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Pelo segundo ano, Paraíba recebe 
nota máxima em gestão pública
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Secretários explicam porque avaliação de agência de classificação de risco é importante para o estado. Página 13
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n “Não se perdeu, não 
fraquejou e não fez o governo 
a que serviu titubear em 
nenhum instante”.

Gonzaga Rodrigues
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Conselhos estaduais e municipais de Saúde pedem a Marcelo Queiroga (foto) 90 dias 
para o fim do estado de emergência e que seja uma transição pactuada. Página 15

Conass critica decisão do ministro
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Gás canalizado em 
500 condomínios

Marca foi alcançada pela PBGás, que no ano 
passado chegou a 23.208 clientes e, até o fim 
deste ano, prospecta interligar mais quatro 
mil unidades residenciais ao gás natural. 
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

600.615

30.279.270 

504.571.336

10.198

662.266 

6.198.460
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

8.402.373

423.533.896

11.477.435.527

444.860

29.298.848

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

RECUPERADOS

Profissionais que 
atuaram na luta 
contra Covid são 
homenageados

Geraldo Medeiros, Da-
niel Beltrammi e Renata 
Nóbrega serão os repre-
sentantes dos trabalhado-
res de saúde em solenida-
de que a ALPB realiza hoje.
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n “Aproveitei esse 
Domingo de Páscoa pra 
fazer um inventário dos 
bons abraços que recebi”.

Luiz Augusto de Paiva

Página 11

Foto: Divulgação/PBGás

Mulherio das 
Letras tem 
início hoje 
em Cajazeiras

Premiada escritora 
paulista radicada na Paraí-
ba, Maria Valéria Rezende 
fará a abertura, abordando 
o tema “O Sertão é o reina-
do do mulherio”. 
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Semifinais do 
Paraibano 2022 
ocorrem hoje 
no Sertão

Nacional recebe o Bo-
tafogo no José Cavalcanti, 
em Patos, enquanto o Sou-
sa enfrenta o Campinense 
no Marizão, na Cidade 
Sorriso, a partir das 20h15. 
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Governo do Estado anunciou obras em 11 unidades de ensino durante o tradicional ritual do Toré, na aldeia São Francisco. Páginas 19 e 20

Escolas em territórios indígenas serão reformadas

Com aumento 
de 6%, número 
de divórcios bate 
recorde em 2021

Cartórios de Notas re-
gistraram 771 separações 
na Paraíba no ano passado. 
Brasil também teve alta, e 
psicólogo avalia situação.
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PB possui quase 
160 pessoas 
ameaçadas
de morte

De acordo com a Sedh, 
158 pessoas estão inseridas 
nos programas de proteção 
do Estado, das quais 92 são 
crianças e adolescentes. 

Página 24



O presidente Jair Bolsonaro não deveria ter tanta pressa em decretar o 
fim da pandemia. A relativa paz sanitária virá por força das circunstâncias, 
que incluem o conjunto de ações adotadas contra a proliferação do 
coronavírus, sendo a vacinação e o uso de máscara duas das principais 
medidas protetivas, aliás, ambas desprezadas por Bolsonaro e seus 
seguidores.

A pandemia, ao que parece, está com os dias contados. Se não houver 
novo retrocesso, após a liberação do uso de máscaras em ambientes 
abertos e fechados, tanto públicos como particulares, o Brasil irá respirar 
com um alívio crescente, embora muita gente, durante muito tempo, não 
se desvencilhará tão facilmente da antiga companheira de luta contra a 
Covid-19.

Bolsonaro, portanto, tem agora inimigos mais fortes que o coronavírus 
para combater. A saúde mental do povo brasileiro, de maneira geral, ficou 
seriamente prejudicada, após mais de dois anos de reclusão forçada por 
conta do surto de Covid-19. O desemprego continua em alta, transformando 
milhares de trabalhadores em “informais” ou “moradores de rua”.

