues - a quatro anos, seis me-
ses e 20 dias de reclusão em 
regime inicialmente semiaber-
to; o ex-policial militar Mar-
cos Siqueira Costa - a cinco 
anos e 20 dias de reclusão em 
regime inicialmente fechado; 
e sua esposa Andrea Santos 
Maia, a quatro anos, três me-
ses e dez dias de reclusão em 
regime inicialmente semia-
berto; e o filho afetivo Carlos 
Ubiraci Francisco da Silva - a 
dois anos, dois meses e 20 dias 
de reclusão em regime inicial-
mente semiaberto, por asso-
ciação criminosa armada.

Carlos Ubiraci foi absol-
vido das acusações de homi-
cídio triplamente qualificado 
consumado e da tentativa de 
homicídio duplamente qua-
lificado. O advogado da fa-
mília do pastor Anderson do 
Carmo, Ângelo Máximo, dis-
se que entrou com recurso con-
tra a absolvição: “Entrei com 
recurso para anular a senten-
ça em relação ao Carlos e trazê

-lo a novo julgamento perante 
o Tribunal de Júri de Niterói. 
Com relação aos demais réus, 
a assistência de acusação está 
satisfeita”.

André Luiz de Oliveira 
também seria julgado ontem, 
mas, por motivos de saúde do 
advogado, o seu júri será re-
marcado.

O julgamento começou às 
11h de terça-feira (12) e termi-
nou às 9h de ontem. Foram ou-
vidas 12 testemunhas, nove de 
acusação e três de defesa. Ou-
tras quatro testemunhas fo-
ram dispensadas. Depois, os 
quatro réus foram interroga-
dos e, em seguida, acusação 
e defesa fizeram suas susten-
tações.

Em razão do número de 
acusados no processo, a juíza 
Nearis dos Santos de Carvalho 
Arce optou por dividir o julga-
mento em duas sessões. A se-
gunda sessão do júri ocorrerá 
no dia 9 de maio, quando serão 
julgadas Flordelis, sua filha 
biológica Simone dos Santos 
Rodrigues; a neta, Rayane dos 
Santos Oliveira; e a filha afe-
tiva Marzy Teixeira da Silva.

Adriano dos Santos Rodri-
gues, o ex-PM Marcos Siqueira 
da Costa e sua esposa Andrea 
Santos Maia foram condena-
dos por uso de documento fal-
so e associação criminosa ar-
mada. Eles foram condenados 
pelo envolvimento na produ-

ção de uma carta em que Lu-
cas Cezar dos Santos de Sou-
za, filho adotivo de Flordelis, 
assumiria a culpa pelo assas-
sinato do pastor.

O advogado do ex-PM e sua 
esposa, George de Farias, dis-
se que a defesa está satisfeita 
quanto à sentença da Andrea 
porque não havia materialida-
de que pudesse ligá-la à ques-
tão da carta nem à ex-deputa-
da Flordelis.

Dois filhos condenados  
No dia 24 de novembro 

de 2021, o Tribunal do Júri de 
Niterói condenou Flávio dos 
Santos Rodrigues, filho bio-
lógico da ex-deputada federal 
Flordelis, a 33 anos, dois me-
ses e 20 dias de reclusão em 
regime inicialmente fecha-
do por homicídio triplamente 
qualificado consumado, porte 
ilegal de arma de fogo, uso de 
documento ideologicamen-
te falso e associação crimino-
sa armada.

Ele foi denunciado como 
autor dos disparos de arma 
de fogo que provocaram a 

morte do pastor Anderson 
do Carmo de Souza, mari-
do da ex-parlamentar, mor-
to a tiros no dia 16 de junho 
de 2019.   

Na mesma sessão de julga-
mento, Lucas Cezar dos San-
tos de Souza, filho adotivo de 
Flordelis, foi condenado por 
homicídio triplamente quali-
ficado a nove anos de prisão 
em regime inicialmente fe-
chado. Ele foi acusado de ter 
sido o responsável por adqui-
rir a arma usada no assassina-
to do pastor.

Em razão do número de acusados no processo, a juíza Nearis dos Santos dividiu o julgamento em duas sessões

Tribunal condena mais quatro réus
caso Flordelis

UNINEVES S.A.
CNPJ nº 40.435.715/0001-91
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Balanço patrimonial - Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)
Ativo 2021
Ativo circulante

Caixa e equivalentes de caixa  8 
Títulos e valores mobiliários  5.142 
Contas a receber  869 
Impostos a recuperar  5 
Outros  262 

Total do ativo circulante  6.288 
Ativo não circulante

Depósitos judiciais 11
Imposto de renda e contribuição social 

diferidos 88
Imobilizado 97
Intangível 128

Total do ativo não circulante  324 
Total do ativo  6.612 

Passivo 2021
Passivo circulante

Fornecedores  84 
Empréstimos e financiamentos  1.231 
Salários, provisões e encargos sociais  278 
Obrigações fiscais  37 

Total do passivo circulante  1.630 
Passivo não circulante

Empréstimos e financiamentos  1.626 
Imposto de renda e contribuição social 

diferidos  88 
Provisão para contingências  259 

Total do passivo não circulante  1.973 
Patrimônio líquido

Capital social  5.000 
Reserva de lucros (1.991)

Total do patrimônio líquido  3.009 
Total do passivo e patrimônio líquido  6.612 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações financeiras do resultado 
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021  

(Em milhares de reais)
2021

Receita bruta  2.153 
Glosas e cancelamentos  (186)
Deduções  (186)

Receita líquida  1.780 
Custos e despesas operacionais

Pessoal  (2.686)
Materiais e medicamentos  (51)
Serviços de terceiros  (370)
Depreciação e Amortização  (30)
Utilidades e serviços  (48)
Outros custos e despesas operacionais  (501)

Total dos custos e despesas operacionais (3.687)
Lucro/(prejuízo) antes do resultado 

financeiro e impostos sobre o lucro  (1.907)
Resultado financeiro líquido  (84)
Lucro líquido do exercício (1.991)

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações financeiras

Notas explicativas - Principais práticas contábeis: As demonstrações financeiras da UNINEVES 
S.A. são de responsabilidade da Administração e foram elaboradas com base nas práticas contábeis 
adotadas no Brasil, observando a legislação societária (Lei nº 6.404/76 e alterações subsequentes) 
e os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As 
principais políticas contábeis adotadas pela Sociedade na elaboração das demonstrações financeiras 
são descritas abaixo: a) Reconhecimento da receita e custos: As receitas, custos e despesas das 
operações são reconhecidos em conformidade com o regime contábil de competência dos exercícios.
As receitas são reconhecidas de acordo com a prestação dos serviços de diagnósticos e 
laboratoriais, quando seu valor pode ser mensurado de forma confiável, líquidas de descontos, 
créditos, abatimentos e possíveis glosas estimadas. Uma receita não é reconhecida se há uma 

incerteza significativa da sua realização. b) Ativos 
e passivos circulantes e não circulantes: Os 
ativos são classificados como circulantes quando 
realizáveis dentro dos doze meses seguintes. 
Os passivos circulantes e não circulantes são 
demonstrados pelos montantes nos quais 
eles serão liquidados considerando a data de 
cada balanço, incluindo juros provisionados e 
variações monetárias ou cambiais de acordo 
com as condições contratuais.Nilo César Braga 
de Almeida - Contador - CRC 068910/O-6 - CPF 
967.034.827-72.

Ana Cristina Campos 
Agência Brasil 

O julgamento dos quatro acusados do assassinato do pastor Anderson Carmo teve duração de 22 horas

n 

Foram 
ouvidas 12 
testemunhas, 
nove de 
acusação e 
três de defesa. 
Outras quatro 
testemunhas 
foram 
dispensadas

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Sessão
A  segunda sessão do 
júri ocorrerá no dia 9 

de maio, quando serão 
julgadas Flordelis, 

acusada de mandante do 
crime, a filha biológica,

a neta e a filha afetiva

Sérgio Moro e Dallagnol criticam 
processo do TCU contra Lava Jato

investigação

PT confirma indicação do nome 
de Alckmin para ser vice de Lula

eleições 2022

Políticos aplaudem a cassação 
de Arthur do Val em conselho 

decoro parlamentar

O ex-juiz Sérgio Moro 
(União Brasil) e o ex-coorde-
nador da força-tarefa da Lava 
Jato em Curitiba, Deltan Dal-
lagnol (Podemos), criticaram 
a abertura de um processo no 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) para investigar gastos 
da operação.

O TCU decidiu apurar 
possíveis danos ao erário por 
parte do ex-procurador-geral 
da República Rodrigo Janot 
e por Deltan Dallagnol, pré-
candidato às eleições deste 
ano, devido a gastos com diá-
rias e passagens no âmbito da 
operação.

Para Moro, a decisão seria 
“absurda e insustentável”. “O 
trabalho deles já levou à recu-
peração de 6 bilhões de reais 
somente para a Petrobras. Vão 
retaliar o bom trabalho?”, criti-

cou em publicação no Twitter.
Já Deltan chamou a deci-

são de “revoltante”, disse que 
o pagamento foi feito a outros 
procuradores, não a ele, e que 
o modelo de diárias seria o 
“mais econômico possível para 
que especialistas em corrup-
ção e lavagem de dinheiro de 
várias partes do BR pudessem 
trabalhar na força-tarefa.”

“O TCU claramente está 
forçando a mão ao tentar me 
responsabilizar pelas diárias 
que, novamente, não recebi 
e não autorizei. Essa decisão 
é absurda porque eu nunca 
exerci função administrativa 
e nem trabalhei como ordena-
dor de despesas no MPF, fun-
ção que era exclusiva da PGR”, 
escreveu no Twitter, também 
defendendo que não há irre-
gularidades nas diárias.

A área técnica do TCU 
identificou que os valores das 

gratificações pagas totaliza-
ram R$ 10,8 milhões, dos quais 
R$ 7,9 milhões somente de for-
ças-tarefa da Lava Jato no país. 
Em diárias e passagens, os gas-
tos com a operação totalizam 
R$ 5,3 milhões - somando ou-
tras viagens, os valores che-
gam a R$ 14,7 milhões. 

Agência Estado

Agência Estado

Agência Brasil
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O TCU decidiu 
apurar possíveis 
danos ao erário 
por parte do ex-
procurador-geral 
da República, 
Rodrigo Janot, 
e por Deltan 
Dallagnol

O diretório nacional do 
PT aprovou ontem a indi-
cação do ex-governador de 
São Paulo Geraldo Alckmin 
(PSB) para a vaga de vice na 
chapa com o ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva. 
A aliança para disputa da 
eleição presidencial de outu-
bro foi anunciada na semana 
passada, mas precisava ser 
analisada formalmente pela 
executiva do partido.

Apesar da aprovação, os 
partidos devem oficializar 

à pré-candidatura da chapa 
somente em maio.

Na mesma reunião, o PT 
também aprovou a federa-
ção com o PCdoB e o PV. A 
decisão foi tomada no mês 
passado pelas legendas, mas 
também precisava da deci-
são formal do diretório na-
cional.

A lei que criou as federa-
ções partidárias foi aprova-
da em agosto do ano passado 
no Congresso. Com a norma, 
os partidos que se unirem 
em uma federação, antes das 
eleições, devem permanecer 

juntos por no mínimo quatro 
anos, período dos manda-
tos, tendo estatuto conjunto 
e comportamento coerente 
de sua bancada.

Em geral, a medida é uti-
lizada por pequenos parti-
dos que buscam fugir das 
cláusulas de barreira e usam 
o modelo de federação antes 
de eventual fusão ou incor-
poração definitiva.

Em 2006, Lula e Alckmin 
disputaram o segundo turno 
da eleição presidencial e o ex
-presidente foi reeleito para 
um segundo mandato.

A aprovação do parecer 
que pede a cassação do de-
putado estadual Arthur do 
Val (União Brasil) pelo Con-
selho de Ética da Assem-
bleia Legislativa de São Pau-
lo (Alesp) foi elogiada nas 
redes sociais por políticos 
de diversos espectros polí-
ticos nessa terça-feira (12). 
Já lideranças do Movimento 
Brasil Livre (MBL) partiram 
em defesa do parlamentar.

Os membros do conse-
lho decidiram, por unani-
midade, pedir a cassação de 

Arthur como punição por 
quebra de decoro parlamen-
tar por causa dos áudios ma-
chistas em que o deputado 
depreciava a condição de re-
fugiadas ucranianas. A per-
da do mandato ainda deve 
ser referendada por maio-
ria simples no plenário da 
Alesp para ter efeito.

Resgate
No Twitter, a ex-minis-

tra Marina Silva (Rede) dis-
se que a decisão “resgatou o 
respeito a todas as mulhe-
res, repudiando e punindo 
exemplarmente esses com-

portamentos inaceitáveis”.
A deputada federal Car-

la Zambelli (PL) comparti-
lhou trecho da fala do de-
putado estadual Danilo 
Balas (PL) na Alesp, em que 
ele cita representações que 
pediram a cassação de Ar-
thur do Val, incluindo uma 
assinada por ela. Também 
do PL, partido do presiden-
te Jair Bolsonaro, o deputa-
do federal Coronel Tadeu 
ironizou a situação de Ar-
thur. “Isso que dá ‘lacrar’. 
Conselho de Ética aprova 
por unanimidade de 10 vo-
tos. 10x0.”
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Armas
As bombas de 

fósforo são armas 
incendiárias 
proibidas no 

mundo inteiro por 
uma convenção 
da ONU de 1997, 
que veta o uso de 

fósforo branco 
durante combates

O presidente da Ucrânia, 
Volodymyr Zelensky, acu-
sou nesta quarta-feira, 13, a 
Rússia de ter usado bombas 
de fósforo branco, proibidas 
por uma convenção da Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU). Em discurso ao Par-
lamento da Estônia por tele-
conferência, Zelensky dis-
se que a Rússia está usando 
bombas de fósforo na Ucrâ-
nia, acusando Moscou de 
usar táticas terroristas con-
tra civis. O líder ucraniano 
não apresentou evidências 
da acusação.

As bombas de fósforo são 
armas incendiárias proibi-
das no mundo inteiro por 
uma convenção da ONU de 
1997, que veta o uso de fós-
foro branco durante comba-
tes. A munição, segundo a 
Human Rights Watch, pode 
causar corrosão dos ossos, 
ardência interna e queima-
duras em seres humanos.

As bombas de fósforo 
branco têm a capacidade de 
espalhar fogo por uma gran-
de área e queimam até acabar 
com a presença de oxigênio.

      Investigação
Na terça-feira (12), auto-

ridades ucranianas já avi-
saram que investigam o uso 
de bombas de fósforo em um 
ataque no fim de semana em 
Mariupol, a cidade do sul do 

Denúncia sobre a utilização da munição de fósforo branco foi feita pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky

Rússia faz uso de bombas proibidas 
guerra na ucrânia

país cujo controle a Ucrânia 
teme perder. Moscou nega o 
uso das bombas de fósforo 
branco e de armas químicas.

A invasão da Ucrânia efe-
tuada por Moscou, o maior 
ataque a um Estado europeu 
desde 1945, fez mais de 4,6 
milhões de pessoas fugirem 
para o exterior, matou ou fe-
riu milhares e deixou a Rús-
sia cada vez mais isolada no 
cenário mundial.

n 

O custo 
crescente dos 
alimentos e do 
combustível 
vem juntar-se 
a problemas 
como os 
conflitos, a 
crise climática 
e a pandemia 
de Covid-19

A situação dos refugia-
dos e das pessoas desloca-
das internamente na África 
Oriental será agravada pelo 
aumento dos preços dos ali-
mentos causado pela guerra 
na Ucrânia, advertiu ontem a 
Organização das Nações Uni-
das (ONU).

“O conflito na Ucrânia cau-
sará onda colateral de fome ao 
agravar ainda mais os proble-
mas existentes, como o preço 
recorde dos alimentos”, aler-
taram o Programa Alimentar 

Mundial (PAM) e a Agência 
das Nações Unidas para os 
Refugiados (Acnur), em de-
claração conjunta.

O PAM e o Acnur alerta-
ram ainda que milhões de 
famílias deslocadas na Áfri-
ca Oriental “serão mergulha-
das na fome, à medida que 
as quantidades de rações de 
alimentos disponíveis dimi-
nuem, porque os recursos hu-
manitários são esticados até 
o limite”.

O custo crescente dos ali-
mentos e do combustível 
vem juntar-se a problemas 
pré-existentes, como os con-

flitos, a crise climática e a 
pandemia de Covid-19. Além 
disso, mais de 70% dos re-
fugiados que necessitam de 
assistência não estão rece-
bendo uma ração completa 
devido à escassez de finan-
ciamento.

“Refugiados e deslocados 
estão no centro dos cortes de 
rações alimentares, agravan-
do uma situação já desespe-
radora para milhões de pes-
soas retiradas de suas casas 
e frequentemente dependen-
tes de ajuda para sobreviver”, 
afirmou Clementine Nkwe-
ta-Salami, diretora do gabi-

nete regional do Acnur para 
a África Oriental, Chifre da 
África e Grandes Lagos.

Além disso, as inunda-
ções e secas estão se tornan-
do mais frequentes e intensas 
em nível mundial e afetam 
gravemente países como Etió-
pia, Quênia, Somália, Sudão 
do Sul e Sudão, agravando a 
insegurança alimentar.

“A infeliz realidade é que a 
África Oriental enfrenta ano 
de necessidades humanitá-
rias sem precedentes”, afir-
mou Michael Dunford, di-
retor regional do PAM para 
a região.

Conflito agravará situação de refugiados
Agência Estado/RTP 

Entidades alertam que milhões de famílias deslocadas na África Oriental vão passar fome

Foto: J. Ose/Unicef

Polícia prende suspeito de ataque 
a estação de metrô em Nova York 

estados unidos

Um homem que postou 
vários vídeos nas redes so-
ciais denunciando os Esta-
dos Unidos como um lugar 
racista inundado de vio-
lência e contando sua luta 
contra a doença mental foi 
preso na tarde desta quar-
ta-feira, 13, um dia após um 
ataque a um trem do metrô 
no Brooklyn deixar 10 pes-
soas feridas por tiros.

Frank James, de 62 anos, 
foi detido no bairro de East 
Village, em Manhattan, 
disseram policiais que não 
estavam autorizados a dis-
cutir a investigação e fala-

ram sob condição de anoni-
mato à agência Associated 
Press.

A polícia havia dito ini-
cialmente, na terça-feira, 
que James estava sendo pro-
curado para interrogatório 
porque ele havia alugado 
uma van possivelmente li-
gada ao ataque, mas não ha-
via certeza se ele era o res-
ponsável pelos disparos.

O prefeito Eric Adams 
disse em uma série de en-
trevistas à mídia na manhã 
desta quarta-feira que os 
investigadores passaram 
a tratar James como sus-
peito, mas não ofereceram 
detalhes.

O atirador atirou grana-

das de fumaça em um va-
gão do metrô lotado e, em 
seguida, disparou pelo me-
nos 33 tiros com uma pis-
tola 9 mm, disse a polícia. 
Cinco vítimas de tiros esta-
vam em estado crítico, mas 
todos os 10 feridos deve-
riam sobreviver.

Pelo menos uma dúzia 
de outros que escaparam 
de ferimentos a bala foram 
tratados por inalação de fu-
maça e outros ferimentos. O 
atirador fugiu no caos, mas 
deixou para trás inúmeras 
pistas, incluindo a arma, 
carregadores de munição, 
um machado, granadas de 
fumaça, gasolina e a chave 
de uma van U-Haul.

Expectativa de vida nos EUA 
caiu quase dois anos em 2020

estudo global

A expectativa de vida 
nos Estados Unidos caiu 
quase dois anos em 2020, 
para cerca de 77 anos de ida-
de, em meio à pandemia de 
Covid-19, a maior queda em 
comparação com os outros 
21 países de alta renda, de 
acordo com um estudo glo-
bal.

Os norte-americanos têm 
hoje expectativa de vida de 
76,99 anos, e não mais 78,86 

anos, registrada em 2019, de 
acordo com a pesquisa, que 
avaliou as contagens nacio-
nais de mortes e de popula-
ção em 2019 e 2020 para cal-
cular a razão de taxas de 
mortalidade.

A queda de 1,87 anos na 
expectativa de vida no ano 
de 2020 foi bem mais alta 
do que a média de redução, 
que foi de 0,58 ano em 21 ou-
tros países, entre eles Cana-
dá, França, Alemanha, Di-
namarca e Coreia do Sul. 
Os números de mortalida-

de por Covid-19 nos EUA 
e de mortes em excesso es-
tiveram entre os mais altos 
do planeta, e o vírus foi a ter-
ceira causa de morte nos Es-
tados Unidos em 2020, atrás 
apenas de doenças cardía-
cas e câncer.

Os autores do estudo dis-
seram que os Estados Uni-
dos geriram mal as respos-
tas federal, estadual e local 
à pandemia de Covid-19 no 
início, contribuindo para 
maiores números de mor-
tos do que em outros países. 

Agência Estado

Agência Brasil/Reuters
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No mundo dos negócios, somos frequentemente 
desfiados por situações inesperadas e 
problemas que são resultados de um ambiente 

em transformação.
Para muitos empreendedores isso é péssimo, 

mas para os empreendedores criativos, os erros, as 
crises, a concorrência, a insatisfação dos clientes, 
são percebidas como oportunidades para inovar, 
aperfeiçoar e até enxergar nichos de mercados, criar 
negócios que ainda nem existem para atender melhor 
aos consumidores.

É importante exercitar a sua capacidade de 
resolver problemas com soluções criativas, que 
impulsionam o mundo dos negócios.

E quem você acha que montou a comunidade de 
cachaças mais popular no Instagram e no Facebook? 
A Confraria da Lapada foi criada em 20 de julho 2005, 
“dia do amigo”, pela arquiteta paraibana Fernanda 
Melo, com o propósito de valorizar, divulgar e ensinar 
como escolher a bebida genuinamente brasileira, de 
qualidade e consumo consciente. Muitos dos seus 
seguidores são apenas apreciadores de uma boa 
cachaça, formadores de opinião, sem a interferência 
de especialistas no assunto. 

Nesta quinta-feira, às 20 horas, a Confraria da 
Lapada@confrariadalapada vai entrevistar on-line, a 
presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva 
da Cachaça, órgão consultivo do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Alexsandra 
Machado tem vasta experiência na área de bebidas 
alcoólicas e de relações internacionais.

É possível obter colaboração da rede de 
seguidores, desde que essa rede tenha um propósito 
e uma causa relacionada a inovação, a melhoria de 
produtos e a consciência ambiental. Empresas que 
não valorizam seus consumidores, correm o risco que 
serem engolidas pelos concorrentes.

Além de ter foco nos clientes, os pequenos 
negócios precisam perceber que muitas vezes são os 
erros que apontam outros caminhos e oportunidades.

Só para exemplificar, o doce mais vendido na 
Casa do Doce (@acasadodoce), em Areia – PB, 
chama-se doce macacada. Uma mistura de banana, 
coco, rapadura e canela. O doce deveria ser de 
banana, mas a auxiliar da doceira cortou a banana 
muito picadinha e quando colocou no fogo a banana 
foi se desmanchando. Daí o filho e o pai da doceira 
Esther Vilar sugeriram colocar coco, para dar mais 
consistência ao doce e usar rapadura. Esse doce é 
produzido em três dias. O sabor do doce macacada 
dá prazer e gostinho de “quero mais”. 

Muitos dos avanços e invenções acontecem 
por descuido que levam a transformações que o 
mercado deseja e compra. As panelas de barros 
na cor preta, produzidas pela artesã Nevinha de 
Itabaiana – PB, foram fruto de um erro de queima da 
cerâmica, há 15 anos.

As peças de cerâmica utilitária foram arrumadas 
no forno, de forma diferente, causando, no primeiro 
momento, um prejuízo para a ceramista que esperava 
panelas na cor vermelha. Foi quando a decoradora 
Lenita Fernandes se encantou com as panelas pretas 
e estimulou Nevinha aprimorar mais essa queima, 
para todas as panelas saírem pretas. Hoje Nevinha só 
vende panelas na cor preta.

Já vendeu até para Londres e foi esse 
comprador que orientou o registro da patente para 
a queima de cerâmica na cor preta. Nevinha (@
nevinhaartesanato1) tem produção de 800 peças 
por mês, abastecendo os melhores restaurantes da 
Paraíba e do Rio Grande do Norte, principalmente.

Portanto, estimados leitores, não se apavorem com 
os erros, mas os vejam como aprendizado. Muitas 
vezes eles nos convidam a seguir por caminhos 
diferentes e desconhecidos, nunca percorridos antes. 
As marcas que mais cometem erros são aquelas que 
mais inovam. O medo nos limita e carregamos esse 
medo dentro de nós, desde os bons tempos de escola 
e a própria educação familiar.

Muitas oportunidades de negócios também 
surgem nas crises. Um dos caminhos que trazem bons 
resultados em períodos de crise é o incentivo às artes. 
Políticas públicas que favoreçam cursos gratuitos de 
música, teatro, cinema, danças, artes visuais, artes 
midiáticas, gastronomia, dentre outras.

Em períodos de crise cuidar do bem-estar da 
população, contribui para reduzir a depressão, a 
desmotivação, a ociosidade e melhorar a autoestima, 
possibilitando enxergar oportunidades e quebrar 
paradigmas. Cidades e empresas que se reinventam 
geram oportunidades!

A Paraíba registrou cres-
cimento nas vendas do co-
mércio varejista no mês de 
fevereiro, de acordo com a 
Pesquisa Mensal do Comér-
cio (PMC), divulgada ontem 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
A variação positiva foi de 2,1% 
em relação ao mês anterior, fe-
chando acima da média na-
cional de 1,1%. Em relação à 
receita nominal, o segundo 
mês do ano também apresen-
tou números positivos fren-
te a janeiro, com uma alta de 
2,4%. O índice indica que a Pa-
raíba se mantém há três me-
ses em crescimento consecu-
tivo desde dezembro de 2021. 

A empresária Hayssa 
Maria, atua na venda de cos-
méticos com a Purple Loja, 
localizada em Mangabeira, 
e percebe o seu setor ainda 
se adaptando às liberações. 
Durante os meses mais críti-
cos da pandemia, a loja man-

Receita nominal também apresentou números positivos, com alta de 2,4%

Volume de vendas do varejo 
aumenta 2,1% em fevereiro 
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Procon registra diferença de R$ 64,30 no 
preço de medicamentos nas farmácias de JP

levantamento

Pesquisa de preços para 
medicamentos realizada pelo 
Procon-JP nas farmácias da 
capital paraibana encontrou 
uma diferença de R$ 64,30 no 
comprimido de 150g para os-
teoporose Osteoban Aché, os-
cilando entre R$ 92,23 (Perma-
nente – Epitácio Pessoa) e R$ 
156,63 (Francy – Geisel), va-
riação de 69,64%. O levanta-
mento traz preços dos produ-
tos que tiveram reajustes no 
início deste mês, a exemplo 
de remédios de uso contínuo, 
além dos antivirais, antialér-
gicos, para dores musculares, 
febre e colírios.

A maior variação, 117,04%, 

ficou com o comprimido para 
dor e relaxante muscular Do-
rilax (12 unidades) Aché, com 
preços entre R$ 8,57 (Drogasil 
– Jardim Oceania e Camilla 
Farma – Cristo) e R$ 18,60 (Per-
manente – Epitácio Pessoa), di-
ferença de R$ 10,03. O Procon-
JP realizou a pesquisa no dia 
12 de abril e coletou preços de 
83 tipos de medicamentos em 
10 estabelecimentos.

O comprimido usado no 
tratamento de herpes, o Aci-
clovir 200mg (25 unidades) 
Sandoz tem a segunda maior 
diferença, R$ 31,92, com pre-
ços entre R$ 39,90 (Santana – 
Torre); e R$ 71,82 (RedePhar-

ma – Manaíra), variação de 
80%; seguido do colírio Fresh 
Tears Allergon 15ml, R$ 25,52, 
com preços entre R$ 59,99 
(Carrefour Drogaria – Aero-
clube) e R$ 85,11 (Mais Farma 
– Manaíra), variação 42,83%.

Outras variações
O Reuquinol, medicamen-

to usado para artrite reuma-
toide e lupus, cartela com 30 
comprimidos de 400mg Apsen 
também mostra uma diferen-
ça significativa: R$ 21,23, com 
preços entre R$ 84,82 (Perma-
nente – Torre); e R$ 106,05 (Ca-
milla Farma – Cristo e Francy 
– Geisel), variação de 25,03%; 

assim como o antiinflama-
tório Nisulid 100mg 12 com-
primidos Aché, R$ 20,70, com 
preços entre R$ 43,89 (Mais 
Farma – Manaíra); e R$ 64,59 
(Camilla Farma – Cristo), va-
riação de 47,16%.

Locais pesquisados
A pesquisa do Procon-JP 

levantou preços nas seguintes 
farmácias: Drogasil (Jardim 
Oceania); Carrefour Droga-
ria (Aeroclube); RedePhama e 
Mais Farma (Manaíra); Pague 
Menos e Permanente (Epitácio 
Pessoa); Santana (Torre); Ca-
mila Farma (Cristo); Francy e 
Drogaria Diniz (Geisel).

Comércio de João Pessoa vem registrando crescimento gradual de consumidores desde o fim do ano passado, com reflexo nas vendas

Foto: Edson Matos

teve o serviço de vendas ape-
nas de maneira virtual e, de 
acordo com a lojista, os nú-
meros cresceram, mas com 
o retorno presencial, de ime-
diato, os resultados desagra-
daram. “No começo da pan-
demia, ao invés das vendas 
da gente diminuírem, elas 
aumentaram, porque a gen-

te ficou vendendo apenas on
-line, sem nada presencial. 
Depois que voltou o presen-
cial, as vendas caíram”, afir-
mou Hayssa.

Contudo, com o crescimen-
to gradual das vendas nova-
mente, Hayssa conta que des-
de dezembro do ano passado 
sente que as vendas encontra-
ram uma estabilidade. Mesmo 
com uma variação em janeiro, 
a proprietária afirma que ago-
ra já percebe que o volume de 
vendas não difere tanto do pe-
ríodo da pandemia – em que 
estava on-line apenas.

Considerando o comércio 
varejista ampliado, onde estão 
incluídas as atividades ligadas 
a veículos, motos, peças e par-
tes destes, bem como materiais 
de construção, o mês de feve-
reiro também teve bons resul-
tados. O aumento no volume 
de vendas foi de 2,6% e na re-
ceita nominal foi de 3,3%. Os 
dois percentuais também fo-
ram acima da média nacional 
do setor, que registrou 2% para 
vendas e 2,9% para receita.

Ao comparar o mesmo pe-
ríodo em relação ao ano de 
2021, houve um crescimento 
na receita nominal do estado 
de 13%, mas as vendas apre-
sentaram queda de 1,9%. Se-
gundo o IBGE, essa diferença 
no último indicador pode ser 
explicada pela perda de po-
der aquisitivo por parte dos 
paraibanos em decorrência 
da inflação. 

O IPCA, indicador da infla-
ção oficial do Brasil, também 
foi responsável pela desacele-
ração dos índices em relação à 
variação acumulada nos últi-
mos 12 meses. O decréscimo 
foi de 3,9% para o acumula-
do do volume de vendas. Por 
outro lado, a receita nominal 
cresceu em 8,2% em relação 
ao mesmo período do ano an-
terior. A média brasileira foi de 
1,7% para vendas no acumula-
do de 12 meses e de 14,7% para 
receita nominal de vendas. A 
diferença é explicada, de acor-
do com o IBGE, considerando 
que a receita nominal não des-
conta a inflação.

Resultado
Dados divulgados 

pelo IBGE indicam 
que a Paraíba se 

mantém há três meses 
em crescimento 

consecutivo, ou seja, 
desde dezembro de 2021

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 0,26%

R$ 4,689
0,55%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

Março                    1,62
Fevereiro/2022      1,01
Janeiro/2022 0,54 
Dezembro/2021  0,73
Novembro/2021 0,95

Euro  Comercial

0,77%

R$ 5,104

Libra  Esterlina

1,02%

R$ 6,148

Ibovespa

116.781 pts

Selic

Fixado em 16 de 
março de 2022

11,75%



Cargas paradas nos portos há 
quase três meses. Navios sem espa-
ço para desembarcar mercadorias. 
A operação-padrão dos auditores 
da Receita Federal tem travado a im-
portação de insumos e prejudicado a 
produção de itens que vão do pão ao 
sabão em pó. Levantamento do Ins-
tituto Brasileiro de Comércio Inter-
nacional e Investimento (IBCI) mos-
tra que o movimento elevou de cinco 
para 20 dias o prazo médio para de-
sembaraço de cargas importadas via 
portos e aeroportos. Os dados estão 
em carta encaminhada ontem ao mi-
nistro da Economia, Paulo Guedes, 
obtida pelo Estadão/Broadcast.

Apoiado por multinacionais 
como Nestlé (alimentos e bebidas) 
e Unilever (alimentos e produtos de 
higiene), o documento pede que a si-
tuação seja tratada “com a devida se-
riedade” e resolvida para evitar um 
“efeito dominó” na economia. Tam-
bém assinam a carta empresas como 
General Mills (alimentos), Dow (quí-
micos) e Sylvamo (papel) e entida-
des de setores que incluem higiene 
pessoal, perfumaria e cosméticos 
(Abihpec), café solúvel (Abics) e lim-
peza (Abipla).

“Todo o setor de comércio inter-
nacional está de mãos atadas. Nossa 
intenção com a carta é trazer para o 
ministro uma situação que afeta to-
dos os setores, fábricas e plantas, e 
que pedimos que seja resolvida da 
forma mais breve possível”, disse o 
coordenador do instituto, Leandro 
Barcellos.

Paralisações
Desde o fim do ano, servidores do 

Fisco fazem paralisações e seguram 
cargas para pressionar o governo a 
recompor o orçamento do órgão e re-
gulamentar um bônus de eficiência. 
O movimento teve início após o pre-
sidente Jair Bolsonaro prometer rea-
justar o salário de policiais federais, 
o que desencadeou também protes-
tos de outras categorias.

Procurada, a Receita Federal não 
se manifestou.
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Movimento elevou de cinco para 20 dias o prazo médio para desembarcar cargas importadas via portos e aeroportos

Operação-padrão represa cargas
auditores da receita

Lorenna Rodrigues 
Agência Estado

Brasil deverá atingir 12,5% do total de 
algodão produzido no mundo até 2030

agronegócio

A Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura (FAO) e a Organiza-
ção para a Cooperação e o Desen-
volvimento Econômicos (OCDE) 
estimam que a produção mun-
dial de algodão deva atingir 28,4 
milhões de toneladas até 2030, e 
que o Brasil deverá produzir 12,5% 
desse total. 

De acordo com técnicos da Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa), a produção 
de algodão no país se concentra es-
pecialmente nos estados de Mato 
Grosso e Bahia, que corresponde-
ram em 2020/21 por 90,4% do pro-
duzido em solo brasileiro. 

Para que os resultados sejam 
crescentes, as entidades afirmam 
que é importante o estímulo para 
a adoção de tecnologias e boas 
práticas no campo, principalmen-
te por pequenos e médios produ-
tores, visando o desenvolvimen-
to de sistemas produtivos mais 
resistentes às mudanças climáti-
cas e gerem externalidades posi-
tivas para a sociedade.

Há oito anos, o agricultor Wil-
son Fernando de Carvalho, de 55 
anos, contratou o serviço de cré-
dito rural para impulsionar seu 
agronegócio. “Trabalhava antes 
apenas com recursos próprios, 

o que dificultava muito a melho-
ria da produção. Agora faço o fi-
nanciamento sempre, seja para 
custeio ou para investimentos, 
a experiência com esse serviço é 
sempre positiva, pois consegui-
mos recursos com taxas acessíveis”, 
comenta Wilson. 

Crédito rural
O crédito rural é um recurso 

de financiamento destinado a pes-
soas físicas e jurídicas, cujas ativi-
dades envolvam a produção e/ou 
comercialização de produtos do 
setor agropecuário, informa Ro-

mário Alves, CEO da pioneira rede 
de crédito rural no Brasil, Sonha-
gro. “Esses recursos são disponi-
bilizados pelo Governo Federal 
com prazos e taxas subsidiarias 
que vão de 3% a 8% ao ano e pra-
zo de até 12 anos, do qual visão a 
manutenção, modernização e ex-
pansão do agro brasileiro”.

Entre as opções para o produ-
tor para o crédito, é possível fa-
zer um investimento, com prazo 
de retorno entre quatro a 24 me-
ses. O produtor também pode pe-
dir aconselhamento sobre o negó-
cio a entidades como o Sebrae e a 
Embrapa.

Cotações
De acordo com o Centro de Es-

tudos Avançados em Economia 
Aplicada (Cepea) e o Departa-
mento de Economia, Administra-
ção e Sociologia da Esalq (Escola 
Superior de Agricultura “Luiz de 
Queiroz”), informaram que as co-
tações do algodão em pluma subi-
ram em boa parte de março, indo 
para 5,41% no acumulado do mês, 
fechando a R$ 7,2585/lp no dia 31. 
Esta é a maior média da série do 
Cepea, em termos nominais. Já em 
termos reais, a média ficou 0,92% 
acima da de fevereiro/22 e 24,67% 
maior que a de março/21.

Estados
Produção de algodão 
no país se concentra 

especialmente no Mato 
Grosso e na Bahia, com 

mais de 90% do total

comunicado conjunto

FMI, OMC e Banco Mundial 
pedem segurança alimentar

O Fundo Monetário Interna-
cional (FMI), o Banco Mundial, a 
Organização Mundial de Comér-
cio (OMC) e o Programa Mundial 
de Alimentos, da Organização das 
Nações Unidas, emitiram comu-
nicado conjunto, ontem, no qual 
pedem coordenação para ajudar 
os países vulneráveis, diante de 
“crescentes ameaças à segurança 
alimentar”. As propostas incluem 
prover oferta emergencial de ali-
mentos e enviar apoio financeiro, 
facilitar o comércio e investir na 
produção sustentável de alimentos 
na segurança alimentar.

As entidades destacam que a 
guerra na Ucrânia se soma à pan-
demia da Covid-19, enquanto mu-
danças climáticas e outros confli-
tos ameaçam pessoas pelo mundo.

O forte aumento nos preços e o 
recuo em estoques elevam a pres-
são sobre as famílias pelo mundo, 
levando milhões à pobreza.

A alta nos alimentos é ainda 
exacerbada pelo “crescimento dra-
mático” do custo com gás natural, 
diz o texto.

O componente é usado para a 
fabricação de fertilizantes nitroge-
nados, portanto isso contribui para 
alimentos mais caros.

Gabriel Bueno da Costa 
Agência Estado
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Propostas incluem 
prover oferta 
emergencial de 
alimentos e enviar 
apoio financeiro, 
facilitar o 
comércio e investir 
na produção 
sustentável de 
alimentos em 
países vulneráveis

Foto: Marcos Russo

cálculo do setor

Indústria amplia para até 2,7% a projeção 
da produção de calçados no país este ano

A indústria calçadista brasileira 
projeta expandir em sua produção 
de 1,8% a 2,7% este ano sobre o ano 
passado, informou, ontem, a Abi-
calçados, entidade que congrega as 
empresas do setor. Isso, em volume, 
projeta um total entre 820,8 milhões 

e 828 milhões de pares.
Embora os dados previstos sejam 

para crescimento, a entidade faz a 
ressalva de que, em caso de cumpri-
mento da previsão, o volume será 
ainda 8% inferior ao nível pré-pan-
demia.

Mais que isso, 16% de toda essa 
produção prevista será destinada 
às exportações, o que levará a um 

crescimento do consumo aparente 
de apenas 0,9% a 1,6%. Denomina-
se consumo aparente de um bem 
ao total da sua produção adiciona-
da das importações e subtraída das 
exportações.

Em volume, a Abicalçados espe-
ra exportar este ano 9,5% a mais que 
em 2021, o que poderá levar a um va-
lor em torno de US$ 1 bilhão.

Francisco Carlos de Assis 
Agência Estado
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Em volume, 
o percentual 
representa um total 
entre 820,8 milhões 
e 828 milhões de 
pares de calçados

Embora haja previsão de crescimento, Abicalçados ressalva que, em caso de cumprimento da previsão, o volume será 8% inferior ao nível pré-pandemia
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O governador da Paraíba, João Aze-
vêdo, sancionou uma medida que es-
tabelece que as pessoas diagnostica-
das com esquizofrenia sejam assistidas 
em todos os níveis de atenção à saúde 
definidos pela Rede Estadual de Aten-
ção Psicossocial. A Lei nº 12.269 de 12 
de abril de 2022 foi publicada na edição 
dessa quarta-feira (13) do Diário Oficial 
do Estado (DOE) e cria rede de atenção 
às pessoas com esquizofrenia. 

O texto é de autoria do presidente 
da Assembleia Legislativa da Paraí-
ba(ALPB), Adriano Galdino. De acor-
do com o deputado estadual, a pro-
posta da  Lei 12.269/22 é que sejam 
realizadas ações para a defesa e ga-
rantia de direitos, proteção da saúde, 
prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação psicossocial, 
inclusão, trabalho e geração de renda. 

Conforme a Lei, a rede tem por fi-
nalidade a atenção de forma

integral às pessoas com esquizo-
frenia, em todos os níveis de atenção 
à saúde estabelecidos pela Rede de 
Atenção Psicossocial. Assim, ela con-
sidera pessoa com esquizofrenia aque-
la diagnosticada por psiquiatra sob 

classificação internacional de doen-
ças (CID-10 F20). 

Além disso, os pacientes com a 
doença, segundo a medida, podem 
ser considerados como pessoas com 
deficiência, para todos os efeitos le-
gais, se comprovada a existência de 
impedimento de longo prazo de na-
tureza mental e os impactos na sua 
funcionalidade, o qual, em interação 
com uma ou mais barreiras, possa obs-
truir sua participação plena e efetiva 
na sociedade em igualdade de condi-
ções com as demais pessoas (Lei Fe-
deral nº 13.146, de 6 de julho de 2015). 

Adriano Galdino destacou ain-
da que um dos objetivos da rede de 
atenção às pessoas com esquizofre-
nia é fortalecer o cuidado integral às 
pessoas com essa doença em todos os 
pontos da rede de atenção à saúde do 
Estado, com a efetivação de plano tera-
pêutico singular, de caráter multipro-
fissional e centrado no paciente com 
participação dos familiares, amigos 
e cuidadores.

O texto prevê também que outra 
finalidade é o desenvolvimento de 
atividades que visem a aquisição de 
conhecimentos específicos ao atendi-
mento da pessoa com esquizofrenia e 
ao desenvolvimento de competências 

e habilidades das equipes de saúde, 
ampliando a rede de profissionais ca-
pacitados e aptos ao cuidado integral 
e reabilitação da pessoa com esquizo-
frenia, em todas as fases de seu trata-
mento, a fim de garantir adequado tra-
tamento e acessibilidade.

Por último, a lei visa disseminar 
para a população informações sobre 
a esquizofrenia, tais como sintomas, 
tratamento, direitos, locais de atendi-
mento, prevenção e psicoeducação, em 
diversos espaços públicos e com par-
cerias intersetoriais.

A norma prevê que as despesas de-
correntes da execução desta Lei cor-
rerão à conta de dotações orçamentá-
rias próprias e serão suplementadas se 
necessário. A medida entra em vigor 
após 60 dias da data de sua publicação.    

Segundo o deputado, a esquizofre-
nia ainda é uma doença pouco conhe-
cida pela sociedade, sempre cercada de 
muitos tabus e preconceitos. “Apesar de 
não ter cura, a esquizofrenia pode ser 
bem controlada com medicamentos an-
tipsicóticos, ministrados pelo psiquia-
tra, além de outras terapias, como psi-
coterapia e terapia ocupacional, como 
forma de ajudar o paciente a se reabi-
litar e reintegrar à família e à socieda-
de”, finalizou o parlamentar.

EDIÇÃO: Satva Costa
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona

Diversidade

Publicado no DOE, texto estabelece que pessoas com esquizofrenia sejam assistidas pela Rede de Atenção Psicossocial

PB cria lei de atenção a pacientes
sofrimento mental

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br Gênero eiGenmannia

Cientista da UFPB participa da 
descoberta de espécies de peixe

O cientista e professor do Progra-
ma de Pós-graduação em Ciências 
Biológicas da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), Telton Ramos, 
participou da descoberta de três no-
vas espécies de peixe do gênero Ei-
genmannia. São estas: Eigenman-
nia cacuria, Eigenmannia bumbai e 
Eigenmannia robsoni. Os achados 
ocorreram na bacia do Rio Parnaíba, 
precisamente nos estados do Mara-
nhão e Piauí, no Nordeste brasileiro. 

Popularmente conhecidas como 
lampreia, sarapo, tuvira ou ituis, as 
espécies desse animal aquático inte-
gram o grupo dos peixes elétricos, 
a exemplo do poraquê amazônico. 
Com esses achados, agora, a ciência 
tem conhecimento de 30 espécies de 
peixe do gênero Eigenmannia.

Os nomes científicos de duas des-
sas novas espécies homenageiam a 
cultura nordestina. O epíteto da Ei-
genmannia cacuria remete à dan-
ça cacuriá, típica do estado do Ma-
ranhão. O da Eigenmannia bumbai 
refere-se ao boi bumbá, famoso per-
sonagem do folclore do Norte e Nor-
deste do Brasil. E o da Eigenmannia 
robsoni condecora o professor apo-
sentado da UFPB Robson Tamar da 
Costa Ramos, por suas contribuições 
aos estudos dos peixes do Nordeste.