O Governo Federal ainda não teve respostas para os graves problemas 
brasileiros, mas ajudou a piorar o estado geral de coisas. O meio ambiente 
teve o processo de degradação acelerado e os povos indígenas, na região 
Amazônica, por exemplo, amargam uma das piores fases, no que diz 
respeito a conflitos armados e invasão de terras por garimpeiros.

O maior escândalo nacional talvez seja São Paulo. A maior cidade da 
América Latina é um espelho da crise social brasileira, com milhares de 
pessoas vivendo ao relento e dependendo de óbolos do poder público e 
de instituições de caridade. Aliada à falta de perspectivas no mercado 
de trabalho, as drogas transformam milhares de homens e mulheres em 
zumbis.

A verdadeira prioridade é recolocar o país nos trilhos do 
desenvolvimento. Investir em educação. Ampliar a geração de emprego 
e renda. Salvaguardar direitos trabalhistas. Potencializar a assistência 
médico-hospitalar democrática, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). 
E expandir a oferta de moradias à população de baixa renda. Sem isso, todo 
discurso é vazio.

Crônica

Discurso vazio
Editorial

Clóvis Roberto
cclovisroberto@gmail.com | Colaborador

Composições
O cheiro suave do vinho traz composi-

ções além da uva e da língua. Passa pela 
luz do dia, pelo olfato, por uma música 
de Chico Buarque, uma taça, saúde, pelo 
sorriso em um rosto. A soma de duas pa-
lavras é canção poética e mesmo que dita 
aleatoriamente é resultado de um mo-
mento suspenso no espaço, de um pen-
samento, união comunicacional: compo-
sição.

É a mesma mágica e riqueza do arroz 
com o feijão. Do simples prato, beleza de 
simplicidade, nutrição, povo. Composto 
de rimas que alimentam o corpo, mas se 
bem pensadas e pesadas, interagem com 
a imagem, a ação da colher à boca. Preto 
e branco, união. Negro, mulato, branco, 
amarelo, mistura, nova composição. Tam-
bém é preciso alimentar a alma.  

Alhures é o banho de rio, de mar doce 
ou salgado, de felicidade. Riso na boca, 
jeito meio bobo e pés descalços. Crianci-
ces guardadas na melodia solta de uma 
bola de circunferência já desigual, louca, 
perseguida enquanto rola, ou talvez fos-
se melhor dizer, quica, pela grama incom-
pleta. Composição de infância nunca es-
quecida, diariamente revivida durante os 
sonos provocados pelo corpo exausto da 
rotina do dia.

Composição é a crônica dedilhada no 
violão de um mestre do botequim da es-
quina. Malandro das letras e da alma 
exasperadas por vivências. Bocas, perfu-
mes, fachadas, luzes acessas, olhar apa-
gado, garrafas, figuras perfiladas na pá-
gina de papel de personagem não escrito. 
Eis o vinho trocado pelo copo da cerveja. 
Festas sem datas marcadas, noites forma-
das pelas desprogramadas coincidências 
da vida. Celebrações antigas. Neves, Hor-
tências, vida em boemia. Ao termo, uma 
nova composição soa como música, equi-
libra-se nas notas trôpegas.     

Compositura. Feito o Velho Chico a 
correr pelas águas de leitos caudalosos, 
por entre colinas e cânions. A passar por 

terras secas, pedras duras e corpos des-
folhados, mas ainda viventes, resisten-
tes, sobre as vivências. Natural compos-
tura de travessia teimosa pelos sertões. 

Um copo de água na secura do contex-
to dos desnutridos de espírito, desavisa-
dos do que lhes cercam. É preciso saciar 
a fome da barriga e das ideias. Fazer com-
posição cidadã. Compor um novo qua-
dro social.

Forte e velho a resistir as invasões 
ocas de mil canhões de mentiras gour-
metizadas pelo soft inglês do lado de cá 
do Atlântico. Hora do pensar, do enten-
der, ser mais que uma palavra. Necessário 
escudo, feito canções e poemas a driblar 
sensores mesquinhos de ontem e de hoje. 