Segundo Telton Ramos, o Rio 
Parnaíba é o maior curso de água 
cuja bacia hidrográfica está inteira-
mente situada na região Nordeste 
brasileira. É, também, um dos pou-

cos perenes e se encontra sob domí-
nio predominante da Caatinga, com 
uma outra parte estendendo-se na 
região do Cerrado.

Ele explica que o rio tem a sua ic-
tiofauna [conjunto das espécies de 
peixes que existem em uma deter-
minada região biogeográfica] ain-
da pouco conhecida. Por esse moti-
vo, resolveu estudar os peixes desta 
bacia e descobriu cerca de 25 novas 
espécies durante seu doutorado, de-
fendido em 2012. 

“Descobri duas dessas novas es-
pécies do gênero Eigenmannia. Gui-
lherme Dutra, aluno de doutorado 
do Museu de Zoologia de São Pau-
lo (MZUSP), encontrou uma tercei-
ra. As três vêm sendo descritas por 
nós, mais o Naércio Menezes, pro-
fessor aposentado do MZUSP, des-
de 2010”, conta o cientista da UFPB.

As três novas espécies foram 
classificadas como Menos Preocu-
pante (LC). Isso significa que, pelos 
dados da descrição dos pesquisado-
res, não se encontram ameaçadas de 
extinção. As avaliações são baseadas 
nos critérios da União Internacio-
nal para a Conservação da Nature-
za e dos Recursos Naturais (IUCN).

São considerados para esse tipo 
análise, por exemplo, dados de dis-
tribuição das espécies, se são ampla-
mente distribuídas ou se têm distri-
buição restrita, número de indivíduos 
encontrados, ameaça como destrui-
ção dos seus habitats, sobre pesca etc.

De acordo com a coordenadora 
estadual de Saúde Mental da Paraí-
ba, Iaciara Mendes, os pacientes com 
transtornos e sofrimento mental, in-
cluindo a  esquizofrenia, podem ser 
atendidos pela Rede de Atenção Psi-
cossocial (RAPS/PB) da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES-PB). 

A Rede inclui a Unidade de Saú-
de da Família, o Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família, o Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência (Samu), 
além do Centro de Atenção Psicos-
social (Caps). Este último é um ser-
viço porta aberta, ou seja, a popula-
ção pode ter acesso em uma situação 
de urgência ou então através de al-
gum encaminhamento(da Atenção 
Básica, por exemplo). 

Ao todo, são 115 Caps na Paraíba. 
A coordenadora ressalta que o aten-
dimento ocorre tanto em momentos 
de crise(urgências) ou então quando 
a família ou o próprio paciente pro-
cura o espaço para iniciar o acompa-
nhamento e obter um diagnóstico.  

“As pessoas que têm algum 
transtorno mental, entre eles a es-
quizofrenia podem ser atendidas 
pela rede de atenção psicossocial. 
E o tratamento desses pacientes faz 
parte dos serviços do CAPS. O diag-
nóstico não tem como ser feito em 

uma primeira consulta ou em uma 
primeira avaliação da equipe multi-
disciplinar. Por isso, esse usuário fica 
em acompanhamento”, detalhou.

Ao entrar no serviço, o paciente 
começa a ser avaliado e com a con-
firmação de que a pessoa  tem algum 
tipo de esquizofrenia, dependendo 
do grau, a equipe do Caps irá avaliar 
qual o projeto terapêutico singular 
pode ser realizado para esse usuário. 

“Procuramos trabalhar antes 
da crise se instaurar. Mas, às vezes 
a pessoa já acessa o serviço em um 
momento de crise. É a primeira cri-
se que a pessoa tem e ela não tinha 
nenhum diagnóstico ainda. Assim, 
muitas vezes essa pessoa já entra 
na rede a partir da crise”, comenta 
a gestora.

Os Caps oferecem recursos te-
rapêuticos incluindo o  atendimen-
to individual (prescrição de medica-
mentos e psicoterapia); Atendimento 
em grupo(oficinas terapêuticas, ge-
radoras de renda, alfabetização, cul-
turais, esportivas e leitura); Atendi-
mento para a família; Atividades 
comunitárias(com associações de 
bairro) e as Assembleias semanais 
de organização do serviço. 

Iaciara Mendes lembra que a pes-
soa geralmente chega na urgência 

da unidade de saúde e a partir dali 
será encaminhada para a rede que 
inicia o tratamento visando evitar 
novos episódios de crise. “Pode-se 
evitar que as crises ocorram com fre-
quência. Mas, é natural que aconte-
ça algum episódio porque existe o 
diagnóstico de um problema de saú-
de. Após a crise, prosseguimos todo 
o acompanhamento”, acrescenta.

O atendimento do Raps envol-
ve usuários com problemas de saú-
de decorrentes do uso compulsivo 
do álcool e outras drogas.  O acolhi-
mento às pessoas com transtornos 
mentais está previsto na Lei Federal 
10.216/01 (dispõe sobre a proteção e 
os direitos das pessoas portadoras 
de transtornos mentais e redirecio-
na o modelo assistencial em saúde 
mental) e na Portaria nº 366/02 do 
Ministério da Saúde que define as 
modalidades dos Centros de Aten-
ção Psicossocial. 

Ainda a Lei Federal 10.216/02  as-
segura os direitos e a proteção das 
pessoas com transtorno mental sem 
qualquer discriminação quanto à 
raça, cor, sexo, orientação sexual, re-
ligião, opção política, nacionalidade, 
idade, família, recursos econômicos, 
gravidade, tempo de evolução de seu 
transtorno ou qualquer outra.  

Rede inclui USF, NASF, Samu e Caps

Nomes científicos homenageiam cultura nordestina e professor aposentado 
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Diversidade

Evento do turismo religioso e tombado como patrimônio imaterial da humanidade é o segundo maior espectáculo na PB

Peça atrai público de 10 mil pessoas
Paixão de cristo de Pilões

A Legião da Boa Von-
tade (LBV) fará hoje, às 
14h30min, nas unidades de 
Campina Grande e João Pes-
soa, a partilha de uma tone-
lada e meia em 109 cestas de 
alimentos para as famílias 
assistidas em seus serviços 
de convivência e fortaleci-
mento de vínculos, para que 
tenham uma Páscoa com 
alimentos na mesa. 

A ação faz parte da cam-
panha SOS Calamidades de 
enfrentamento à pandemia 
do novo coronavírus pro-
movida pela entidade para o 
atendimento às populações 
mais vulneráveis.

As famílias cadastradas 
se dirigirão à sede da ins-
tituição em JP, à Rua das 
Trincheiras, 703 – Bairro de 
Jaguaribe –, em Campina 
Grande a unidade da LBV 
está situada à Rua Bráulio 
Araújo de Gusmão, 402 - 
Bairro do Cruzeiro.  

 Comunidades atendidas 
 O público atendido pela 

LBV, são famílias de comu-
nidades vulneráveis de João 
Pessoa e Campina Grande, 
além de municípios como 

Alagoa Grande; Bayeux; Ca-
bedelo e Lagoa Seca.

Insegurança alimentar
 A Paraíba é o quinto es-

tado do Nordeste com maior 
percentual de inseguran-
ça alimentar grave (6,9%), 
a fome atinge 272 mil mo-
radores de 80 mil domicí-
lios paraibanos, segundo a 
Pesquisa de Orçamentos Fa-
miliares (POF) 2017-2018 do 
IBGE, divulgada em setem-
bro/2020. A situação de in-
segurança alimentar grave 
é quando há redução seve-
ra da quantidade de alimen-
tos, entre todos os morado-
res, ou seja, a fome passa a 
ser uma experiência vivida 
nos domicílios

Por isso, a solidariedade 
não pode parar. O trabalho 
da Legião Brasileira da Boa 
Vontade é permanente con-
tra a fome. As doações para 
a campanha SOS Calami-
dades, podem ser feitas no 
site www.lbv.org.br ou por 
transferência bancária via 
PIX, pelo e-mail: pix@lbv.
org.br, ou se dirigir pessoal-
mente as unidades de assis-
tência social da entidade.

A cidade de Pilões, situa-
da a 120km de João Pessoa, é 
conhecida por realizar o se-
gundo maior espetáculo da 
Paixão de Cristo na Paraíba, 
que atrai 10 mil pessoas. De-
pois de dois anos sem reali-
zar o principal evento religio-
so do Brejo paraibano, a peça 
teatral ao ar livre, acontecerá 
às 18h dessa Sexta-Feira San-
ta (15), no Largo da Matriz 
do Sagrado Coração de Jesus, 
igreja onde tudo começou há 
48 anos.

Esse importante evento de 
turismo religioso foi tombado 
como patrimônio imaterial 
da humanidade. O presiden-
te do Fórum de Turismo do 
Brejo Paraibano e secretário 
executivo de Turismo e Cul-
tura de Pilões, Jaime de Sou-
za, explica que o evento é um 
produto genuinamente da co-
munidade.

“Não temos atores globais, 
e sim, amadores, mas isso não 
diminui a grandeza do even-
to. Tanto é que somos a ter-
ceira maior Paixão de Cristo 
do Brasil. Os atores mais ex-

perientes, que estão desde o 
início da fundação, transmi-
tem sua vivência aos mais no-
vos”, declarou. O diferencial, 
segundo o secretário de Turis-
mo, é que os turistas podem 
participar do evento como fi-
gurantes. “Na caminhada de 
Jesus ao calvário acontece no 
meio da multidão, proporcio-
nando a vivência ao público”, 
enfatizou.

A Semana Santa, que co-
meçou no Domingo de Ra-
mos (10) e encerra com a Mis-
sa de Páscoa (17), atrai turistas 
durante o período. Além de 
aproveitarem a programação 
religiosa, os turistas visitam 
os pontos turísticos de Pilões 
como a cachoeira de Ouricuri, 
o Memorial Casa de Farinha, 
a Pedra do Cruzeiro, ideal 
para a prática de rapel; Vila 
Pau D’arco. “A gestão munici-
pal investe no turismo religio-
so pois há retorno financeiro, 
movimentando a economia 
local e, consequentemente, o 
turismo da cidade”, afirmou.

O espetáculo foi encenado 
pela primeira vez em 1974, or-
ganizado pelo padre holandês 
Matheus Hoefnagels, que hoje 
dá nome ao teatro da cidade. 

Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com

Confira datas e horários da Semana Santa de Pilões
n 14/04/2022 – QUINTA-FEIRA
06h– Ofício, organizado pelo Apostolado Mãe Rainha
17h - acontece a tradicional Missa do Lava-pés. Logo após 
a Santa Missa, a adoração ao Santíssimo.
19h às 20h – Apostolado da Oração
20h às 21h – Apostolado Mãe Rainha
21h às 22h – Terços dos Homens e das Mulheres
22h às 23h – Encontro de Casais com Cristo
23h às 00h – Juventude (Liturgia da Quinta-feira)

n 15/04/2022 – SEXTA-FEIRA SANTA
00h – Procissão do Silêncio, saindo da Matriz para a Capela 
Santa Terezinha.
00h30 – Via Sacra pelas ruas Norberto Baracuhy, 

Cunha Filho, Cônego Teodomiro, Benjamin Sobrinho  
e Hugo Cunha
12h – Ofício da Agonia
15h – Celebração da Paixão do Senhor
16h – Procissão do Senhor Morto
18h- Apresentação do Teatro Padre Mateus 

n 16/04/2022 – SÁBADO SANTO
19h30Missa da Ressurreição do Senhor e Bênção do Fogo  

n 17/04/2022 – DOMINGO DE PÁSCOA
19h – Missa de Páscoa e Crisma
Celebrante: Dom Aldemiro Sena
Local: Ginásio de Esportes

Admiradores da antiga ar-
quitetura de teatros e de bons 
espetáculos podem vivenciar 
momentos de “viagem no tem-
po” nos municípios de Areia e 
Alagoa Grande. Em Areia, nós 
encontramos, em perfeito esta-
do de conservação, o primeiro 
teatro do estado da Paraíba. O 
Teatro Minerva foi inaugurado 
em 1859, possui uma acústica de 
excelente qualidade e foi palco 
de operetas e companhias de 
teatro vindas da Europa para o 
Brasil, que desfilavam suas pe-
ças ao longo da capital do impé-
rio, passando por Recife e Areia.

E é em Alagoa Grande que 
encontramos o Teatro Santa Ig-
nez, último a ser construído na 
Paraíba. Ele foi inaugurado no 
dia 2 de janeiro de 1905, sendo 
o quinto construído na Paraí-
ba, após o Teatro Minerva (1859) 
em Areia, Santa Cecília (iní-
cio dos anos 1860) em Maman-
guape, Santa Rosa (1889) em 
João Pessoa e Theatro Munici-
pal de Piancó (1893). Ou seja, ele 
é o terceiro teatro mais antigo 
da Paraíba que ainda mantém 
a sua estrutura intacta, manten-
do o seu funcionamento ao pú-
blico juntamente com os teatros 
Minerva e Santa Rosa.

Para os amantes do clima 
frio e da cultura, aliada à boa 
gastronomia, os dois municí-
pios são locais ideais.  Os tea-
tros, além da sua bela arquite-
tura, clássica - um dos pontos 
de visitação mais importantes 
nos municípios -, serve de espa-
ço para apresentação de peças e 
ambiente de apoio para o núcleo 
cultural dos grupos de danças 
folclóricas, entre outras partici-
pações culturais. O Santa Ignêz 
foi idealizado por Apollônio Ze-
nayde, comerciante e importan-
te político da época, que para 
a inauguração contratou uma 
companhia circense francesa.

O teatro foi erguido em Pi-
nho de Riga, madeira nobre tra-
zida da Itália, sua caixa cênica 
ganhou uma cortina rosa com 
imagem de Santa Ignêz em tons 
de azul e uma pintura feita pelo 
artista plástico carioca Genésio 
de Sousa. Com a estagnação da 
economia, o teatro acabou per-
dendo seu brilho, caiu no es-
quecimento da cidade, chegan-
do até mesmo a ser utilizado 
como estábulo. Em alguns mo-
mentos serviu como cinema 
(Cine Santa Ignez), mas mes-
mo essa empreitada também 
fracassou.

Em 1972, por questões po-
líticas, o teatro acabou sendo 
novamente fechado. Em 1979 

foi tombado pelo Iphaep, mas 
em nada mudou a sua sina por 
quase duas décadas, permane-
cendo o descaso e o abandono. 
Após diversas restaurações se-
rem começadas, porém, não 
concluídas, ele foi finalmen-
te reaberto em 27 de março de 
1999. Atualmente, o teatro é ad-
ministrado pela Prefeitura Mu-
nicipal, passará por uma nova 
revitalização e será reaberto 
para as atividades da Rota Cul-
tural Caminhos do Frio 2022, 
cuja data da realização ainda 
está por ser definida.

Já o Minerva, no municí-
pio de Areia, tem arquitetura 
em estilo italiano, assim como 
o Teatro Santa Rosa em João 
Pessoa. No palco existe ainda 
um fundo falso, onde, em sua 
inauguração, durante as apre-
sentações, uma pessoa entrava 
e mostrava o que os persona-
gens iam falar. Ele ainda man-
tém uma bela decoração com 
uma passadeira no centro, e, 
no centro do teatro, encontra-
mos um lustre de ferro com seis 
braços, dando ao ambiente um 
ar sofisticado.

Foto: Divulgação

Foto: Caio Gabriel/ Arquivo Pessoal

Teresa Duarte 
teresaduarte2@hotmail.com

O espetáculo foi encenado pela primeira vez em 1974, organizado pelo padre holandês Matheus Hoefnagels, que hoje dá nome ao teatro

Brejo ParaiBano

Teatros históricos são “viagem no tempo”

n 

Os teatros 
de bela 
arquitetura 
clássica são 
pontos de 
visitação 

Foto: Roberto Guedes
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Para quem tem fome

LBV faz entrega de mais de 
uma tonelada de alimentos 

Cestas de alimentos foram entregues para 109 famílias carentes

Programação

n A concentração será em frente à Prefeitura, no antigo prédio do fórum. Logo após, a Santa Missa com devolução do dízimo.
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O Botafogo está intensificando 
os treinos para o jogo de domingo, 
às 11 horas da manhã, contra o Bo-
tafogo de São Paulo, em Ribeirão 
Preto. A partida será disputada sob 
um forte calor e por isso os treinos 
têm sido muito fortes neste horário, 
como forma de adaptar os atletas a 
este desconforto. Ontem, o treino foi 
em dois expedientes e hoje o elenco 
terá folga pela manhã. À tarde, será 
feito o último treino em João Pessoa, 
antes do embarque para São Paulo, 
que será amanhã.

 Um dos jogadores mais moti-
vados do elenco é o meia Esquerdi-
nha. Depois de um ano muito difí-
cil com lesões sérias e cirurgias em 
2021, o atleta deu a volta por cima 
ultimamente. Começou a tempora-
da bem abaixo do que pode render, 
mas nos últimos jogos, tem sido o 
destaque do time, com belos lança-
mentos, gols e muita eficiência na 
bola parada.

“Graças a Deus, me recuperei de 
um ano muito difícil. O ano passa-
do passei quase o ano inteiro  no 
departamento médico. Agora, en-

trei em um ritmo e tenho contri-
buído com a equipe. Nosso objeti-
vo é conseguir o acesso à Série B 
e ter estreado com uma vitória foi 
muito importante. Agora, estamos 
tendo essa semana cheia para tra-
balhar e traçar a estratégia que de-
verá ser utilizada contra o Botafogo, 
em Ribeirão Preto. Temos treinado 
bastante várias situações de jogo e 
caprichado nas bolas paradas para 
que seja um detalhe importante nas 
partidas”, disse o atleta, otimista em 
conseguir um resultado positivo no 
próximo domingo.

Botafogo-SP
Após fazer uma campanha fraca 

na última Série C, quando não pas-
sou da primeira fase e ficou na sé-
tima posição do grupo B, o Botafo-
go de Ribeirão Preto investiu este 
ano e conseguiu fazer uma campa-
nha razoável no Paulistão, chegan-
do inclusive a vencer o Santos e em-
patar com o Corinthians, nos jogos 
contra os considerados grandes do 
futebol paulista. 

Para a Série C atual, a Pantera in-
vestiu bem mais, porque o objetivo é 
retornar à Série B, de onde saiu em 
2020 e não conseguiu voltar no ano 

passado. O clube foi buscar inclu-
sive atletas de outros países, como 
o lateral direito Luiz Morales, do 
Uruguai, e o zagueiro colombiano 
Saucedo. Eles estrearam na sema-
na passada na vitória sobre o Altos 
por 3 a 1, em Teresina.

Para o jogo deste domingo con-
tra o Botafogo da Paraíba, a expec-
tativa é muito grande e a diretoria 
espera uma grande participação da 
torcida, já que será a estreia do clu-
be em casa e vale a liderança da Sé-
rie C. As duas principais novidades 
da equipe para esta partida serão o 
meia Thiaguinho, que é do Corin-
thians e estava emprestado ao Santo 
André, e do zagueiro Gustavo Hen-
rique, que estava no Bahia.

O treinador Leandro Zaga ficou 
muito feliz com o comportamento 
da equipe no jogo de estreia contra 
o Altos. “Nós tínhamos estudado 
muito a forma de jogar do Altos, na 
Copa do Nordeste, e armamos uma 
estratégia de começar o jogo pres-
sionando o adversário até conse-
guirmos marcar os primeiros gols. 
Acho que fomos muito bem e espe-
ramos evoluir ainda mais no jogo 
deste domingo, contra o Botafogo, 
uma equipe muito bem organiza-

da e que também luta pela lideran-
ça”, disse o técnico. A última vez que 
os dois botafogos se encontraram foi 
uma triste lembrança para os parai-
banos. Os dois clubes decidiram, em 
2018, uma vaga para o acesso e o clu-
be paulista levou a melhor, depois 
de perder no Almeidão por 1 a 0 e 
vencer pelo mesmo placar em São 
Paulo, mas com um gol que saiu já 
nos descontos, quando o time parai-
bano já comemorava a classificação. 
A vitória do clube de Ribeirão Preto 

levou a disputa para a cobrança de 
penalidades máximas e a Pantera 
conseguiu a vitória e o acesso à se-
gunda divisão do futebol brasileiro. 

O jogo Botafogo-PB e Botafo-
go-SP neste domingo está progra-
mado para as 11 horas da manhã, 
no Estádio Santa Cruz, em Ribei-
rão Preto. A arbitragem será de um 
trio paraense, comandado pelo ár-
bitro Djonaltan Costa de Araújo, e 
os assistentes Luis Diego Nascimen-
to Lopes e Rafael Bastos Cardoso.

Alvinegro segue intensificando os treinamentos para o segundo jogo pelo Brasileiro da Série C, no próximo domingo

Calor preocupa o Belo em São Paulo
contra o botafogo-SP
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Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Botafogo paulista investiu alto para a Série C e trouxe até atletas do exterior

Foto: João Victor Cristovão / Agência Botafogo

Nacional acelera treinos para jogo decisivo no dia 20
Paraibano 2022

Após a classificação à fase se-
mifinal do Campeonato Paraiba-
no, o Nacional de Patos se prepa-
ra para encarar o Botafogo em dois 
confrontos que vão reeditar o en-
contro das duas equipes, ocorrido 
em 2019, coincidentemente, na se-
mifinal do Campeonato Estadual 
daquele ano. O canário quer dar o 
troco no Belo para garantir a pre-
sença na final do certame.

Com os demais semifinalistas 
do Paraibano, Botafogo, Campi-

nense e Sousa - respectivamente, 
jogando, neste fim de semana, no 
Campeonato Brasileiro Séries C 
e D, a fase semifinal do Estadual 
será retomada no próximo dia 20. 
Com isso, o Nacional é, entre os 
semifinalistas, o clube que terá 
mais tempo de preparação até a 
data agendada para o confronto 
com o Belo.

O treinador do clube sertanejo 
projeta dois grandes jogos com o 
Botafogo e acredita que o envol-
vimento do alvinegro da estre-
la vermelha em outras competi-
ções, não causará desgaste para 

o primeiro confronto das equi-
pes, em Patos.

“Serão dois jogos muito difí-
ceis. O Botafogo iniciou bem a sua 
participação no Brasileirão da Sé-
rie C, fez a melhor campanha do 
grupo A, no Campeonato Parai-
bano. É um time que tem um pa-
drão de jogo definido e é coman-
dado por um grande treinador. 
Nosso adversário tem um tempo 
muito maior de trabalho, pois fez 
pré-temporada e não vejo que eles 
possam enfrentar desgastes con-
tra a nossa equipe”, comentou La-
mar Lima.

O Canário vai trabalhar de for-
ma integral até o confronto contra 
o Botafogo, agendado para a pró-
xima quarta-feira (20), às 20h15, no 
Estádio José Cavalcanti, em Patos. 
As duas equipes reeditam o due-
lo da semifinal, em 2019. Naquela 
edição, o Botafogo levou a melhor 
e despachou o alviverde. Agora, o 
clube de Patos tem a chance de dar 
o troco e avançar à grande final da 
competição.

“Enfrentamos muitas dificul-
dades antes da competição, mas 
fomos ganhando confiança duran-
te as partidas e chegamos aonde 

poucos acreditavam. Crescemos 
da competição e estamos motiva-
dos para encarar o Botafogo, ten-
tando extrair o melhor de meus 
atletas para que possamos sair vi-
toriosos nestes confrontos da se-
mifinal”, pontuou Lamar Lima, 
treinador do Nacional.

Para o confronto contra o Bo-
tafogo, o treinador vai com força 
máxima e terá todos os jogadores 
à disposição. A diretoria do clube 
pretende iniciar a venda de ingres-
sos para a primeira partida da se-
mifinal entre Canário e Belo, a par-
tir da próxima semana.

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Jogadores do Botafogo têm treinado em horários diferentes 
dos habituais para se adaptar, visando o jogo de domingo às 

11 horas, contra o Botafogo paulista, em Ribeirão Preto 

Esportes



22    A UNIÃO –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 14 de abril de 2022 EDIÇÃO: Geraldo Varela
EDITORAÇÃO: Luciano HonoratoEsportes

A tradicional Corrida Tiraden-
tes, que acontece na capital no mês 
de abril e seria neste domingo, teve 
a data modificada. O evento, que 
irá para a 17ª edição, será realizado 

em 31 de julho. A corrida, organi-
zada pela Polícia Militar da Paraí-
ba (PMJP), reúne todos os anos cen-
tenas de corredores que cruzam as 
ruas do bairro de Mangabeira em 
percursos de 5 e 10 quilômetros. 

“Há também a possibilidade dos 
3 quilômetros de caminhada para 

aquelas pessoas que estão inician-
do ou ainda para os acompanhan-
tes dos corredores”, detalha major 
Juceilton Soares, coordenador ge-
ral da corrida. 

Devido à pandemia da Covid-19 
a Corrida Tiradentes não era reali-
zada há dois anos, o que aumen-

ta a expectativa em relação à pró-
xima edição. “É a melhor possível, 
até porque em julho a situação da 
pandemia deve estar ainda mais 
controlada o que deixa as pessoas 
mais seguras”. 

O percurso será o mesmo, com 
largada e chegada na Avenida Hil-

ton Souto Maior, na altura do Man-
gabeira Shopping. Na última edi-
ção, realizada em 2019, o evento 
reuniu cerca de 900 participantes. 
Segundo a organização, as inscri-
ções serão abertas na próxima se-
mana e poderão ser feitas através 
do site www.race83.com.br/eventos.

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Organização adia a 17a edição para o último dia de julho
corrida tiradentes

Inscrições estão abertas e vão até o próximo dia 20; mais de R$ 20 mil em premiação serão pagos aos atletas

Primeira etapa pode ter 500 atletas
circuito de beach tennis

Estão abertas, até o próximo 
dia 20, as inscrições para a pri-
meira etapa do Circuito Base Es-
portes de Beach Tennis, que acon-
tece nos dias 28, 29 e 30 de abril 
e 1° de maio. A expectativa é de 
que mais de 500 atletas de todo 
o Nordeste participem do even-
to que será realizado na arena na 
Base Beach Tennis, no bairro do 
Altiplano.  As inscrições podem 
ser feitas através do www.teni-
sintegrado.com.br

O evento vai reunir mais de 
30 categorias entre profissional e 
amadora. Divisão por idade, des-
de a sub-12 até as categorias mas-
ters com beach tenistas acima dos 
60 anos, até categorias para ini-
ciantes. “Quem nunca partici-
pou de um torneio vai poder ter 
essa primeira experiência através 
das categorias de base”, detalhou 
Roberto Mayer Tebexreni, orga-
nizador do evento e proprietário 
do espaço. 

Para quem pratica o esporte, 
que tem crescido em número de 
adeptos aqui na capital, o circui-
to é uma oportunidade de colo-
car em prática o que se apren-
de nos treinamentos ao longo do 
ano. Para a estudante Ana Flá-
via Lira, de 28 anos, que começou 
a treinar em 2019, será a segun-
da chance de participar de um 

evento da modalidade. “Desse ta-
manho, com todas essas catego-
rias e muitos atletas participando, 
vai ser a primeira. Porque o outro 
torneio que joguei foi bem menor, 
envolvia praticamente só os atle-
tas do clube que eu treinava”. A jo-
gadora disse ainda que espera se 
destacar no evento, e para isso já 
está reforçando os treinamentos. 
“Vou dar o meu melhor, junto a 
minha dupla. Mas o meu objetivo 
mesmo é me superar, fazer parti-
das mais bem disputadas e assim 
continuar me desenvolvendo nes-
se esporte que eu tanto gosto”. 

Ao todo serão mais de R$ 20 
mil em premiação, sendo valor 
em dinheiro destinado aos atle-
tas profissionais mais brindes 
para os amadores. Durante os 
quatro dias de evento a arena es-
tará aberta para que o público 
em geral possa acompanhar as 
disputas. O espaço onde o even-
to será realizado é um dos mais 
movimentados da capital, pos-
suindo 15 quadras para a prática 
do beach tennis. 

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

30
categorias entre 

profissional e amadora 
estarão envolvidas no 

Circuito Base Esportes 
que acontece nos dias 

28, 29, 30 deste mês e no 
dia 1o de maio

“Desse tamanho, 
com todas essas 
categorias e 
muitos atletas 
participando, 
vai ser a 
primeira. 
Porque o outro 
torneio que 
joguei foi bem 
menor, envolvia 
praticamente 
só os atletas do 
clube que eu 
treinava

Ana Flávia Lira

Esporte tem crescido na capital
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Foto: @dnsportsbeachtennis

As quadras de beah tennis para disputa do Circuito de Base ficam localizadas no bairro do Altiplano
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Curtas
Brasil tem a melhor seleção
de futsal down do mundo

Após gesto nazista, jovem
piloto russo perde licença

Anos de trabalho duro já 
rendem frutos para Ferrari

A primeira das Copas do Mundo de 2022 em 
que o Brasil terá de mostrar talento com a bola no 
pé terminou da melhor forma possível. No último 
domingo, o país conquistou o bicampeonato 
mundial de futsal para jogadores com síndrome 
de Down, realizado em Lima (Peru). O título veio 
de maneira emblemática: com goleada por 5 a 1 
sobre a Argentina. O feito tornou o Brasil o maior 
vencedor da competição, ultrapassando a Itália, 
que havia ganhado a primeira edição, em 2018, 
em Portugal. No ano seguinte, em Ribeirão Preto 
(SP), os brasileiros levantaram a taça pela primeira 
vez, também batendo os argentinos na decisão. O 
Mundial, inicialmente, seria em 2020, na cidade 
de Antalya (Turquia), mas foi suspenso, devido à 
pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Após surpreender o mundo do automobilismo 
ao fazer um gesto nazista no pódio, o jovem 
piloto russo Artem Severyukhin teve revogada 
sua licença para competir. A decisão foi tomada 
pelo Automóvel Clube da Itália (ACI), entidade 
equivalente à confederação de automobilismo do 
país europeu. Apesar de ser russo, Severyukhin 
tinha licença na Itália, país acostumado a 
conceder permissões a pilotos de outras nações 
para competições nacionais e internacionais. O 
ACI alegou que o piloto de 15 anos fez um "gesto 
inqualificável e inaceitável" após a vitória na etapa 
de Portimão do Campeonato Europeu de Kart, em 
Portugal. Na ocasião, o russo fez uma saudação 
nazista enquanto apresentava um sorriso irônico.

Anos de trabalho duro estão rendendo 
frutos para a Ferrari com um excelente início de 
temporada na Fórmula 1, disse o presidente da 
empresa, John Elkann, ontem. O piloto da Ferrari 
Charles Leclerc, de Mônaco, venceu duas das 
três primeiras corridas, terminando em segundo 
na outra, e tem uma vantagem de 34 pontos na 
liderança do campeonato.A Ferrari, que conquistou 
o título pela última vez em 2008 e não conseguiu 
vencer uma corrida sequer em 2020 e 2021, também 
lidera a classificação dos construtores por 39 pontos 
à frente da atual campeã Mercedes. “Dissemos há 
dois anos que precisávamos trabalhar duro para 
voltar a ser competitivos e o campeonato de 2022 
teve um começo verdadeiramente eletrizante”, disse 
Elkann na reunião anual de acionistas da Ferrari. 
A Ferrari ficou em sexto lugar geral na temporada 
2020, sua classificação mais baixa desde 1980, 
mas subiu para o terceiro no ano passado sob o 
comando de Mattia Binotto, e seu novo carro parece 
rápido e confiável.

A CBF confirmou, ontem,  
mais um amistoso da Seleção 
Brasileira Feminina de Fute-
bol. O adversário será a Di-
namarca, no dia 24 de junho. 
Será o último jogo prepara-
tório da equipe comandada 
pela técnica Pia Sundhage 
para a Copa América, prin-
cipal objetivo do time nesta 
temporada.

O confronto com as dina-

marquesas foi marcado para 
as 14 horas (de Brasília) do dia 
24, no Estádio Parken, em Co-
penhague. Quatro dias depois, 
as brasileiras vão enfrentar 
a Suécia às 13h30, na Friends 
Arena, em Estocolmo. Este 
amistoso já estava definido. 
Havia a expectativa apenas 
para o jogo do dia 24, agora 
confirmado com a Dinamarca.

O último jogo entre brasilei-
ras e dinamarquesas foi dispu-
tado há dez anos. Na ocasião, 

o Brasil venceu por 2 a 1, com 
gols de Érika e Debinha, pelo 
Torneio Internacional de São 
Paulo. Pela mesma competi-
ção, as duas seleções também 
empataram por 2 a 2, com gols 
de Fabiana e Andressa Alves.

Com estes dois amistosos, 
a Seleção Brasileira terá dis-
putado sete partidas nesta 
temporada. Todos os adversá-
rio são europeus: França, Ho-
landa, Finlândia, Espanha e 
Hungria. Nestes confrontos, 

Pia faz testes para compor o 
elenco que disputará a Copa 
América, na Colômbia, entre 
8 e 30 de julho.

A preparação é considera-
da fundamental para as aspi-
rações da equipe na próxima 
temporada, quando haverá 
a Copa do Mundo Femini-
na. A Copa América garante 
três vagas no Mundial, que, 
por sua vez, dá vaga ao cam-
peão nos Jogos Olímpicos de 
Paris-2024.

Equipe comandada pela sueca Pia Sundhage fará o último amistoso visando as disputas da Copa América

Seleção fará jogo contra a Dinamarca
feminina

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Depois de amistosos na Espanha, a Seleção Brasileira de Futebol Feminino tem mais um compromisso agendado para junho

Futebol brasileiro já vislumbra maiores
investimentos de empresários americanos

lei da saf

A forte presença de inves-
tidores dos Estados Unidos 
já é uma realidade no futebol 
mundial. Nas cinco princi-
pais ligas europeias já são 19 
clubes com donos america-
nos, em especial na Inglater-
ra e Itália. Com a Lei da SAF 
(Sociedade Anônima do Fu-
tebol) em 2021, o futebol bra-
sileiro também integrou esse 
movimento, com o "desem-
barque" de empresas da Fló-
rida no país.

Enquanto o milionário 
americano John Textor com-
prou as ações do Botafogo, o 
Vasco assinou um acordo com 
a empresa 777 Partners. A Ka-
pital Football, do empresário 

Joseph DaGrosa, sócio mino-
ritário que acentuou a crise 
financeira do Bordeaux, da 
França, entre 2018 e 2019, ne-
gociou com o América-MG, 
mas as partes não chegaram 
a um entendimento.

Tanto Textor quanto a 777 
Partners também são donos 
de clubes europeus e inte-
gram o movimento crescen-
te chamado "Multi Club Ow-
nership", em que se cria uma 
rede de vários times de fute-
bol pelo mundo. Ambos ad-
quiriram recentemente equi-
pes da Bélgica (Molenbeek e 
Standard Liège). Textor pos-
sui ainda ações no Crystal 
Palace, da Inglaterra, e a 777 
Partners é dona do Genoa, da 
Itália, além de ser sócia mi-
noritária do Sevilla, da Espa-

nha. "Olhamos times de mer-
cados que têm possibilidade 
de crescimento", disse o dire-
tor da 777 Partners, Juan Ar-
ciniegas, ao Estadão.

Os motivos para investir 
no futebol brasileiro vão des-
de a fonte quase que inesgotá-
vel de talento, número gran-
de de torcedores e a força do 
esporte no país, com agen-
da de janeiro a dezembro. A 
percepção do mercado inter-
nacional é de que se trata de 
uma liga subvalorizada e ca-
paz de crescimento de recei-
tas em todas as áreas. No en-
tanto, a insegurança jurídica 
é um dos problemas aponta-
dos por especialistas em rela-
ção aos investimentos no fu-
tebol nacional.

Os novos investidores 

Agência Estado

Pedro Ramos 
Agência Estado

também vislumbram a pos-
sibilidade de obter um cres-
cimento de receitas a partir 
de uma nova e lucrativa ven-
da de direitos de transmissão 
do Brasileirão tocada por uma 
liga de clubes, independente 
da CBF, que ainda está se or-
ganizando e cujo trabalho só 
deve começar em 2025, quan-
do os atuais contratos de TV 
chegam ao fim.

Exemplos
Parte do sucesso da liga in-

glesa dentro e fora de campo 
foi acompanhada e impulsio-
nada por lucrativas vendas de 
direitos de transmissão. Esse é 
um tipo de trampolim que in-
vestidores projetam tanto na 
Itália quanto no Brasil. Clu-
bes bem estruturados, como 
Palmeiras e Flamengo, geram 
receitas anuais de R$ 1 bilhão 
- valor considerado baixo per-
to das ligas europeias, por 
exemplo.

“Não sabemos como será 
essa liga e como vai gerar di-
nheiro para os clubes. O mer-
cado, hoje, não é claramen-
te de aumento de receitas de 
transmissão de TV a curto 
prazo. Então, o crescimento 
(desses valores) tende a ser 
um pouco mais lento do que 
nos exemplos extremados da 
Inglaterra e Espanha. É pre-
ciso ter uma expectativa jus-
ta de receitas”, analisa o eco-
nomista e sócio da consultoria 
Convocados Cesar Grafietti.

O futebol brasileiro ain-
da ficou em banho-maria du-
rante dois anos da pandemia, 
e isso esfriou alguns negócios. 
Foram temporadas de sobre-
vivência.O Botafogo carioca foi comprado pelo milionário John Textor e segue em grande reformulação

Foto: Vítor Silva/Botafogo

Jogos de hoje
n Libertadores
19h
Athletico-PR x The Strongest
21h
Vélez Sarsfield x Bragantino

suL-americana
19h15
São Paulo x Everton-CHI
21h30
Internacional x Guaireña 

Liga da europa
13h45
Atalanta x RB Leipzig
16h
Lyon x West Ham
Barcelona x Eintracht Frankfurt
Rangers x Braga
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Artista paraibano que realizou o ousado sonho de construir seu próprio teatro morreu aos 66 anos, em 2002

Duas décadas sem Ednaldo do Egypto
NA HISTÓRIA DAS ARTES

A próxima segunda-fei-
ra (18) marcará a data dos 20 
anos da morte do ator Ednal-
do do Egypto, um dos nomes 
mais importantes da história 
das artes cênicas da Paraíba. 
O paraibano Ednaldo Gon-
çalves do Egypto nasceu no 
bairro de Cruz das Armas, 
em João Pessoa, a 19 de junho 
de 1935. Morreu aos 66 anos, 
em 18 de abril de 2002.

Formado em Contabilida-
de e Economia, ainda aos 8 
anos de idade assistiu ao pri-
meiro espetáculo dramático 
da sua vida. Aos 13 anos, Ed-
naldo fez seu primeiro traba-
lho no teatro. Vivia em cena 
um inspetor de colégio. Tem-
pos depois, Ednaldo conta-
va uma piada a um grupo de 
amigos em frente ao Teatro 
Santa Roza e o diretor José 
Muniz Couto o convidou 
para participar da sua próxi-
ma montagem. Ganhou o pa-

pel principal, interpretando 
um médico que ficava nervo-
so porque tinha que enfren-
tar um ladrão dentro de casa.

O jeito engraçado de in-
terpretar conquistou o públi-
co e Ednaldo do Egypto nun-
ca mais se separou do teatro, 
segundo registra o Portal Pa-
raíba Criativa. Enquanto vi-
veu, dedicou sua vida ao tea-
tro paraibano. E, já na vida 
adulta, conseguiu a façanha 
de construir o seu próprio 
teatro, “um sonho quase ina-
tingível para a maioria dos 
atores, de ter um espaço para 
apresentações teatrais e de 
outras manifestações artísti-
cas como música e literatura”.

Com a ajuda de alguns 
amigos, construiu ele mesmo 
o Teatro Ednaldo do Egyp-
to, localizado à Rua Maria 
Rosa, no bairro de Manaíra, 
em João Pessoa. Foi inaugu-
rado em 27 de março de 1995, 
em homenagem ao ‘Dia Inter-
nacional do Teatro e do Circo’.

Além de promover a ati-
vidade teatral, Ednaldo do 
Egypto também se preocu-
pou em preservar a história 
do teatro paraibano. Ele foi o 
autor de um álbum com re-
gistros e imagens de cenas de 
40 anos do teatro no estado. O 
artista ainda atuou em mais 
de 60 peças, com destaque 
para ‘Os Novos Ricos’; ‘Pa-
raibanadas’, em 1985, ‘Vovó 
Viu a Uva’, de Cristovam Ta-
deu, em 1998; e ‘No Tempo da 
Chrestomatia’.

Na televisão, participou 
de vários comerciais e inte-
grou o elenco da atração ‘Sá-
bado de Graça’, um progra-
ma de humor adaptado para 
a tevê a partir de um texto tea-
tral, com roteiro e direção de 
Cristovam Tadeu. Totalmen-
te realizado com equipe local, 
a iniciativa foi um marco na 
televisão paraibana, exibido 
entre 1999 e 2000 pela afilia-
da da Rede Bandeirantes na 
Paraíba, a TV O Norte.

Meu pai me disse que, quando tio Carlos 
Alberto morreu de tuberculose, meu avô, o 
doutor Manuel de Azevedo Silva, médico 

sanitarista, mandou destelhar a nossa casa. Ficou 
três dias e três noites exposta ao sereno e à luz 
solar, para matar o bacilo de Koch.

Poucos anos depois, faleceu de tifo tio 
Rodrigo. Vô Maneco foi com toda a família para 
casa de veraneio em Formosa, para que se 
fizesse a desinfecção do imóvel.

Em 19..., morre tia Lourdes de infarto. Mas 
a reação da família foi outra, bem diferente da 
das outras vezes: luto, luto, luto.

Fecharam a casa toda durante uma semana 
inteira – cumpriram, como era de costume, 
naquele tempo, os sete dias, de nojo.

Minha tia Marina tingiu de preto todos seus 
vestidos. Nosso rádio foi desligado. Meu pai 
nem podia ouvir sequer ‘ A Voz do Brasil’. Até a 
sobremesa do almoço foi suprimida:

– Estamos de luto, assim, não se come doce 
nesta casa, sentenciou tia Marina.

Nasci nessa família tradicional. Três médicos 
dentro de casa e uma imensa criadagem na 
cozinha – uma casa tipicamente burguesa. 
Sob às ordens da matriarca dona Maria Clara 
Varandas de Azevedo, minha avó.

Aos doze anos, adoeci. Tinha constantemente 
hemorragia nasal. Me levaram ao consultório 
do doutor José Vandregysilo (pai de Geraldo 
Vandré).

O médico constatou apenas um desvio nasal 
que, naturalmente, seria corrigido quando eu 
atingisse a idade adulta.

Meus tios médicos 
não concordaram com 
o laudo. Assim, houve 
uma junta médica. 
E meus três tristes 
tios deram a última 
palavra:

– Carlinhos tem 
sífilis no cérebro. 
Sífilis hereditária, 
provavelmente 
herdada do nosso 
pai, ele não estudou 
em Salvador da 
Bahia?! Com certeza, 
frequentava aqueles 
sobrados – bordéis de 
Salvador...

– Ai que vergonha! 
– exclamou tia 
Marina.

Moral da história: 
fui vítima dos meus 
próprios tios Achavam 
que vô Maneco 

contraíra sífilis na juventude. Então, eu sendo 
seu neto, herdara a doença.

Ledo engano, nem ele nem eu éramos 
sifilíticos. Coisas da Paraíba de ontem. Não 
diziam que o poeta Augusto dos Anjos era tísico?

Carlos 
   Azevêdo

carolusazevedo@hotmail.com | Colaborador

Eu, o sifilítico da família

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

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

Da Redação
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Na televisão, 
ele integrou 
o elenco do 
programa ‘Sábado 
de Graça’, 
uma atração 
humorística 
adaptada para a 
tevê a partir de 
um texto teatral, 
com roteiro 
e direção de 
Cristovam Tadeu

911 — Papa Sérgio III
1914 — Heráclito de Alencastro Pereira da 
Graça, advogado, político e escritor (PB)
1976 — Zuzu Angel, estilista brasileira
1986 — Leonel Tavares Miranda de 
Albuquerque, médico psiquiatra e político (PB)
1986 — Simone de Beauvoir, 
escritora e filósofa francesa
2006 — Miguel Reale, filósofo e jurista brasileiro
2020 — Dom Aldo di Cillo Pagotto, religioso (PB)
2021 — José Joácio de Araújo Morais, 
médico e político (PB)
2021 — Tarcísio Fagundes de Sousa, 
engenheiro civil, poeta e escritor (PB)

Mortes na História

Obituário

William Matheus Gomes
11/4/2022 – Aos 22 anos, 
em Campina Grande (PB), 
assassinado. Foi morto a tiros no 
bairro da Bela Vista. Ele estava 
em uma motocicleta quando foi 
atingido pelos disparos. A polícia 
segue investigando o crime.

Foto: Reprodução

Júlia dos Anjos Brandão
7/4/2022 – Aos 12 anos, em João 
Pessoa (PB), assassinada. Corpo 
da estudante foi encontrado dentro 
de um poço na manhã da terça-
feira (12) no bairro de Gramame. 
Ela estava desaparecida desde o 
dia 7 de abril. A Polícia Civil da Paraíba prendeu 
o padrasto da menina que confessou ter matado 
a enteada. Natural de Curitiba (PR), ela tinha os 
pais separados e há três anos havia deixado sua 
terra natal com a mãe para fixar residência na 
capital paraibana.

Foto: Reprodução

Aforismo
“A experiência da morte 
ou de uma doença que 

termina em morte acarreta 
uma série de matizes que 
a fazem singular e que é 

necessário ter essas reflexões 
como pano de fundo para 
compreender os aspectos 

mais comuns.”

(Fabrício Oliveira)
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Marinézio do Nascimento Nunes
10/4/2022 – Aos 26 anos, na 
zona rural de Patos (PB), vítima 
de homicídio. Ele e um casal de 
jovens, que estavam em uma 

Foto: Reprodução

vaquejada, foram feridos em um tiroteio, quando 
três homens armados chegaram ao local e 
dispararam os tiros. A Polícia Civil segue com as 
investigações.