É preciso compor democracia, ensinar 
e aprender a ser livre, ser fiador do desejo 
do amanhã, unir letrinhas e brindar no-
vamente, seja com taça, ou talvez o copo, 
as mãos juntas feito uma concha prote-
tora. Oxalá de volta! Ser, então, um novo 
brasileiro. Composição de raças que sem-
pre retornam aos Chicos, os dicionaristas, 
os da ciência, os cesares, paraíbas e per-
nambucos, cariocas, de todas as matizes. 
Composição, nação.  

Se a atuação do ex-secretário estadual 
de Saúde, dr. Geraldo Medeiros, nestes 
dois anos de duro enfrentamento da pan-
demia o anima a ingressar no território 
movediço da política, pleiteando represen-
tação na Câmara Federal, nada me pare-
ce mais compreensível e até exemplar. So-
bram-lhe motivos para o que se propõe ou 
pretende. E até para mais, se as razões que 
o habilitam pudessem servir de exemplo. 

 Nestes meus setenta anos de portador 
do título eleitoral vi nomes restando mui-
to por se fazerem, restritos ao particular 
círculo de interesses e negócios, de repen-
te se abancarem no Senado, representan-
do o estado federado. 

Que dizer, então, de um médico bem 
conhecido em seu ambiente acadêmico e 
de cirurgião, formando equipes num meio 
de absoluta dependência da especialidade 
(a cirurgia toráxica) e, atraído para o co-
mando sanitário de um estado pobre de 
repente atacado pelo mais feroz morticínio 
epidêmico dos últimos 100 anos?!    

Não se perdeu, não fraquejou e não fez 
o governo a que serviu titubear em ne-
nhum instante. Conseguiu, surto após sur-
to, que pudéssemos dispor da confiança 
de sua palavra, escutada com a mais cui-
dadosa atenção.  

E quantas palavras ouvíamos naquela 
angustiante e temerosa expetativa? 

De todas, congestionando e atropelan-
do os meios inumeráveis de comunicação, 
duas, a meu ver, foram se tornando cada 
vez mais confiáveis: a do presidente da 
OMS, alimentada pelos mais avançados 
laboratórios da pesquisa mundial, e as de 
casa, as do meu Estado.

À medida que Brasília teimava em nos 
confundir, numa sequência anárquica de 
ministros sem um superior que desse co-
bro à respeitabilidade histórica do minis-
tério (exemplar no mundo em campanhas 
de vacinação), a Paraíba exercitava, pacien-
temente, o grande remédio de que dispu-
nha: o apelo convincente ao uso da másca-
ra, a busca determinada pela provisão da 
vacina e a firme recomendação ao confina-
mento e à fuga da aglomeração. 

Mas nenhuma paciência, ao contrário, 
pouquíssima paciência na busca bem ar-
ticulada e bem-sucedida de não faltar lei-
to da saúde pública nas situações extremas 

cada vez mais frequentes. Houve momen-
tos ainda bem vivos de tensão e medo que 
não saram fácil na lembrança, feridas que 
nunca vão sarar, mas que os paraibanos, o 
povo, a sociedade e o governo juntos não 
permitiram ou deixaram ocorrer a falta de 
assistência à margem das enfermarias ou 
pelos corredores hospitalares. 

Em todas as situações, o comportamen-
to solidário, responsável, foi e vem sendo 
o mesmo, seja do governador, do secretá-
rio, ou desse belo  exército de defesa no 
qual, quanto menor a patente, de maquei-
ro, auxiliar de enfermagem a médico, mais 
aliado e próximo do infectado. Na capital, 
mesmo que governador e prefeito sejam 
aliados políticos, o combate foi um só. No 
Estado, se houve discordâncias mínimas, 
se houve queixas, disso a fala pausada e 
bem pensada do dr. Medeiros não deu o 
menor testemunho.