Breves & Curtas
# Morre homem que ficou em coma 19 anos I
Aos 67 anos, o norte-americano Terry Wayne Wallis, 
que ficou conhecido após acordar de um coma que 
durou mais de 19 anos, morreu no último dia 4. A causa 
da morte não foi divulgada. Em julho de 1984, Terry e 
um amigo sofreram um grave acidente de carro, com o 
veículo que ele dirigia caindo em um riacho. O automóvel 
só foi localizado no dia seguinte, com um dos homens já 
sem vida e com Wayne sem os movimentos do corpo.

# Morre homem que ficou em coma 19 anos II
Ele ficou em coma até 12 de junho de 2003, quando ele 
surpreendeu a todos e pronunciou a palavra “mãe”. 
Depois disse “Pepsi” e em seguida “leite”. Chegou a 
recuperar a capacidade de mover algumas partes do 
corpo. Terry deixa uma filha, Amber, netos, seu pai e seus 
três irmãos, que moram em Big Flat, no Arkansas, nos 
Estados Unidos.

# Xerife defende pena de morte para brasileiro
O brasileiro Marcus Spavenelo, de 34 anos, é o principal 
suspeito da morte da ex-mulher, a norte-americana Cassie 
Carli. Em uma entrevista sobre o andamento do caso, 
o xerife Bob Johnson, do Condado de Santa Rosa, na 
Flórida, nos Estados Unidos, defendeu que Spavenelo 
receba a pena de morte pelo crime. “Eu acho que ou 
(Spanevelo) vai passar o resto de sua vida na prisão ou 
ele vai tomar a agulha. Com sorte, a agulha”, disse Bob 
Johnson, fazendo referência à injeção letal. Conforme o 
xerife, o brasileiro não tem ajudado nas investigações 
desde o início.

# Dono morre e cadela herda R$ 23 milhões
Uma cadela herdou uma verdadeira fortuna após a 
morte do seu dono. O caso aconteceu em Nashville, 
nos Estados Unidos. Lulu, uma border collie de oito 
anos, ficou com 5 milhões de dólares (algo em torno 
de R$ 23 milhões, calculado com o dólar em R$ 4,70) 
do testamento do falecido Charles William Dorris. 
Ele era solteiro e possuía propriedades imobiliárias e 
investimentos.

Geraldo Vandré teve como pai o médico José Vandregysilo

“Minha tia 
Marina tingiu 
de preto todos 
os seus vestidos. 
Nosso rádio foi 
desligado. Meu 
pai nem podia 
ouvir sequer ‘A 
Voz do Brasil’

Carlos Azevêdo



  PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o proce-
dimento da Tomada de Preços n° 00010/2022, e ADJUDICO o seu objetivo as pessoas físicas e 
empresa: A SRª FRANCISCA ADELÂNNIA PAULINO DA SILVA, apresentou proposta com o valor 
mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e valor global de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e 
cinco mil reais) para o ITEM 03, a SRª. FERNANDA PAES RIBEIRO LEITE MINERVINO, apresentou 
proposta com o valor mensal de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais) e valor global de R$ 
130.900,00 (cento e trinta mil e novecentos reais) para o ITEM 04,  a EMPRESA SILVIO BARBOSA 
DE MACEDO, apresentou proposta com o valor mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e valor global 
de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais) para o ITEM 01, a EMPRESA GAUDÊNCIO MENDES 
DE SOUSA FILHO ME,  apresentou proposta com o valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais) 
e valor global de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para o ITEM 05, a EMPRESA GAUDÊNCIO 
MENDES DE SOUSA FILHO ME, apresentou proposta com o valor mensal de R$ 3.000,00 (três 
mil reais) e valor global de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para o ITEM 06.

        Aguiar - PB, 13 de Abril  de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE CONVOCAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS 
Nº 00005/2022

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 
para conhecimento dos interessados, CONVOCAR as empresas: JOSÉ NERGINO SOBREIRA – PJS 
DISTRIBUIDORA , cadastrada no CNPJ Nº 63.478.895/0001-94, CRISANTO ABÍLIO DE SOUSA 
NETTO,cadastrada no CNPJ Nº27.270.402.0001/62, ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE ME-
DICAMENTOS LTDA , cadastrada no CNPJ Nº31.187.918/0001-15, FARMAGUEDES COMÉRCIO 
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, cadastrada no CNPJ Nº 
08.160.290/0001-42 e ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITA-
LARES LTDA, cadastrada no CNPJ Nº 09.260.831/0001-7,ocomparecimento dos representantes 
das empresas acima para conclusão do julgamento das propostas de preços, no dia 19.04.2022 
às 15:30 horas.O não comparecimento dos representantes os trabalhos serão conduzidos pela 
comissão de licitação e publicado o resultado.

Aguiar-PB, 13 deAbril de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE CONVOCAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados, CONVOCAR as empresas: JOSÉ NERGINO SOBREIRA – PJS 
DISTRIBUIDORA , cadastrada no CNPJ Nº 63.478.895/0001-94, CRISANTO ABÍLIO DE SOUSA 
NETTO,cadastrada no CNPJ Nº27.270.402.0001/62, ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE 
MEDICAMENTOS LTDA , cadastrada no CNPJ Nº31.187.918/0001-15, FARMAGUEDES CO-
MÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, cadastrada 
no CNPJ Nº 08.160.290/0001-42,ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E 
HOSPITALARES LTDA, cadastrada no CNPJ Nº 09.260.831/0001-7 e DENTALFARMA COMÉRCIO 
LTDA ME, cadastrada no CNPJ Nº 18.110.143/0001-11,ocomparecimento dos representantes das 
empresas acima para conclusão do julgamento das propostas de preços, no dia 19.04.2022 às 14:30 
horas.O não comparecimento dos representantes os trabalhos serão conduzidos pela comissão de 
licitação e publicado o resultado.

Aguiar-PB, 13 deAbril de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE CONVOCAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS 
Nº 00005/2022

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 
para conhecimento dos interessados, CONVOCAR as empresas: JOSÉ NERGINO SOBREIRA – PJS 
DISTRIBUIDORA , cadastrada no CNPJ Nº 63.478.895/0001-94, CRISANTO ABÍLIO DE SOUSA 
NETTO,cadastrada no CNPJ Nº27.270.402.0001/62, ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE ME-
DICAMENTOS LTDA , cadastrada no CNPJ Nº31.187.918/0001-15, FARMAGUEDES COMÉRCIO 
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, cadastrada no CNPJ Nº 
08.160.290/0001-42 e ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITA-
LARES LTDA, cadastrada no CNPJ Nº 09.260.831/0001-7,ocomparecimento dos representantes 
das empresas acima para conclusão do julgamento das propostas de preços, no dia 19.04.2022 
às 15:30 horas.O não comparecimento dos representantes os trabalhos serão conduzidos pela 
comissão de licitação e publicado o resultado.

Aguiar-PB, 13 deAbril de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022

OBJETO: Conclusão da Construção da Creche Modelo Padrão FNDE na cidade de Araruna /
PB. LICITANTE HABILITADO: HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.LICITANTES INABI-
LITADOS: FC – FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA –EPP; GMF CONSTRUCOES 
SERVICOS E LOCACOES LTDA–ME. 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 27/04/2022, às 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor 
Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 13 de abril de 2022
CARLOS ANTÔNIO DE MACEDO FILHO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022

OBJETO: Implantação de Pavimentação Asfáltica da Rua Benedito Fialho e Trecho da Rua 
Antônio Carneiro, na cidade de Araruna /PB. LICITANTES HABILITADOS: CLPT CONSTRUTORA 
EIRELI; EMPROTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI. 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 27/04/2022, às 09:00 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 13 de abril de 2022
CARLOS ANTÔNIO DE MACEDO FILHO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022

OBJETO: Reforma do Ginásio Poliesportivo da EMEF Joana Maria da Conceição – localizada 
no sítio Mata Velha, s/n, zona rural de Araruna/PB. LICITANTE INABILITADO: COEN – CONSTRU-
COES E ENGENHARIA LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos 
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Aguarda-se transcorrer o 
prazo para que o processo tome seu rito normal. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br.

Araruna - PB, 13 de abril de 2022
CARLOS ANTÔNIO DE MACEDO FILHO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00016/2022, Contratação 
de empresa ou pessoa física, para execução dos serviços de transporte escolar, destinado a rede 
de ensino municipal, junto a Secretaria de Educação deste município, para o dia 18 de Abril de 
2022 às 14:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela 
Vista - Araçagi - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido 
endereço. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 13 de Abril de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

 AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00017/2022
A Pregoeira Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 13:30 hs do dia 25 de Abril 

de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00017/2022, 
que objetiva: Execução dos serviços de transportes diversos, destinados a esta Prefeitura. Justi-
ficativa: Razões de interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no seguinte endereço - Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB. Telefone: (83) 
99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 13 de Abril de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2022, que objetiva: Aquisição de materiais 
e insumos para o laboratório de análises clínica do município de Araruna/PB – exercício de 2022; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: COMERCIO DE PRODUTOS 
PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - R$ 84.704,97.

Araruna - PB, 12 de abril de 2022
AMÉRICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA

Secretária de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de materiais e insumos para o laboratório de análises clínica do município 

de Araruna/PB – exercício de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2022. 
DOTAÇÃO: Orçamento de 2022 – Recursos Próprios do Município de Araruna 02.000 – Poder 
Executivo 03.000 – Fundo Municipal de Saúde de Araruna Ficha: 10 302 0012 2080 – MANUT.DAS 
ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS Elemento de Despesa: 3.3.90.30.99 – Material de 
Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo 
Municipal de Saúde de Araruna e: CT Nº 00008/2022 - 13.04.22 - COMERCIO DE PRODUTOS 
PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - R$ 84.704,97.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Abril de 2022, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIA PÚ-
BLICA URBANA DE QUATRO RUAS, NO MUNICÍPIO DE ARARA: RUA MARIA DO ROSÁRIO, RUA 
ALFREDO CORREIA DA COSTA, RUA MANOEL GREGÓRIO DE LIRA E RUA JOÃO PAULINO DE 
MEDEIROS. 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) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Arara - PB, 12 de Abril de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS

 Nº 00004/2022
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 

00004/2022, CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, 
PARA CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPI-
PEDO EM DIVERSAS RUAS: (RUA PROJETADA 01, RUA PROJETADA 02, RUA PROJETADA 
03, RUA PROJETADA 04, RUA PROJETADA 05, RUA PROJETADA 06, RUA PROJETADA 07 E 
RUA PROJETADA 08), NO MUNICÍPIO DA BAÍA DA TRAIÇÃO-PB, para o dia 20 de Abril de 2022 
às 16:00 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, 13 de Abril de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM OU ADITIVADA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO 
VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS–PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - R$ 
21.450,00.

Bananeiras - PB, 12 de Abril de 2022
ANTÔNIO MARQUES BATISTA

Vereador Presidente

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM OU ADITIVADA), DESTINADOS 

AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEI-
RAS–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
Da Câmara Municipal de Bananeiras-PB.: RECURSOS PRÓPRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
BANANEIRAS–PB 01.01 – CÂMARA MUNICIPAL – 01.031.2001.2004 – MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO – 4490.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de 
Bananeiras e: CT Nº 00009/2022 - 12.04.22 - AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - R$ 21.450,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO– HOSPITALAR 

PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM–PB NO EXERCÍCIO DE 2022. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2022. DOTAÇÃO: 01.01 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE 10.301.0428.2057 MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID–19 602 TRANS-
FERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO 
FEDERAL 384.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.028.2058 MANTER O CENTRO 
DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA MULHER 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RE-
CURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 396.3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 10.301.0428.2059 MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO 600 
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO 
FEDERAL 396.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.0428.2061 MANTER AS ATIVIDA-
DES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS 
DE IMPOSTOS 410.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A 
FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 426.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 10.301.0428.2063 MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – 
PSF 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 
GOVERNO FEDERAL 445.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.0428.2064 MANTER 
O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS 
DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 451.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
10.302.0083.2066 MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
EM SAÚDE – MAC 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVE-
NIENTES DO GOVERNO FEDERAL 458.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 621 TRANSFE-
RÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 
466.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.302.0083.2067 MANTER AS ATIVIDADES DO 
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE 
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 477.3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 10.302.0083.2068 MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL 500 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 482.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 
GOVERNO FEDERAL 488.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.304.0085.2070 MANTER 
O PROGRAMA DE PISO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO 
DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 496.3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 10.305.0085.2071 MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO-
VERNO FEDERAL 503.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00108/2022 
- 11.04.22 - ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMAC E HOSPITALARES LTDA - R$ 
64.556,00; CT Nº 00109/2022 - 11.04.22 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 15.504,90; CT Nº 
00110/2022 - 11.04.22 - EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 163.302,90; 
CT Nº 00111/2022 - 11.04.22 - NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - R$ 9.664,70; 
CT Nº 00112/2022 - 11.04.22 - NNMED DISTRIB. IMP. EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 
24.618,80; CT Nº 00113/2022 - 11.04.22 - ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR LTDA - R$ 97.753,80.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DE TRAIÇÃO

 CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00007/2022
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais elétricos diversos, destinados as secretarias deste 

município. O Pregoeiro convoca o comparecimento dos participantes: CANAPU COMERCIO DE 
DISTRIBUICAO EIRELI; CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA – ME; GUSTAVO XAVIER 
GARCEZ; LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA; LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL 
ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA LTDA; MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONS-
TRUCOES LTDA, para continuidade dos trabalhos, que será realizado no dia 27 de abril de 2022 às 
09:30 horas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº. 06/2007. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Pregoeiro e 
sua equipe de apoio, Rua Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99385-3266. No prédio da Prefeitura Municipal de 
Baia da Traição - PB.

Baia de Traição - PB, 13 de abril de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 15/2022
OBJETO: Aquisição de um veículo novo, tipo SUV, destinado a Secretaria de Ação Social do 

Município. Data e Local, às 10:00 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, 13 de março de 2022.
 DEBORA YASMIM BRAGA MARTINS

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DAS PAUTAS, 

EVENTOS E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E CAMPANHAS REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00022/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Cuité de Mamanguape: 3390.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Física 3390.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 05/04/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00108/2022 - 
05.04.22 - MARIA EDUARDA PENA FEITOSA 42371938882 - R$ 17.580,00.

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
 Secretário e Gestor

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS para manutenção nos veículos/

equipamentos da frota própria deste edilidade. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DV00017/2022. DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Cuité de 
Mamanguape: 02.040 Secretaria Municipal de Infra Estrutura 02.050 Secretaria Municipal de 
Educação 02.080 Sec. Municipal de Agricultura 02.090 Fundo de Assistência Social 02.110 Sec. 
Municipal de Meio Ambiente 3390.30 Material de Consumo 4490.52 Equipamentos e Material 
Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00117/2022 - 12.04.22 - ALEX SANDRO 
FERREIRA DE SOUZA - R$ 51.900,00.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito 

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de lubrificantes destinados a atender a frota veicular própria 
deste edilidade. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00018/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Cuité de Mamanguape: 02.040 Secretaria 
Municipal de Infra Estrutura 02.050 Secretaria Municipal de Educação 02.080 Sec. Municipal de 
Agricultura 02.090 Fundo de Assistência Social 02.110 Sec. Municipal de Meio Ambiente 3390.30 
Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00118/2022 - 12.04.22 - ALEX 
SANDRO FERREIRA DE SOUZA - R$ 53.640,00.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

 
 ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS para manutenção nos veículos/equipa-
mentos da Frota do Fundo municipal de saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DV00019/2022. DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Cuité de 
Mamanguape: 02.120 Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape 3390.30 Material de Con-
sumo.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo 
Municipal de Saúde de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00119/2022 - 12.04.22 - ALEX SANDRO 
FERREIRA DE SOUZA - R$ 29.350,00.

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de lubrificantes destinados a atender a frota veicular pró-

pria do FUNDO DE SAUDE deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00020/2022. DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Cuité de Ma-
manguape: 02.120 Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape 3390.30 Material de Consumo.. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal 
de Saúde de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00120/2022 - 12.04.22 - ALEX SANDRO FERREIRA 
DE SOUZA - R$ 18.200,00.

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 
Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 14:00 horas do dia 29 de 
Abril de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço - anteriormente suspen-
sa -, para: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DO TIPO FURGÃO PARA SIMPLES REMOÇÃO para 
atendimento de pacientes do Município, conforme necessidades da Secretaria de Saúde. 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 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 993287104. E-mail: 
licitacuite@gmail.com. Edital: cuitedemamanguape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Cuité de Mamanguape - PB, 08 de Fevereiro de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AS NE-

CESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00006/2022. DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Cuité de Maman-
guape: 02.050 Secretaria Municipal de Educação 3390.30 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuité 
de Mamanguape e: CT Nº 00116/2022 - 08.04.22 - JOAO MARTINHO DA SILVA - R$ 77.000,00.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00023/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cuité de Mamanguape: 02.100 Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer 3390.30 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 
00121/2022 - 13.04.22 - MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA - R$ 48.093,00.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00005/2022, para o dia 27 
de Abril de 2022 às 13:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Manoel José 
das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB. Informações: no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 
13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: 
cplcoxixola@gmail.com. 

Coxixola - PB, 13 de Abril de 2022
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS 

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ORLA NO BALNEÁRIO CANGATI NO 
MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB – 2ª ETAPA. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo 
valor total da contratação: F V DOS SANTOS EIRELI - Valor: R$ 227.167,72. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Lici-
tação, Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, 791 - Centro - Caraúbas - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 06 de abril de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS 

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA LOCALIZADA NAS COMUNI-
DADES DE SALGADINHO E PASSAGEM, CARAÚBAS–PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR 
e respectivo valor total da contratação: JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA 
- Valor: R$ 305.213,60. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, 
791 - Centro - Caraúbas - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 06 de Abril de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2022

A Pregoeira Substituta comunica aos interessados que o Pregão Eletrônico nº 00021/2022 cujo 
objeto é, Aquisição de Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC’s de sinalização, marcado para 
o dia 19 de Abril de 2022 às 09:00 horas fica adiado para o dia 02 de Maio de 2022 às 09:00 horas 
. Motivo: Alteração no Termo de Referencia. 

Telefone: (083) 3250-3222 / E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br
Cabedelo - PB, 13 de Abril de 2022

Bárbara Rodrigues Soares
Pregoeira Substituta

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2022, que objetiva: Contratação de 
laboratório de análises clínicas para realizar exames laboratoriais em pessoas carentes do Município 
de Casserengue/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI - R$ 78.450,00; QUALIVIDA 
SERVICOS DE SAUDE LTDA - R$ 32.490,00. 

Casserengue - PB, 07 de Abril de 2022 
RANIERE MARTINS DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATOS PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00007/2022
OBJETO: Contratação de laboratório de análises clínicas para realizar exames laboratoriais em 

pessoas carentes do Município de Casserengue/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00007/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 
DE CASSERENGUE/FEDERAIS (RECURSOS ORDINARIOS/ RECEITA DE IMPOSTOS E DE 
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO SUS) = 
30.010 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.301.0005.2044/10.301.0005.2051 – ELEMENTO 
DE DESPESA: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; 30.010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE – 10.301.0005.2054 – ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO.. 
VIGÊNCIA: até 08/04/2023. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Casserengue 
e: CT Nº 00041/2022 - 08.04.22 - LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI - R$ 
78.450,00; CT Nº 00042/2022 - 08.04.22 - QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA - R$ 32.490,00.

PREFEITURA MUNICIPAL CASSERENGUE
EXTRATO DE 2º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 00001/2022

Extrato do 2.º apostilamento ao Contrato n.º 00001/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 
00006/2021, passando a ter os seguintes preços contratados a partir do dia 17/03/2022: R$ 6,82 
(seis reais e oitenta e dois centavos) no litro da gasolina comum ou aditivada, R$ 6,68 (seis reais e 
sessenta e oito centavos) no ÓLEO DIESEL S–10 e R$ 6,58 (seis reais e cinquenta e oito centavos) 
ÓLEO DIESEL S–500, alterando o valor contratual para R R$ 1.574.629,15(um milhão quinhentos 
e setenta e quatro mil e seiscentos e vinte e nove reais e quinze centavos). Dotação Orçamen-
tária: ORÇAMENTO DE 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE/
FEDERAIS (RECURSOS ORDINARIOS/ RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE 
IMPOSTOS – EDUCAÇÃO/ RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS 
– SAÚDE/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO SUS/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO 
FNDE/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNAS/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO SUS/ 
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB MAGISTERIO/ TRANSFERÊNCIA FUDEB OUTRAS). Legislação: 
Lei das Licitações, Art. 65, inciso II, alínea d, e também de acordo com a CLÁUSULA QUARTA – DO 
REAJUSTAMENTO – Contrato nº 00001/2022. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSE-
RENGUE e CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ nº 02.425.806/0001-57. DATA 
DE ASSINATURA: 17/03/2022.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO 

Nº 2.05.004/2022
CONTRATANTE:Fundo Municipal de Assistência Social de Campina Grande;CONTRATADA: 

Paulo Ítalo de Oliveira Vilar Sociedade Individual de Advocacia;OBJETO: Rescisão Amigável do 
Contrato nº 2.05.004/2022,Inexigibilidade nº 2.05.003/2022,cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURIDICA, PARA acompanhAMEnto da gestão municipal e de todos os seus órgãos 
junto ao tribunal de contas da paraíba e tribunal de contas da união,conforme parecer acostado ao 
referido Termo e fundamentada no Art. 79, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. Assinatura: 01/04/2022.

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de shows artísticos em praça pública, correspondendo a apresentações 

da atração Ranniery Gomes nos dias 16/04/2022 – Semana Santa e 23/06/2022 – São João. FUN-
DAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00011/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Conde: 13.00 – Secretaria Municipal de Turismo. 23.695.0020.2034 – Realizaçção de 
Eventos no Município. 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terçeiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e: 
CT Nº 00028/2022 - 13.04.22 - RANNIERY GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - R$ 40.000,00.

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE
 Nº IN00011/2022

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 
IN00011/2022, que objetiva: Contratação de shows artísticos em praça pública, correspondendo 
a apresentações da atração Ranniery Gomes nos dias 16/04/2022 – Semana Santa e 23/06/2022 
– São João; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RANNIERY 
GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - R$ 40.000,00.

Conde - PB, 13 de Abril de 2022
KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00011/2022. OBJETO: Contratação de shows artís-

ticos em praça pública, correspondendo a apresentações da atração Ranniery Gomes nos dias 
16/04/2022 – Semana Santa e 23/06/2022 – São João. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Turismo. 
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 13/04/2022.

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 14 de abril de 2022      25Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO E VALORAO CONTRATO

 Nº062/2021
Pregão PresencialNº004/2021. Contratante:Prefeitura de Coremas/PB. Contratada:Mercearia 

Lacerda & Souza Ltda, Cnpj: 05.595.602/0001-52.Considerando, a solicitação do Sr. Francieudo 
Soares da Silva, Secretário de Administração deste município, através de seu memorando datado 
de 01/03/2022; Considerando, a cláusula sétima do referido contratofica justificamos a prorroga-
ção da vigência, desta forma a nova vigência passa a ser de22/03/2022 a 22/03/2023, visando a 
utilização do saldo contratual, ainda fica acrescentado ao valor total a contratado a quantia de R$ 
131.784,69 (cento e trinta e um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos)
para ser pago de acordo com ofornecimento, com isso o valor total contratado passou a ser de 
R$ 453.793,97 (quatrocentos e cinquenta e três mil, setecentos e noventa e três reais e noventa 
e sete centavos),fundamentado na clausula decima, desta forma fica atendida a demanda desta 
municipalidade.Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas 
pelo presente termo aditivo.Partes:Irani Alexandrino da Silva (Pela contratante) eaSra. StefaniMony 
Lacerda Souza Diogo (Pela contratada).

Coremas-PB,10de marçode 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 063/2021
Pregão Presencial Nº 004/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada:Minimercado 

Santa Rita Ltda, Cnpj: 08.886.103/0001-02. Considerando, a solicitação do Sr. Francieudo Soares 
da Silva, Secretário de Administração deste município, através de seu memorando datado de 
01/03/2022; Considerando, a cláusula sétima do referido contrato fica justificamos a prorrogação da 
vigência, desta forma a nova vigência passa a ser de 22/03/2022 a 22/03/2023, visando a utilização 
do saldo contratual, ainda fica acrescentado ao valor total a contratado a quantia de R$ 77.889,19 
(setenta e sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos), para ser pago de acordo 
com o fornecimento, com isso o valor total contratado passou a ser de R$ 389.956,99 (trezentos e 
oitenta e nove mil, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos), fundamentado 
na clausula decima, desta forma fica atendida a demanda desta municipalidade. Ficam ratificadas 
todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: 
Irani Alexandrino da Silva (Pela contratante) e o Sr. Wellinngton Antônio da Silva (Pela contratada).

Coremas-PB, 10 de março de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022

O Prefeito do Município de Coremas-PB, no uso de suas atribuições legais, Resolve: Ratifico, 
nos termos do Parágrafo único, inciso I, art. 26 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, a 
decisão da Assessoria juridica do Município de Coremas/PB, exarada todas às fls. do Processo 
Administrativo nº 031/2022, Inexigibilidade nº 007/2022. Objeto: Contratação direta da pessoa 
jurídica:Clínica Sogastro Serviços Médicos - ME, CNPJ: 42.621.447/0001-28, Rua José Facundo de 
Lira, N°: 02, Bairro: Jardins, Cidade: Sousa-PB, para prestar serviço médico (Estratégia de Saúde da 
Família) no Posto de Saúde (PSF I) com carga horária de 40 (Quarenta horas) semanal, localizado 
no bairro Cabo Branco, Coremas-PB, atendendo as necessidades da municipalidade, através da 
Secretaria de Saúde de Coremas-PB, conforme termo de referência. Ratifico ainda o valor mensal 
de R$ 12.000,00 (doze mil reais), perfazendo o valor total de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e 
quatro mil reais) pelos os 12 (dozes) meses. Publique-se e cumpra-se.

Coremas-PB, 11 de fevereiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2022
Processo Adm. nº 031/2022. Inexigibilidade Nº 007/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas/

PB. Contratada:Clínica Sogastro Serviços Médicos - ME, CNPJ: 42.621.447/0001-28. Objeto:Prestar 
serviço médico (Estratégia de Saúde da Família) no Posto de Saúde (PSF I) com carga horária 
de 40 (Quarenta horas) semanal, localizado no bairro Cabo Branco, Coremas-PB, atendendo as 
necessidades da municipalidade, através da Secretaria de Saúde de Coremas-PB, conforme termo 
de referência. Valor contratado: O valor mensal de R$ 12.000,00 (doze mil reais), perfazendo o valor 
total de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais) pelos os 12 (dozes) meses. Vigência: 
12 (doze) meses. Recurso: Próprios (Diversos e Ordinários). Dotação: QDD/2022. Partes ass.: Irani 
Alexandrino da Silva (Pela contratante) e o Sr. Ennio Jose Sarmento Medeiros (Pela Contratada).

Cremas-PB, 01 de março de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO QUARTO ADITIVO DE VALORAO CONTRATO Nº104/2021

Pregão PresencialNº014/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada:Comercial de 
Combustíveis e Lubrificantes Jeronimo Ltda-EPP, CNPJ Nº 20.430.741/0001-10. Vejamos a seguir: 
Considerando, que a vigencia do referido contrato vai até 18/05/2022; Considerando, o serviço/
fornecimento objeto da avença, ora aditado, é de natureza continuada e o procedimento licitatorio 
de 2022 até apresente data não foi concluido, solicitamos que seja acrescentado 25% (Vinte e cinco) 
por cento dos quantitativos para pagamento dos combustíveis que já foram fornecidos e ainda que 
vão ser fornecidos para atender a demanda da municipalidade e tão logo seja assinado o contrato 
de 2022 este contrato será distratado, fundamentado na cláusula decima. “Cláusula Décima - da 
Alteração e Rescisão do Contrato: Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante 
ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, 
conforme o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.” Desta forma fica aditivado ao contrato 
o valor total de R$ 237.925,00 (duzentos e trinta e sete mil, novecentos e vinte e cinco reais) ao total 
contratado, sem alteração no valor unitário contratado/aditivado/acordado.Contudo como essa é 
a única alteração solicitado ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram 
solicitadas.Partes:Irani A. da Silva (Pela contratante) ea Sra. Julia Soares da Silva(Pela contratada).

Coremas-PB,08de abril de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

 Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022

A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Pregoeiro Oficial torna público a licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico Nº 004/2022. Objeto:Contratação de uma pessoa jurídica para 
prestar o fornecimento parcelado de combustíveis diversos com atendimento de abastecimento 12h 
dentro da sede do município de Coremas-PB,  conforme termo de referência.Data prevista para 
realização da sessão eletrônica: Será no dia 02 de maio de 2022. Hora prevista para o início da 
sessão eletrônica: Será às 08:00 (oito horas).Local previsto para realização da sessão eletrônica: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Tipo de julgamento: Menor preço por item. Fonte de recursos 
e Dotação:Previsto na peça orçamentária aprovada por lei para o execício de 2022. Repartição/
setor interessado: Diversas Secretarias.Cópia do edital:http://www.coremas.pb.gov.br; http://www.
tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Coremas-PB, 13 de abril de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Pregoeiro Oficial torna público a licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico Nº 005/2022. Objeto:Contratação de uma pessoa jurídica prestar 
o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios destinados a Merenda Escolar do Município de 
Coremas-PB,  conforme termo de referência.Data prevista para realização da sessão eletrônica: 
Será no dia 02 de maio de 2022. Hora prevista para o início da sessão eletrônica: Será às 11:00 
(onze horas).Local previsto para realização da sessão eletrônica: www.portaldecompraspublicas.
com.br. Tipo de julgamento: Menor preço por item.Fonte de recursos e Dotação:Previsto na peça 
orçamentária aprovada por lei para o execício de 2022.Repartição/setor interessado: Secretaria 
de Educação. Cópia do edital:http://www.coremas.pb.gov.br; http://www.tce.pb.gov.br; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/. 

Coremas-PB, 13 de abril de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00013/2022, Contratação 
de empresa especializada em implantação e suporte de sistemas informatizados para utilização na 
Prefeitura Municipal de Curral de Cima, para o dia 20 de Abril de 2022 às 10:00 horas, no mesmo 
local inicialmente divulgado: Rua Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 98708–0527. 
E-mail: getulio82@gmail.com. 

Curral de Cima - PB, 13 de Abril de 2022
GETULIO COSTA DE ARAUJO

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de eletro eletrôni-
cos (itens remanescentes do PE_010_2022) para atender as necessidades do Hospital Municipal 
e CAPS de Esperança – 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 subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; 
Decreto Municipal nº 1.907/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08h00min Às 13h00min dos dias úteis, no endereço supracita-
do. Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Esperança - PB, 12 de Abril de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

NOTIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 007/2021 que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA 

EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DECONSTRUÇÃO DE CRECHE PROJETO PRÓ-
-INFANCIA, TIPO 1 NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB. Convocamos a empresa CONSTRUTORA 
FORTE BRASIL EIRELI– CNPJ: 23.407.509/0001-59, para no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, 
considerados da data de publicação desta notificação, iniciar de  imediato a obra e execução do 
cronograma físico-financeiro da obra mencionada conforme estabelecido em contrato. Em caso de 
não justificativa e permanência da inércia da contratada, ficará o contrato nº 00037/2022 rescindido 
conforme artigo 77, 78 e 79 da lei Federal de Licitações e Contratos. INFORMAÇOES: na sede 
da Prefeitura, Rua Antenor Navarro, 837 –Lírio Verde - Esperança - PB, no horário das 08h00min 
as 12h00min dos dias úteis. 

Esperança - PB, 12 de abril de 2022
Nobson Pedro de Almeida

Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antônio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 08h00min, do dia 26 de Abril de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa no 
ramo pertinente para os serviços de reposição de pavimento em paralelepípedos em diversas 
áreas do município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações e retirada do Edital: no horário das 
08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 13 de Abril  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO FASE DE PROPOSTAw TP Nº 00013/2021
OBJETO : Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de  recuperação e 

pintura das creches municipais Abigail Vieira da Silva ( São José ) , Lia Beltrão (Cachoeira dos 
Guedes ) , Maria da Costa Guedes (Contendas ), Tia Léa ( Faixa da Pista ) Lavinia Maria Moura 
Ribeiro Barbosa ( Clovis Bezerra), Geane Cristina do Nascimento Gomes 

( Maciel ), Luzia Paulino (Cordeiro).Recursos Próprios / Outros
CLASSIFICAÇÃO:
1º lugar – CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI – ME, CNPJ: 42.179.361/0001-97 – Valor: R$ 

77.291,26 (Setenta e sete Mil duzentos e noventa e hum  reais e vinte e seis centavos)
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. O Processo encontra-se a disposição dos interes-
sados na Sala da Comissão Permanente de Licitação, à Rua Antonio André, 39 - 1° Andar - Centro 
– Guarabira, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. Publique-se para sua eficácia.

12 de Abril  2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da CPL

FUNDO  MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
ERRATA A PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022

 O Fundo  Municipal de  Saúde de Guarabira, Torna público através da Presidente da Comissão 
de licitação e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/
PB - PB, para conhecimento dos interessados, ERRATA ao processo do Pregão Eletrônico  00017 
/2022: NO OBJETO MENCIONADO HOUVE UM ERRO DE DIGITAÇÃO NA DATA DA LICITAÇÃO 
onde lê-se : ás 21 DE ABRIL DE  2022 , leia-se  26 DE  ABRIL DE 2022. Informações: no horário 
das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946. 

                                                                            Guarabira - PB, 13 de Abril   de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 

09:30min (horário de Brasília) do dia 28 de Abril de 2022, através do site https://www.portaldecompras-
publicas.com.br/  , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação 
de empresa no ramo pertinente para elaboração do plano de desenvolvimento sustentável da área 
de influência do município de Guarabira/PB conforme convênio nº 907457/20, mediante edital e seu 
termo de referência. Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 020/2007 e demais legislações vigentes. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaocplguarabira@
gmail.com e www.comprasnet.gov.br.

Guarabira - PB, 13 de Abril   de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
 Nº. 006/2022

A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e co-
munica aos interessados que se encontra aberta a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 006/2022, do tipo Menor Preço, objetivando a contratação de empresa especializada para pres-
tação dos serviços de exames laboratoriais. Data de Abertura: 03/05/2022 às 10:00h. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Cópia do Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada à 
Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba ou no site: www.tce.pb.gov.br. Maiores 
informações através do e-mail: cplgurjaopb@gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 13 de abril de 2022.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 007/2022

A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e co-
munica aos interessados que se encontra aberta a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 007/2022, do tipo Menor Preço, objetivando a AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA, NO INTUITO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO. Data de 
Abertura: 04/05/2022 às 09:30h. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Cópia do Edital pode ser 
obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão 
– Paraíba ou no site: www.tce.pb.gov.br. Maiores informações através do e-mail: cplgurjaopb@
gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 13 de abril de 2022.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
 Nº. 008/2022

A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e co-
munica aos interessados que se encontra aberta a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 008/2022, do tipo Menor Preço, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS. Data de Abertura: 04/05/2022 às 
11:30h. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Cópia do Edital pode ser obtido na sede da Pre-
feitura de Gurjão, situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba ou no site: 
www.tce.pb.gov.br. Maiores informações através do e-mail: cplgurjaopb@gmail.com, no horário 
das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 13 de abril de 2022.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00011/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2022, que objetiva: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO; HOMOLOGO o cor-
respondente procedimento licitatório em favor de: MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA 
SANTOS SOUTO – ME - R$ 479.490,35.

Gado Bravo - PB, 05 de Abril de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPE-

DIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Gado Bravo: 02.003 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – 04 122 2001 2003 – 
Coordenar e Manter as Atividades Administrativas – 02.004 – SECRETARIA DE FINANÇAS – 04 123 
2001 2005 –manter as Atividades Financeiras – 02.006 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 
1005 2009 – Manter as – Atividades do FUNDEB 40% – 12 361 1005 2010 – Manter as Atividades 
do Ensino Fundamental – MDE – 12 361 1005 2011 – Manutenção de Programas com Recursos 
do FNDE – 12 361 1005 2012 – Manter as Atividades do Transporte Escolar – 12 361 1005 2013 – 
Manutenção das Atividades do EJA – 12 365 1005 2014 – Manutenção da Educação Infantil – 12 
367 1005 2015 – Atendimento a alunos especiais – 02.010 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
– 15 122 1003 2020 – Manter as Atividades de Infraestrutura – 26 606 1003 2021 – Manutenção 
das Estradas Vicinais – 05.005 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 1004 2022 – Manter 
as Atividades do Fundo Municipal de Saúde – 10 122 1004 2023 – Desenvolver Ações de Apoio 
ao Conselho de Saúde – 10 301 1004 2025 – Manter as Atividades do PAB Fixo – 10 301 1004 
2026 – Manter as Atividades do PSF e NASF –10 301 1004 2028 – Manter as Atividades da Saúde 
Bucal – 10 301 1004 2029 – Desenvolvimento das Atividades de Outros Programas (SUS) – 10 302 
1004 2030 – Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU – 10 304 1004 2032 – Manutenção das 
Atividades de Vigilância em Saúde – 08.008 – FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08 244 
1008 2033 – Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social–RP – 08 244 1008 2034 
– Manutenção de Conselhos Sociais – 08 244 1008 2036 – Manutenção e Gerenciamento do Bolsa 
Família – IGDBF – 08 244 1008 2037 – Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas (SCFV 
/ PBF / CRAS) – 08 244 1008 2038 – Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz – 02 244 
1008 2039 – Aprimoramento da Gestão do SUAS – IGD SUAS. VIGÊNCIA: até 06/04/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 02401/2022 - 06.04.22 - MARCELA 
ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME - R$ 479.490,35.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO/PB 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00009/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica e após a análise do recurso apresentado pela empresa GAMA SERVICOS DE 
DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2022, que 
objetiva: Contratação de empresa no ramo pertinente para realização de exames por imagem para 
melhor atender as necessidades da população carente do município; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - R$ 
134.693,00. Fica o licitante convocado para assinatura do contrato nos termos do instrumento 
convocatório.

Logradouro - PB, 12 de Abril de 2022
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 03.2022 (REALINHAMENTO DE PREÇOS)
REF: PREGÃO PRESENCIAL 01.2022.
REF: TERMO DE CONTRATO 00009/2022
OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
CONTRATADO: LG COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PLANALTO LTDA
CNPJ: 31.920.977/0001-50.
OBJETO DO TERMO: Acréscimo para o litro de gasolina comum, passando para o preço de R$ 

7,62 (Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos)
DATA RATIFICAÇÃO: 12.04.2022.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 03.2022: 12.04.2022.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2022.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PA-

RALELEPIPEDO EM DIVERSAS LOCALIDADES (SITIO PAU FERRO, MINEIRO E GRAVATÁ), NA 
ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA/PB - RECURSOS PROPRIOS. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2020. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação 
do projeto. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00112/2020 - 
TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ Nº 14.313.165/0001-28 - 8º Aditivo - acréscimo de 
R$ 41.505,70, ficando o referido contrato com valor total de R$ 225.825,45. ASSINATURA: 23.02.22 

Lagoa Seca – PB, 23 de Fevereiro de 2022
Fábio Ramalho da Silva

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

EXTRATO DE APOSTILAMENTO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AQUISI-

ÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVER-
SAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00029/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00281/2021 
- ANDRÉ FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP - CNPJ: 40.979.684/0001-30 - Apostila 01 - acréscimo 
de 21,63%. ASSINATURA: 07.04.22 – MARIA DALVA LUCENA DE LIMA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA 

Nº DV00029/2022
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 DV00029/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR 
DE DIVERSOS VEICULOS DA FROTA DESTA MUNICIPALIDADE; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CONFORME PUBLICADO NO DOE Nº 17.567, DE 
03 DE MARÇO DE 2022, ONDE SE LÊ: 16.720,54, LEIA SE: 17.487,37, as demais clausulas e 
condições estão mantidas.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 

DIVERSOS VEICULOS DA FROTA DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DV00029/2022. CONFORME PUBLICADO NO DOE Nº 17.567, DE 03 DE MARÇO DE 
2022, ONDE SE LÊ: 16.720,54, LEIA SE: 17.487,37, as demais clausulas e condições estão mantidas.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para Construção de 
uma Creche Padrão, localizado no Centro de Marcação. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e 
respectivo valor total da contratação: GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS - Valor: 
R$ 842.208,88. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do 
Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - 
Marcação - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3625–1111. 
E-mail: licitaadmprefeitura@gmail.com. 

Marcação - PB, 13 de Abril de 2022.
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00012/2022, Aquisição de 
veículos tipo passeio 0 KM, destinados a diversas secretarias do Município de Marcação/PB para o 
dia 20 de Abril de 2022 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Manoel Benevo-
nuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@gmail.com. 

Marcação - PB, 13 de Abril de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00013/2022,Objeto Aquisição 
de oxigênio para uso medicinal, com fornecimento de cilindros em comodato, destinado a suprir os 
atendimentos a população e SAMU, com entrega sob demanda, através da Secretaria de Saúde 
deste Município para o dia 20 de Abril de 2022 às 11:30 horas, no mesmo local inicialmente divul-
gado: Rua Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3625–1111. E-mail: 
licitaadmprefeitura@gmail.com. 

Marcação - PB, 13 de Abril de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EDITAL DO CONCURSO 

O Prefeito Constitucional do Município de Manaíra, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que será 
realizado neste Município, conforme Portaria instituída e tendo em vista o disposto no artigo 37 da 
Constituição Federal c/c as Leis Municipais, através da FACET CONCURSOS, Concurso Público 
de provas e de provas e títulos como também resolvem baixar esta Resolução que passa a vigorar 
como único regulamento deste Concurso Público para o recrutamento e seleção de candidatos 
aos cargos de Agente Administrativo – 04 vagas; Agente Comunitário de Saúde – 05 vagas, sendo 
01 vaga para Microárea 02, 01 vaga para Microárea 20, 01 vaga para Microárea 25, 01 vaga para 
Microárea 26 e 01 vaga para Microárea 28; Agente de Endemias – 02 vagas; Artífice (Pedreiro) – 
01 vaga; Artífice (Pintor) – 01 vaga; Assistente Social – 01 vaga; Auxiliar de Serviços Gerais – 15 
vagas; Biomédico – 01 vaga; Digitador – 01 vaga; Enfermeiro – 04 vagas; Farmacêutico – 01 vaga; 
Fiscal de Tributos – 01 vaga; Fiscal Sanitário – 01 vaga; Fisioterapeuta – 01 vaga; Gari – 10 vagas; 
Jardineiro – 01 vaga; Médico (PSF) – 03 vagas; Motorista “D”– 06 vagas; Nutricionista – 1 vaga; 
Odontólogo – 02 vagas; Operador de Maquinas Pesadas – 02 vagas; Professor Fundamental I (Zona 
Urbana)– 04 vagas; Professor Fundamental I (Zona Rural) – 09 vagas; Professor Fundamental II 
(Ciências) – 01 vaga; Professor Fundamental II (Educação Física) – 01 vaga; Professor Fundamental 
II (Geografia) – 01 vaga; Professor Fundamental II (História) – 01 vaga; Professor Fundamental II 
(Inglês) – 02 vagas; Professor Fundamental II (Matemática) – 02 vagas; Professor Fundamental 
II (Português) – 04 vagas; Professor Infantil – 04 vagas; Psicólogo – 01 vaga; Psicopedagogo – 
01 vaga; Técnico em Enfermagem – 06 vagas; Técnico em Informática (PD) – 01 vaga; Técnico 
em Laboratório – 01 vaga; Técnico em Saúde Bucal – 02 vagas e Vigia – 03 vagas. O presente 
Processo Seletivo Externo será realizado sob a responsabilidade técnica e operacional da FACET 
CONCURSOS, conforme o processo licitatório e Contrato Estabelecido. O Edital nº 01/2022 será 
afixado no quadro de avisos do rol da Prefeitura Municipal a partir da data de publicação deste 
Aviso, assim como estará disponível aos pretensos candidatos também no site da organizadora. 
As inscrições ao Concurso Público ocorrerão no período de 18 de abril a 20 de maio 2022, de 
segunda a sexta feira. (nos dias úteis). Horário: das 9h às 13 horas. Local: Rua José Rosas, S/N, 
Centro. Sede da Prefeitura Municipal de MANAÍRA-PB, ou pela Internet no site da organizadora. 
O comprovante de inscrição estará disponível no endereço eletrônico www.facetconcursos.com.
br, a partir de 02 de junho de 2022 sendo de responsabilidade exclusiva do candidato à obtenção 
desse documento. A confirmação da inscrição só se dará mediante impressão deste comprovante 
de inscrição que poderá ser requisitado no dia da prova. A prova será realizada na data provável de 
19 de junho de 2022 em horários e locais a serem comunicados aos candidatos inscritos por meio 
do cartão de inscrição definitivo, que lhes será entregue na data supracitada e também através de 
Portaria publicada no quadro de avisos do rol da Prefeitura Municipal e no site da organizadora: 
www.facetconcursos.com.br.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

AVISO DE SUSPENSÃO
TOMADA DE PREÇOS N°. 00007/2022

O Presidente da Comissão de Licitação torna público que houve IMPUGNAÇÃO ao Edital da 
referida Tomada de Preços, que tem como objeto Contratação de empresa técnica devidamente 
licenciada pelo órgão competente (SUDEMA), para recebimento, processamento e destinação final 
adequada dos resíduos sólidos do Município de Manaíra/PB através da empresa CRV CONSTRU-
ÇÕES E SERVIÇOS, CNPJ Nº 07.609.311/0001-00. Dessa forma se faz necessário a suspensão 
do processo para melhor análise da comissão e área técnica. Ficando o processo suspenso até o 
julgamento da análise da impugnação do edital. Dessa forma não será realizada a sessão pública 
que estava prevista para o dia 18/04/2022, às 11:30. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Manaíra - PB, 13 de Abril de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Presidente

Prefeitura Municipal de Nazarezinho
Pregão Presencial Nº 00031/2022

O pregoeiro torna público que fará realizar no dia 29 de abril de 2022, ás 08:30 horas, na sala 
da CPL na Prefeitura Municipal de Nazarezinho, Situada a Rua Antônio Vieira, nº 01, Nazarezinho-
-PB, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, sob menor preço por item. Objeto: 
contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria em recursos humanos, acesso 
a informações da Previdência Social, processos fiscais junto a RFB e PGFN, acompanhamento 
de auditoria fazendária atendendo as necessidades do município de Nazarezinho-PB.Edital: www.
nazarezinho.pb.gov.brou www.tce.pb.gov.br

Nazarezinho, PB, 13 de abril de 2022.
José Higino Lins

Pregoeiro

Prefeitura de municipal de Pedra Branca  
Aviso de convocação 

Pregão Presencial nº 00015/2022 
A Prefeitura municipal de Pedra Branca, por meio de seu pregoeiro oficial, torna público que vem 

pelo presente que a  CONVOCAÇÃO das empresas classificadas para etapa de lances verbais 
do Pregão Presencial nº 00015/2022 objeto, aquisição de material médico, para início da fase de 
lances verbais marcada para dia 13/04/2022 as 08:00 fica adiada para o dia 28/04/2022 na sala 
de licitações, maiores informações pelo e-mail pedrabrancacpl@gmail.com. 

Pedra Branca-PB, 11 de abriu de 2022
Severino Luiz de Caldas

Pregoeira

Prefeitura municipal de Pedra Branca  
Aviso de Resultado de Julgamento

Pregão nº 00020/2022
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, tornar público o resultado 

de julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 00020/2022, com 
objeto aquisição de material de laboratório. Teve como vencedores as empresas DIAGFARMA 
COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - CNPJ 
Nº 11.426.166/0001-90 com o valor global de R$ 16.335,76 (dezesseis mil trezentos e trinta e cinco 
reais e setenta e seis centavos) e a empresa B.P.D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL ME-
DICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA - CNPJ Nº 33.872786/0001-96 com o valor global 
de R$ 95.687,50 (noventa e cinco mil seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos). 

Pedra Branca-PB, 13 de abril de 2022
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2022

Resultado do julgamento Habilitação
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pilar-PB, no uso 

de suas atribuições legais, torna público à população e a quem interessar possa que após análise dos 
documentos de habilitação da tomada de preços nº 001/2022, foi apurado o seguinte,HABILITADAS 
as empresa: Serra Construções e Serviços EIRELI  CNPJ 14.031.903/0001-44, GR Construtora 
EIRELI  CNPJ 27.540.426/0001-01, Dias Engenharia e Locações EIRELI  CNPJ 17.429.938/0001-
88;Por estarem em conformidade com a peça editalicia, INABILITADAS:Aquino Diniz Construtora  
CNPJ 18.519.471/0001-76,APN Construções e Serviços EIRELI CNPJ 08.317.848/0001-50, por 
não atender a peça editalicia; Ficam intimados os licitanteshabilitados para no dia 26 de Abril de 
2022 as 10:00 horas o comparecimento para a abertura dos Envelopes de Propostas de Preços; 
Maiores informações encontra-se na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal.

Pilar - PB, 12 de Abril de 2022.
FERNANDO CAVALCANTE CUNHA FILHO 

Presidente da CPL

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico 
N.º. 000014/2022

Objeto: aquisição de peças para veículos de porte pequenos e pesados e a contratação dos 
serviços de oficina para conserto e manutenção da frota de veículos próprios do Municipal de 
Piancó-PB, durante o exercício de 2022. 

Vencedora: GB COMERCIO E SERVICOS EIRELI – CNPJ 28.695.805/0001-16 com o valor 
global R$ 1.789.438,70 (um milhão, setecentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e oito 
reais e setenta centavos).

Resolve: Homologar, após análise do processo, nos termos da lei. Estando convocada para 
assinar termo contratual.  

Piancó-PB, 13 de Abril de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 
 

Prefeitura Municipal de Piancó
Aviso de Convocação para assinar contrato  

Pregão Eletrônico 
nº 0048/2021

A Prefeitura Municipal de Piancó convoca a empresa ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE 
MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 31.187.918/0001-15, classificada em 3º lugar nos itens 04, 18, 
64, 186 e 188 do Pregão Eletrônico nº 0048/2021, após a rescisão e as sanções punitivas sofridas 
pela 1ª colocada a Empresa ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITA-
LAR LTDA, CNPJ Nº 37.029.855/0001-55 pela inexecução contratual. O objeto do PE 48/2021 é 
o: registro preços para aquisição de materiais medico para atender as necessidades da Secretaria 
de Saúde do município de Piancó-PB. A convocada deverá comparecer no prazo máximo de até 
5 (cinco) dias para assinar termo contratual. A não aceitação ou omissão acarretará a perda do 
direito e na manutenção do licitante subsequente.    

Piancó-PB, 13 de abril de 2022.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos 

Prefeitura Municipal de Piancó
Aviso de Convocação para assinar contrato  

Pregão Eletrônico 
nº 0048/2021

A Prefeitura Municipal de Piancó convoca a empresa CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL 
- EIRELI, CNPJ Nº 29.426.310/0001-54, classificada em 3º lugar nos itens 132, 133, 134 e 190 
do Pregão Eletrônico nº 0048/2021, após a rescisão e as sanções punitivas sofridas pela 1ª colo-
cada a Empresa ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, 
CNPJ Nº 37.029.855/0001-55 pela inexecução contratual. O objeto do PE 48/2021 é o: registro 
preços para aquisição de materiais medico para atender as necessidades da Secretaria de Saúde 
do município de Piancó-PB. A convocada deverá comparecer no prazo máximo de até 5 (cinco) 
dias para assinar termo contratual. A não aceitação ou omissão acarretará a perda do direito e na 
manutenção do licitante subsequente.    

Piancó-PB, 13 de abril de 2022.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos 
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Prefeitura Municipal de Piancó

Aviso de Convocação para assinar contrato  
Pregão Eletrônico nº 0048/2021

A Prefeitura Municipal de Piancó convoca a empresa JOSE NERGINO SOBREIRA, CNPJ Nº 
63.478.895/0001-94, classificada em 3º lugar nos itens 21 e 185 do Pregão Eletrônico nº 0048/2021, 
após a rescisão e as sanções punitivas sofridas pela 1ª colocada a Empresa ODONTOMED ME-
DICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ Nº 37.029.855/0001-55 pela 
inexecução contratual. O objeto do PE 48/2021 é o: registro preços para aquisição de materiais 
medico para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB. A con-
vocada deverá comparecer no prazo máximo de até 5 (cinco) dias para assinar termo contratual. A 
não aceitação ou omissão acarretará a perda do direito e na manutenção do licitante subsequente.    

Piancó-PB, 13 de abril de 2022.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos 

Prefeitura Municipal de Piancó
Aviso de Convocação para assinar contrato  

Pregão Eletrônico nº 0048/2021
A Prefeitura Municipal de Piancó convoca a empresa ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS 

MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ Nº 09.478.023/0001-80, classificada em 3º lugar nos 
itens 61, 75, 146 e 192 do Pregão Eletrônico nº 0048/2021, após a rescisão e as sanções punitivas 
sofridas pela 1ª colocada a Empresa ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR LTDA, CNPJ Nº 37.029.855/0001-55 pela inexecução contratual. O objeto do PE 
48/2021 é o: registro preços para aquisição de materiais medico para atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB. A convocada deverá comparecer no prazo máximo 
de até 5 (cinco) dias para assinar termo contratual. A não aceitação ou omissão acarretará a perda 
do direito e na manutenção do licitante subsequente.    

Piancó-PB, 13 de abril de 2022.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos 

Prefeitura Municipal de Piancó
Aviso de Convocação para assinar contrato  

Pregão Eletrônico nº 0048/2021
A Prefeitura Municipal de Piancó convoca a empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE 

GOIS, CNPJ Nº 32.407.715/0001-50, classificada em 3º lugar no item 124 do Pregão Eletrônico nº 
0048/2021, após a rescisão e as sanções punitivas sofridas pela 1ª colocada a Empresa ODONTO-
MED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ Nº 37.029.855/0001-55 
pela inexecução contratual. O objeto do PE 48/2021 é o: registro preços para aquisição de materiais 
medico para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB. A con-
vocada deverá comparecer no prazo máximo de até 5 (cinco) dias para assinar termo contratual. A 
não aceitação ou omissão acarretará a perda do direito e na manutenção do licitante subsequente.    

Piancó-PB, 13 de abril de 2022.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos 

Prefeitura Municipal de Piancó
Aviso de Convocação para assinar contrato  

Pregão Eletrônico nº 0048/2021
A Prefeitura Municipal de Piancó convoca a empresa VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE 

EIRELI, CNPJ Nº 10.485.989/0001-24, classificada em 3º lugar nos itens 02 e 193 do Pregão 
Eletrônico nº 0048/2021, após a rescisão e as sanções punitivas sofridas pela 1ª colocada a 
Empresa ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ Nº 
37.029.855/0001-55 pela inexecução contratual. O objeto do PE 48/2021 é o: registro preços para 
aquisição de materiais medico para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município 
de Piancó-PB. A convocada deverá comparecer no prazo máximo de até 5 (cinco) dias para assinar 
termo contratual. A não aceitação ou omissão acarretará a perda do direito e na manutenção do 
licitante subsequente.    

Piancó-PB, 13 de abril de 2022.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Nono Termo de Aditivo ao Contrato nº 02.004/2020, em 27.04.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI.
OBJETO CONTRATUAL: Serviços de pavimentação e drenagem na zona urbana do Município 

de Piancó-PB , CONTRATO DE REPASSE N° 1059.554-09/2018/CAIXA.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 13 deAbril de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                                       

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO:  Sexto Termo de Aditivo ao Contrato nº 000170/2019, em 31.10.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa B2 CONSTRUÇÕES EIRELI - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Serviços com a pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas 

do município de Piancó-PB, atendendo ao termo de compromisso nº 798096/2013/MCIDADES. 
OBJETO DO ADITIVO:  Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 13 Abril de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS

 Nº 003/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Fazen-

da Santa Cruz, S/N - Rod. PB–077 - Pilões - PB, às 09h30min do dia 03 de maio de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa do ramo pertinente para 
executar serviços na Construção de Escadaria no município de Pilões - PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Pilões - PB, 11 de abril de 2022.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

 PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 006/2022

Objeto: Contratação de serviços na confecção de próteses dentárias com entrega no Município, 
para atender as atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Tipo: Menor Preço. Entrega das Pro-
postas: a partir das 08h00min de 14/04/2022 no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura 
das Propostas: 28/04/2022 às 08h01min (horário de Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Informações e Retirada de Edital: segunda a sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, 
Sede da Prefeitura Municipal de Pilões/PB, sito a Fazenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB-077 - Pilões 
- PB, Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. ou www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Pilões - PB, 11 de abril de 2022.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
 Nº 007/2022

Objeto: Aquisições parceladas de materiais elétricos destinados a atender as necessidades das 
secretarias municipais, bem como o setor de iluminação pública deste Município. Tipo: Menor Preço. 
Entrega das Propostas: a partir das 09h30min de 14/04/2022 no site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br. Abertura das Propostas: 28/04/2022 às 09h31min (horário de Brasília) no site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Informações e Retirada de Edital: segunda a sexta-feira, das 08h 
às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Pilões/PB, sito a Fazenda Santa Cruz, S/N 
- Rod. PB-077 - Pilões - PB, Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.
tce.pb.gov.br. ou www.portaldecompraspublicas.com.br.

Pilões - PB, 11 de abril de 2022.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 00009/2022
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 

00009/2022, para o dia 18 de Abril de 2022 às 11:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: 
Rua Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 33841247. E-mail: licitacaopo-
cinhos@gmail.com . 

Pocinhos - PB, 13 de Abril de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Presidente da Comissão

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS 

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2022

A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 
00008/2022, para o dia 18 de Abril de 2022 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: 
Rua Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 33841247. E-mail: licitacaopo-
cinhos@gmail.com . 

Pocinhos - PB, 13 de Abril de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS 

Presidente da Comissão 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS 

Nº AD00001/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços 
nº AD00001/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS DESTINADOS À 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES 
CLÍNICAS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; RATIFICO o correspondente 
procedimento em favor de: NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 - R$ 122.545,00.

Remígio - PB, 11 de Abril de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS 

ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, VINCULADO 
À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços 
nº AD00001/2022 - Ata de Registro de Preços nº 00001/2022, decorrente do processo licitatório 
modalidade Pregão Presencial nº 00001/2022, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
AROEIRAS. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.110 Fundo Municipal de 
Saúde 10 302 1002 2037 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde–Atenção 
Especializada (MAC) 3390.30 – Material de Consumo Fonte de recursos 15001002 Recursos não 
Vinculados de Impostos – Saúde 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00130/2022 - 13.04.22 - NIVAN BE-
ZERRA DA COSTA NETO 05298171443 - R$ 122.545,00.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS 

Nº AD00002/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços 
nº AD00002/2022, que objetiva: FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 
COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, DEVIDAMENTE ENVAZADO CONFORME NORMAS DA ANVI-
SA, EM CILIDROS PADRÃO DE 1M³; 4M³, 5M³; 6M³; 7M³ E 10M³ PARA ABASTECIMENTO DOS 
DIVERSOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento 
em favor de: ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - R$ 76.075,00.

Remígio - PB, 11 de Abril de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO E 

LIQUEFEITO, DEVIDAMENTE ENVAZADO CONFORME NORMAS DA ANVISA, EM CILIDROS 
PADRÃO DE 1M³; 4M³, 5M³; 6M³; 7M³ E 10M³ PARA ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS SER-
VIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº 
AD00002/2022 - Ata de Registro de Preços nº 00004/2022, decorrente do processo licitatório 
modalidade Pregão Eletrônico nº 00004/2022, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ES-
PERANÇA. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.110 Fundo Municipal de 
Saúde 10 302 1002 2037 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde–Atenção 
Especializada (MAC) 3390.30 – Material de Consumo Fonte de recursos 15001002 Recursos não 
Vinculados de Impostos – Saúde 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00131/2022 - 13.04.22 - ALEXSANDRO 
SANTOS DA SILVA - R$ 76.075,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2022, que objetiva: FORNECIMENTO 
DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A MANUTENCÃO DAS 
ATIVIDADES REFERENTES AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA E PRONTO ATENDI-
MENTO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: A.COSTA COMERCIO 
ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 1.387.564,50, novo valor do contrato 
em virtude da não assinatura de contrato da empresa anterior homologada, qual seja, ZAFRA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA.

Remígio - PB, 05 de Abril de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2022, que objetiva: FORNECI-
MENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A MANUTENCÃO 
DAS ATIVIDADES REFERENTES AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA E PRONTO 
ATENDIMENTO; ADJUDICO o seu objeto a: A.COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA - R$ 1.387.564,50, novo valor do contrato em virtude da não assinatura de 
contrato da empresa anterior adjudicada, qual seja, ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA.

Remígio - PB, 04 de Abril de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E PSICOTRÓPICOS DESTINA-

DOS A MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES REFERENTES AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA 
BÁSICA E PRONTO ATENDIMENTO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00008/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.110 Fundo Municipal de Saúde 10 302 
1002 2037 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde–Atenção Especializada 
(MAC) 02110 10 302 1002 2038 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde e 
Assistência Farmacêutica 3390.30 – Material de Consumo Fonte de recursos 15001002 Recursos 
não Vinculados de Impostos – Saúde 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal 16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
Provenientes do Governo Estadual. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00108/2022 - 12.04.22 - A.COSTA 
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 1.387.564,50; CT Nº 
00109/2022 - 05.04.22 - PHARMAPLUS LTDA - R$ 145.829,00; CT Nº 00110/2022 - 05.04.22 - 
PHOSPODONT LTDA - R$ 81.355,00; CT Nº 00111/2022 - 05.04.22 - STOCK MED PRODUTOS 
MEDICO-HOSPITALARES LTDA. - R$ 20.126,00; CT Nº 00112/2022 - 05.04.22 - CIRURGICA 
MONTEBELLO LTDA - R$ 57.081,50; CT Nº 00113/2022 - 05.04.22 - DROGAFONTE LTDA - 
R$ 322.939,00; CT Nº 00114/2022 - 05.04.22 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA - R$ 210,00; CT Nº 00115/2022 - 05.04.22 - CIRUFARMA COMERCIAL 
LTDA - R$ 34.899,00. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2022

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: PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTEN-
CENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. 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 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, 13 de Abril de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial 
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2022

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.por-
taldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA AFIM DE EXECUTAR DIVERSOS SERVIÇOS PARA A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO CONFORME TERMO DE REFERENCIA. Abertura da 
sessão pública: 10:00 horas do dia 28 de Abril de 2022. Início da fase de lances: 10:01 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 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, 13 de Abril de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA 

Nº DP00008/2022
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 DP00008/2022, 
que objetiva: Contratação de veículo tipo caminhão equipado com pipa para atender as necessida-
des da população carente do Município; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA - R$ 30.000,00; MARCIO VICTOR OLIVEIRA 
DE LIRA - R$ 30.000,00; RAFAEL COSME DA SILVA - R$ 30.000,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 11 de Abril de 2022
MARCELO BARBOSA FERREIRA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
 DISPENSA

 Nº DP00008/2022
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 DP00008/2022, 
que objetiva: Contratação de veículo tipo caminhão equipado com pipa para atender as necessida-
des da população carente do Município; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA - R$ 30.000,00; MARCIO VICTOR OLIVEIRA 
DE LIRA - R$ 30.000,00; RAFAEL COSME DA SILVA - R$ 30.000,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 11 de Abril de 2022
MARCELO BARBOSA FERREIRA

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de veículo tipo caminhão equipado com pipa para atender as necessidades 

da população carente do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00008/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo Antônio: 02.050–SEC. DE AGRIC. 
PECUARIA, PESCA E GESTÃO AMBIENTAL 02050.20.608.2001.2004 – 02050.20.605.2003.1045 
– ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00.00  - 
4.4.90.36.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA FISICA. VIGÊNCIA: até 
07/10/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT 
Nº 00038/2022 - 11.04.22 - MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA - R$ 30.000,00; CT Nº 00039/2022 
- 11.04.22 - MARCIO VICTOR OLIVEIRA DE LIRA - R$ 30.000,00; CT Nº 00040/2022 - 11.04.22 - 
RAFAEL COSME DA SILVA - R$ 30.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

AVISO DE ADIAMENTO
CHAMADA PÚBLICA 

Nº 00001/2022
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Chamada Pública nº 00001/2022, 

para o dia 20 de Abril de 2022 às 13:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Per-
nambuco, S/N - Centro - Solânea - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 12 de Abril de 2022
FERNANDO JORGE DA COSTA SANTOS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00020/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
PARA IMPLANTODONTIA PARA USO NO PROGRAMA DE IMPLANTES DENTÁRIOS DO CENTRO 
DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 
29 de Abril de 2022. Início da fase de lances: 08:35 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 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) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br; www.portaldecom-
praspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 13 de Abril de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00011/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira Oficial, torna público para 

conhecimento dos interessados, o resultado do Pregão Eletrônico nº 00011/2022, que tem como 
objeto: Aquisição de Equipamentos e Itens Escolares Para As Unidades Escolares, do Município 
de Santa Luzia/PB. Licitantes declarados vencedores e respectivos valores totais das contratações: 
- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, CNPJ: 40.876.269/0001-
50, Item(s): 07, Valor: 1.385,00; - MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA, 
CNPJ: 45.579.602/0001-83, Item(s): 08. Valor: 59.500,00; - NILDO FREITAS DANTAS, CNPJ: 
01.034.997/0001-63, Item(s): 01, 05, 06. Valor: 24.790,00; - NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS, 
CNPJ: 03.829.590/0001-58, Item(s): 04. Valor: 6.600,00; - S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO 
DE MOVEIS EIRELI, CNPJ: 29.955.518/0001-60, Item(s): 03. Valor: 45.990,00.

Santa Luzia - PB, 07 de abril de 2022.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022
Após análise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao presente 

pregão, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abaixo: - DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, CNPJ: 40.876.269/0001-50, Item(s): 07, Valor: 
1.385,00; - MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ: 45.579.602/0001-83, 
Item(s): 08. Valor: 59.500,00; - NILDO FREITAS DANTAS, CNPJ: 01.034.997/0001-63, Item(s): 01, 
05, 06. Valor: 24.790,00; - NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS, CNPJ: 03.829.590/0001-58, 
Item(s): 04. Valor: 6.600,00; - S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ: 
29.955.518/0001-60, Item(s): 03. Valor: 45.990,00.

Santa Luzia - PB, 07 de abril de 2022.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-

buições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico 
nº 00011/2022, que objetiva: Aquisição de Equipamentos e Itens Escolares Para As Unidades 
Escolares, do Município de Santa Luzia/PB, com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): - DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, CNPJ: 40.876.269/0001-50, Item(s): 07, Valor: 
1.385,00; - MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ: 45.579.602/0001-83, 
Item(s): 08. Valor: 59.500,00; - NILDO FREITAS DANTAS, CNPJ: 01.034.997/0001-63, Item(s): 01, 
05, 06. Valor: 24.790,00; - NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS, CNPJ: 03.829.590/0001-58, 
Item(s): 04. Valor: 6.600,00; - S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ: 
29.955.518/0001-60, Item(s): 03. Valor: 45.990,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 12 de abril de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

EXTRATO DE REVOGAÇÃO
A Prefeita Constitucional do Municipal de São Bentinho – PB, no uso de suas prerrogativas que 

lhe confere a lei, resolve REVOGAR o Pregão Presencial 010/2022 tendo como objeto AQUISIÇÃO 
DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS COM FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO 
DE SÃO BENTINHO/PB, tendo como vencedora a empresa LARISSE LEONIA DE PONTES NERI, 
CNPJ: 37.929.885/0001-18, visto que a empresa apresentou as certidões de regularidades para 
com a Fazenda Municipal e FGTS com prazos de validades prescritos, foi concedido prazo para 
regularização, conforme determina o Art. 43, § 1º da LC 123/2006, o que não o fez. A revogação tem 
amparo legal no Art. 43, § 2º da mesma lei, Art. 49 da Lei 8.666/93 e Súmula 473 do STF. O acesso 
ao processo está disponível aos interessados para conhecimento do inteiro teor da revogação. Infor-
mações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Francisco 
Felinto dos Santos, 08 - Centro - São Bentinho - PB. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com.

São Bentinho/PB, 12 de abril de 2022.
Mônica dos Santos Ferreira

Prefeita
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2022

OBJETO: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS para serem distribuídas com famílias 
carentes do Município de São Bentinho/PB.Data e local, às 09:00 horas do dia 27/04/2022, na sala 
de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto dos Santos, s/n, Centro, São Bentinho - PB. Anexo à 
sede da Prefeitura. E-mail:saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. Edital:www.saobentinho.pb.gov.
br;www.tce.pb.gov.br.

São Bentinho - PB, 13 de abrilde 2022
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICANº 001/2022

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará realizar, através da Comissão 
Permanente de Licitação, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritâ-
nia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do dia 24 de Maio de 2022, licitação modalidade Concorrência 
Pública, do tipo menor preço Global, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO POPULAR, 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-1795. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: 
https://licitacoes.santa rita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb. gov.br. 

Santa Rita - PB, 13de Abril de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

COMUNICADO
TOMADA DE PREÇONº 004/2022

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que o resultado do julgamento da 
habilitação daTomada de Preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA 
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E PRAÇA, NOS LOTEAMENTOS SOL NAS-
CENTE E PLANO DE VIDA, NO BAIRRO DE TIBIRI II, MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB.Empresas 
Habilitadas, que atenderam as exigências do instrumento convocatório e seus anexos:  MALOG 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – 08.597.968/0001-59 e SUPERIOR SERVIÇOS DE EN-
GENHARIA LTDA – 36.120.695/0001-61. Empresas Inabilitadas, que não cumpriram o subitem 
3.15 – b) Qualificação Técnica Operacional: CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP – CNPJ 
18.751.796/0001-24 e FC FERNADES CARVALHO CONSTRUTORA – CNPJ 13.570.141/0001-91. 
Abre-se vistas aos autos do julgamento da habilitação pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, para 
interposição de recursos e contrarrazões.

Santa Rita - PB, 13 de Abril de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE SAÚDE
Santa Rita - PB, 13 de abrilde 2022. 

O SECRETÁRIOINTERINO DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, 
no uso de suas atribuições legais,

 R E S O L V E: 
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº003/2022, que 

objetiva: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,com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores:

- 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 
Publique-se e cumpra-se.

RAFAEL GOMES MONTEIRO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE SAÚDE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Re-
gistro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTADORES 
AUTÔNOMOS PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, PARA EFETUAREM O TRANSPORTE ESCOLAR 
DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E 
DEMAIS LOCALIDADES, PARA O EXRCÍCIO DE 2022. 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. Refe-
rência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10024/19; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@
gmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.
com.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

São João do Tigre - PB, 14 de Abril de 2022
ZENON FLORÊNCIO DE LIMA

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 09:30 horas do dia 02 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA A CONSTRUÇÃO DA COBERTURA E VESTIÁRIO DA QUADRA DO DISTRITO DE CACIM-
BINHA, ZONA RURAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE–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. Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: cpl.
sjtigre@gmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado 
também pelo e-mail indicado. 

São João do Tigre - PB, 14 de Abril de 2022
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 11:00 horas do dia 02 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB, CONFORME CONVENIO Nº 546/2021, 
FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTA MUNICIPALIDDADE. Recursos: previstos no orçamento vigen-
te. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 001/13; 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) 3352–1122. E-
-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; podendo 
ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

São João do Tigre - PB, 14 de Abril de 2022
ZENON FLORÊNCIO DE LIMA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
A Presidente da Comissão de licitação do município de São Jose de Espinharas-PB, torna público 

que houve impugnação ao Edital da referida licitação através da empresa NSEG CONSTRUÇÕES 
EIRELI EPP, CNPJ 16.715.147/0001-06, que tem como objeto: Contratação de prestação de serviço 
de limpeza urbana, pequenas construções, manutenção e reparo em geral em prédios, vias e praças 
públicas, conforme Termo de Referência e edital. E que após análise da Impugnação a mesma foi 
julgada IMPROCEDENTE nos termos do Julgamento. Assim a sessão pública continua agendada 
para: ás 10:30 horas do dia 19/04/2022. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede 
da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na  Praça Bossuet 
Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB.

São José de Espinharas – PB, 13 de Abril de 2022.
ROGÉRIA JORDÂNIA DA SILVA ASSIS 
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Presidente
ESTADO DA PARAIBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022
 OBJETO: Aquisição de Medicamentos para Assistência Farmacêutica básica para distribuição 

gratuita nas unidades básicas de saúde do Município de São José do Espinharas/PB. A PREGOEIRA 
OFICIAL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através e observadas as disposições da 
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 
de junho de 1993, RESOLVE: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico 
nº 00012/2022, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: ALLFAMED 
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 31.187.918/0001-15, VALOR R$ 
121.406,80. DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME, CNPJ nº 25.279.552/0001-01, VALOR 
R$ 17.156,00. Drogafonte Ltda, CNPJ nº 08.778.201/0001-26, VALOR R$ 88.345,00. EXPRESS 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 26.156.923/0001-20, VALOR R$ 73.996,00. 
FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES 
LTDA, CNPJ nº 08.160.290/0001-42, VALOR R$ 10.408,00.  GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRO-
DUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 42.092.374/0001-24, VALOR 2.590,00. MCW Produtos 
Médicos e Hospitalares, CNPJ nº 94.389.400/0001-84, VALOR R$ 23.454,00. NNMED - DISTRIBUI-
CAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 15.218.561/0001-39, 
VALOR R$ 55.012,00. NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, CNPJ nº 35.753.111/0001-53, VALOR 
R$ 16.320,00. PHARMAPLUS LTDA, CNPJ nº 03.817.043/0001-52, VALOR R$ 27.323,00. RDF 
- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ nº 12.305.387/0001-73, VALOR 
RS 9.310,00. SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 
03.246.587/0001-01, VALOR R$ 114.487,00. VALOR TOTAL R$ 559.807,80.

 São José de Espinharas - PB, 13 de abril de 2022.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
O Prefeito do Município de São José de Espinharas, no uso de suas atribuições legais, R E S O 

L V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade pregão Eletrônico nº 00012/2022, que 
objetiva: Aquisição de Medicamentos para Assistência Farmacêutica básica para distribuição gratuita 
nas unidades básicas de saúde do Município de São José do Espinharas/PB; com base nos elemen-
tos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): 
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 31.187.918/0001-15, 
VALOR R$ 121.406,80. DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME, CNPJ nº 25.279.552/0001-
01, VALOR R$ 17.156,00. Drogafonte Ltda, CNPJ nº 08.778.201/0001-26, VALOR R$ 88.345,00. 
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 26.156.923/0001-20, VALOR 
R$ 73.996,00. FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E 
HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 08.160.290/0001-42, VALOR R$ 10.408,00.  GALLI E LIOTTO CO-
MERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 42.092.374/0001-24, VALOR 2.590,00. 
MCW Produtos Médicos e Hospitalares, CNPJ nº 94.389.400/0001-84, VALOR R$ 23.454,00. 
NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 
nº 15.218.561/0001-39, VALOR R$ 55.012,00. NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, CNPJ nº 
35.753.111/0001-53, VALOR R$ 16.320,00. PHARMAPLUS LTDA, CNPJ nº 03.817.043/0001-52, 
VALOR R$ 27.323,00. RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ nº 
12.305.387/0001-73, VALOR RS 9.310,00. SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 03.246.587/0001-01, VALOR R$ 114.487,00. VALOR TOTAL R$ 
559.807,80.

São José de Espinharas - PB, 13 de abril de 2022.
                                       ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO
                                                                Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, às 09:00 horas do dia 02 de Maio de 2022, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE 
FAMÁCIA BÁSICA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal 
nº 113/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3378–1029. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. Edital: https://www.pmtacima.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Tacima - PB, 12 de Abril de 2022
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

 Pregoeira Oficial
 

  ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, às 09:00 horas do dia 03 de Maio de 2022, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO, 
HOSPITALAR E AMBULATORIAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Decreto Municipal nº 113/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3378–1029. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. Edital: https://
www.pmtacima.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Tacima - PB, 12 de Abril de 2022
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 

AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00008/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 08:00 hs do dia 18 de Abril 

de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00008/2022, 
que objetiva: Execução dos serviços de transporte de professores e alunos, em veículo tipo passeio 
e utilitário, destinados aos trabalhos desta Prefeitura. Justificativa: Razões de interesse público. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Av Carlos 
Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB. Telefone: (83) 33951478. E-mail: umbuzeirocpl@gmail.com. 

Umbuzeiro - PB, 13 de Abril de 2022
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
A DIRETORA PRESIDENTE DA COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA, Dra Gilmara Pereira 

Temóteo, asseguradono que dispõe a Lei 6.404/76 e Lei 13.303/2016, respectivamente, bem 
como disposição do Estatuto Social, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a se realizar no dia 20/04/2022(quarta-feira) às 17h, por vide-
oconferência, a partir da sala de reuniões da Companhia Docas do Estado da Paraíba, localizada 
na Rua Presidente João Pessoa, s/n, Centro, Cabedelo – Paraíba – CEP: 58.100-100, a fim de que 
se possa apreciar a seguinte pauta:

EM CARÁTER ORDINÁRIO: 
a) Tomada das contas da Diretoria e do Conselho de Administração, examinando, discutindo e 

votando as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2021;
b) Deliberar sobre a destinação do resultado líquido do último exercício findo; e
c) Eleger os membros do Conselho Fiscal.
Informações Gerais: 
Os acionistas, seu representante legal ou procurador, deverão comparecer na sede da Compa-

nhia Docas da Paraíba, no prazo de até 30 (trinta) minutos antes do início da reunião, munido de 
documento hábil de sua identificação, considerando o que segue:

I) Comprovante de qualidade de acionista da Companhia Docas da Paraíba e da sua posição 
acionária, expedido por instituição financeira depositária ou por agente de custódia;

II) Na hipótese de representação por procuração, a via original do instrumento de mandato 
devidamente formalizado, assinado e com reconhecimento de firma do acionista outorgante;

III) Se o acionista for pessoa jurídica, além da procuração deverão ser entregues cópias 
autenticadas do contrato/estatuto da pessoa jurídica representada, comprovante de eleição dos 
administradores e das pessoas que concederam a procuração.

Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral Ordinária ora 
convocada, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia Docas da Paraíba.

Cabedelo-PB, 11/04/2022
Gilmara Pereira Temoteo

Diretora Presidente da DOCAS/PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2022
Registro CGE Nº 22-00246-6

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

José Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – 
CPL, comunica ao(s) participante(s) da CONCORRÊNCIA  Nº 01/2022 (Obras de Pavimentação 
Asfáltica das Travessias Urbana nas cidades Arara, Bayeux, Borborema, Caaporã/Cupissura, 
Caiçara, Casserengue, Conde, Cruz do Espirito Santo, Itatuba, Juarez Távora, Juripiranga, Mu-
lungu, Pilõeszinho, Pitimbu/Acaú, Riachão de Bacamarte, São José dos Ramos, Sapé, Serra da 
Raiz e Sobrado com aproximadamente 33,96 km ), que transcorreu o prazo sem recurso. Ademais 
disto, acata a desistência de participação feito pelas empresas: TAPAJÓS – TERRAPLENAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO EPP através do Processo DER-PRC-2022/01606 do dia 04/04/2022, tendo como 
respaldo o Parecer  Jurídico  Nº ¬¬193/2022 e CONSTRUTORA LORENZONI LTDA através do 
Processo DER-PRC-2022/01640 do dia 05/04/2022 tendo como respaldo o Parecer  Jurídico  Nº 
¬¬199/2022. Em vista disto, a Comissão retifica sua decisão considerando habilitadas, as Empre-
sas: CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, e TCPAV – TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO 
E PAVIMENTAÇÃO EIRELI e marca reunião para abertura da(s) Proposta(s) de Preços para o dia 
18/04/2022   às 10: 00 horas.

João Pessoa, 13 de abril de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS  Nº 02/2022

Registro CGE Nº 22-00468-6
JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS  Nº 02/2022 (Construção de dois bueiros 
celulares nos acessos as comunidades fazenda  Cuité e sitio Dole, em Cuité de Mamanguape   
BCC 2,5 x 2,5 e BCC 3,0x2,0.), que após análise detalhada nas documentações, respaldada na 
legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, considera habilitadas as Empresas: PLANENG 
ENGENHARIA LTDA  e ZACCARA ENGENHARIA EIRELI – EPP e inabilitada a empresa: NOVA 
SERVIÇOS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI, por não cumprir: os itens:10.3 subitem 10.3.1. 
“c” (apresentou vencida a Certidão Negativa de Débitos  Relativos aos Tributo Federais e Dívida 
ativa da União)  e 10.5.subitem 10.5.1-“b”, não apresentou atestado técnico operacional: para: a) 
Obras de idêntica natureza à Bueiro) e 10.5.1.”c” ( não comprovou possuir em seu quadro per-
manente Engenheiro detentor de Atestado Técnico para: “b” Obras de idêntica natureza à Bueiro)

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 13 de abril de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº.05/2022
Registro CGE Nº 22-00357-1

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica aos participantes do CONCORRÊNCIA Nº.05/2022 ( Obras de Pavimentação da Rodovia 
PB-384, Trecho: Nazarezinho/Carrapateira, com aproximadamente 16,79 km), que após análise 
detalhada na documentação, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, 
considera habilitada a Empresa CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.

 A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, e que a 
reunião para dar continuidade ao processo licitatório – abertura de Proposta Técnica, se não houver 
interposição de recurso, fica marcada para o dia 26/04/2022, às 10:00 horas

João Pessoa, 13 de abril de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 04/2022    
 Registro CGE Nº 22-00369-6

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 04/2022 (Obras de Pavimentação da Rodovia   
PB-082, Sub-Trecho: Salgado de São Felix/Acauã, com 19,76 km), que após análise detalhada 
nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, considera 
habilitadas as Empresas: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA e GL EMPREENDIMENTOS LTDA 
e inabilitada a empresa: SIGA CONSTRUTORA EIRELI por não cumprir o exigido no edital no item: 
10.3.subitem 10.3.1. “b” ,  “e” , “e.2” e “e.2.2” ( não apresentou a DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL: FC)  
e 10.4 subitem 10.4.1. “f”. f1” (apresentou relação de equipamentos incompleta, faltou 1 Cojunto de 
Britagem; 1 Usina Misturadora de Solos e 1 Caminhão de Carroceria)

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 13 de abril de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Laboratório Industrial Farmacêutico do Estado da Paraíba-Lifesa,por seu Diretor Presidente, 

Luciano Piquet da Cruz, nos termos do art. 11 do seu Estatuo Social e para cumprimento do disposto 
no art. 132, I,  da Lei 6404 de 15 de dezembro de 1976, convoca seus acionistas para a Assem-
bleia Geral Ordinária (AGO), que terá como ponto de pauta a apreciação das contas referentes ao 
exercício financeiro do ano de 2021.  A AGO será realizada no dia 25 de abril de 2022, às 14h, de 
forma remota, pela plataforma Zoom através do linkhttps://us04web.zoom.us/j/71743431391?pwd=
kbIQXQzkyyjLGSOsbP2g5KIhcDzekP.1. ID da reunião: 717 4343 1391. Senha de acesso: RPkeG4.

Publicar no Jornal União por três dias
Em João Pessoa, 14 de abril de 2022. 

Luciano Piquet da Cruz
Diretor-Presidente
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Aviso de Audiência Pública Nº 002/2022
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, em atendimento a Lei Estadual Nº 8.767 de 

15/04/2009, comunica aos usuários e demais interessados que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, com 
o objetivo de dar conhecimento e fundamentar a proposta de reajuste das tarifas do serviço público 
de distribuição de gás canalizado no Estado da Paraíba, a vigorar a partir de 01 de maiode 2022.

A audiência será realizada de forma virtual no dia 18 de abril de 2022, às 10h, e qualquer in-
teressado poderá participar através do link de acesso que será disponibilizado no site da PBGÁS 
(www.pbgas.com.br).

A DIRETORIA

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.

1° OFÍCIO REGISTRAL DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOA JURÍDICA 
DA COMARCA DE CAAPORÃ CARTÓRIO JOSELITO DE MENESES PINHEIRO

NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DE MORA – CONTRATO Nº2717
Notificamos para os devidos fins de direito que, aSra. MICHELLE SANTANA FARJADO, compa-

reça a este Ofício Registral situado a Av. Salomão Veloso, nº 525, – Centro – Caaporã - PB. Para 
tratar de notificação para purgação de mora de contrato de promessa de compra e venda nº 2717, 
no horário das 08:00 às 14:00 horas, de seg. a sexta. Mais Informações pelo e-mail: caaporaregis-
trodeimoveis@gmail.com. 

Caaporã(PB),26 de janeiro de 2022. 
JOSELITO DE MENESES PINHEIRO

REGISTRADOR OFICIAL

Cenário Construtora Ltda, inscrita no CNPJ 39.449.658/0001-10, torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença ambiental 
prévia e instalação para a construção de uma unidade residencial unifamiliar tipo R1, situado à 
Rua Diácono Carlos Peixoto De Vasconcelos, Lote 02 da Quadra E, Bairro Ponta de Campina, 
Cabedelo - PB, Cep: 58.101-670

A empresa AMORIM COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, CNPJ nº 28.913.975/0001-20, 
vem solicitar junto a SEMAPA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA da 
cidade de Cabedelo/PB, a Licença Operacional (LO), para o seguinte endereço: Rodovia Br 230 
Nº 49, bairro Parque Verde, Cabedelo/PB, CEP nº 58.102-800.

CANORTE – COMPANHIA NORDESTINA DE ALIMENTOS  –  CNPJ. No  10.913.796\0001-27                      
Empresa Beneficiária de Incentivos Fiscal do Nordeste – F I N O R

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  -  REALIZADA EM 20 DE SETEMBRO DE  2021- 
RESUMO 1.  LOCAL HORA E DATA – Sede Social Rua Parque Solon de Lucena, 671, Bairro 
Centro,   CEP.  58013-131 , João Pessoa – Paraíba, reunião realizada às 10:00 horas .  2. PRE-
SENÇA – Acionistas que representavam 100% do capital social. 3. CONVOCAÇÃO – Acionistas 
que representavam 100,0%  do Capital Social com direito a voto, com as indicações exigidas pelo 
ARTIGO 127 DA Lei 6.404\1976. MESA -  Maria Zuleide Ribeiro Macedo, Presidente e Eunice Araújo 
de Albuquerque, Secretária.  5. DELIBERAÇÕES -  Eleição da Diretoria para o triênio 2021\2024, 
sendo eleito para Presidente o Sra. Maria Zuleide Ribeiro Macedo e para Financeira o Sra. Eunice 
Araújo de Albuquerque.   6. ARQUIVAMENTO – Arquivada  na JUCEP em  28.10.2021,  sob o no 
20211824763.   Código de verificação 12107993943.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA – REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 
2022 – RESUMO -  1. LOCAL HORA E DATA – Sede Social Rua Parque Solon de Lucena, 671, 
Bairro Centro, CEP. No. 580013-131, João Pessoa – Paraíba, reunião realizada às 10:00 horas. 
2. PRESENÇA – Acionistas que representavam 100% do capital social com direito a voto, com as 
indicações exigidas pelo Artigo 127 da Lei  6404\1976. 3. MESA –Constituída na Forma do Estatuto, 
estava assim formada: Maria Zuleide , Presidente Ribeiro de Macedo, Presidente e Eunice Araújo  de  
Albuquerque, Secretária. 4. DELIBERAÇÕES: Em  AGE\O aprovação dos Balanços Patrimoniaisl, 
Demonstrações Financeiras, e Parecer de Auditoria dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 
2016, 2017, 1018, 2019, 2020 e 2021,  todos devidamente aprovado pela JUCEP – Junta Comercial 
do Estado da Paraíba, bem como auditados.4. ARQUIVAMENTO – Arquivada na JUCEP-PB, em  
12.04.2022,  sob o no. 20220252386,. 

Cópia das Assembléias acima  será fornecida a quem interessar; solicitar na sede da Compa-
nhia. – A Diretoria.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 08h30min horas do dia 20 de maio de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo Técnica e Preço, para: Contratação de serviços 
de Consultoria e Assessoria Técnica na Área da Contabilidade junto ao IPMP, de acordo com as 
especificações contidas na Especificação Técnica - Anexo I deste Edital. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. In-
formações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3277-1108. Edital: http://www.pirpirituba.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Pirpirituba - PB, 12 de abril de 2022.
ROMÁRIO FERNANDES NICOLAU

Presidente da Comissão

RETA CONSTRUCOES E INCORPORACO-
ES LTDA, sob o CNPJ 40.761.924/0001-25, 
torna público que requereu a SEMAPA 
– Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e 
Aquicultura de Cabedelo a Licença Ambien-
tal de Operação para comercio e serviços 
com atividades de Construções de edifícios 
Situado à R PRESIDENTE WASHINGTON 
LUIS , SN- QUADRA 81 LOTE 02- JARDIM 
AMERICA, CEP 58.102-562- CABEDELO-PB

A EMPRESA MGA CONSTRUÇÕES E 
I N C O R P O R A Ç Õ E S  LT D A ,  C N P J : 
08.757.801/0001-08, VEM POR MEIO 
DESTA, TORNAR PÚBLICO QUE QUE RE-
CEBEU A LICENÇA PRÉVIA DE Nº 350/2022 
E REQUEREU DA SEMAPA (SECRETARIA 
DE MEIO AMBIENTE PESCA E AGRICUL-
TURA) A LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA 
CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO 
MULTIFAMILIAR, LOCALIZADO NA AV. 
FRANCISCO PORTO, Nº 68, LOTEAMENTO 
JARDIM JERICÓ, LOTE 02, QUADRA 02, 
CAMBOINHA, CABEDELO-PB. 

A empresa CANYON DE COQUEIRINHO 
BAR E RESTAURANTES EIRELI,CNPJ: 
09.304.268/0001-91, torna público que reque-
reuda SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente 
de CondeaLI – Licença de Instalação,para 
implantação de uma passagem molhada 
(ponte de madeira), situadana Fazenda Praia 
Encantada, Coqueirinho, Conde/PB - CEP: 
58322-000. (Conforme Resolução CONAMA 
nº 006 de 24/01/1986)  

ESTADO DA PARAÍBA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL CISCO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Vereador Elias Duarte, SN - Centro - Sumé - PB, por meio do site https://www.portaldecompraspu-
blicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO DE AÇÕES INTERATIVAS E 
MOBILIZADORAS, EDUCATIVAS, CONSCIENTIZAÇÃO E DE SUSTENTABILIDADE VOLTADAS 
AO FOMENTO DA SAÚDE AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO 
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 896895/2019 
E PROPOSTA Nº 056261/2019 COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/FUNASA. Abertura 
da sessão pública: 09:00 horas do dia 09 de maio de 2022. Início da fase de lances: 09:30 horas 
do dia 09 de maio de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2700. E-mail: cplciscosaude@gmail.com. 
Edital: https://www.cisco.pb.gov.br/ tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Sumé - PB, 13 de abril de 2022
LEANDRO LIMA DA COSTA

Pregoeiro Oficial
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