Infelizmente, nem sempre o bom de-
sempenho é, entre nós, garantia de êxito 
político. Um dos nossos melhores prefei-
tos, Hermano Almeida, não se elegeu de-
putado estadual. Mas Hermano punha o 
ovo sem insistir no cacarejo. Com o proje-
to Cura estruturou toda a nova cidade que 
vai do Manaíra ao Bessa. Pôde fazer isso 
calado. O que não ocorre com dr. Geraldo, 
que contou com o governo para uma ação 
em que a fala, mesmo pausada, foi funda-
mental.     

 

Quem, Dr. Geraldo?  

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com l colaborador

Crônica

2  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 20 de abril de 2022 EDIÇÃO: Luiz  Carlos
EDITORAÇÃO: Joaquim IdeãoOpinião

Marcos RussoFoto 
  Legenda

Arte popular

“E quantas 
palavras 
ouvíamos 
naquela 
angustiante 
e temerosa 
expetativa?

Gonzaga  Rodrigues

“É preciso saciar 
a fome da 
barriga e das 
ideias. Fazer 
composição 
cidadã

Clóvis Roberto

EmprEsa paraibana dE ComuniCação s.a.
sECrETaria dE EsTado da ComuniCação insTiTuCionaL

CONTATO: redacao@epc.pb.gov.br

A UNIÃO
Uma publicação da EPC

Av. Chesf, 451 - CEP 58.082-010  Distrito Industrial - João Pessoa/PB

PABX: (083) 3218-6500 / ASSINATURA-CIRCULAÇÃO: 3218-6518 / 99117-7042
Comercial: 3218-6544 / 3218-6526  / REDAÇÃO: 3218-6539 / 3218-6509

 E-mail: circulacao@epc.pb.gov.br (Assinaturas)

ASSINATURAS:  Anual ..... R$350,00  /  Semestral ..... R$175,00  /  Número Atrasado ..... R$3,00

André Cananéa
GErEnTE ExECuTivo dE mídia imprEssa

William Costa
dirETor dE mídia imprEssa

Rui Leitão
dirETor dE rÁdio E Tv

Amanda Mendes Lacerda
dirETora adminisTraTiva,  
FinanCEira E dE pEssoas

Renata Ferreira
GErEnTE opEraCionaL dE rEporTaGEm

Naná Garcez de Castro Dória
dirETora prEsidEnTE

O U V I D O R I A : 9 9 1 4 3 - 6 7 6 2

Fica proibida a reprodução, total ou parcial, de matérias, figuras e fotos autorais deste jornal, sem prévia e expressa 
autorização da direção e do autor. Exceto para impressão de cópias, com o fiel e real conteúdo, para uso e arquivo pessoal.



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 20 de abril de 2022     3EDIÇÃO: Marcos Pereira
EDITORAÇÃO: Joaquim Ideão Geral

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Executiva de Juventude, 
promove, hoje, o 1° Wor-
kshop de Enfrentamento 
às Violências contra as Ju-
ventudes no Atual Cenário 
Brasileiro. O evento ocor-
rerá na Fundação Casa de 
José Américo, a partir das 
9h, em alusão ao Dia Esta-
dual de Enfrentamento às 
Violências Contra a Juven-
tude, instituído pelo decreto 
de n° 42.092/2021 celebrado 
em 15 de abril, em virtude 

do assassinato do jovem pi-
cuiense, militante dos movi-
mentos de Juventude, Fran-
cisco Borges de Araújo Neto.

O encontro será aberto 
à população em geral e so-
bretudo ao público jovem. 
No local, está marcado um 
debate acerca do tema, que 
contará com o representan-
te do Ministério Público Fe-
deral, José Godoy; Paulo 
Kuhlmann, que é professor 
doutor da Universidade Es-
tadual da Paraíba, e ainda 
da professora Fátima Perei-

ra, da Universidade Federal 
da Paraíba, além da secretá-
ria executiva de juventude, 
Madu Ayá.

“Discutir o enfrentamen-
to às violências contra a ju-
ventude é essencial no Bra-
sil que vivemos hoje, onde 
essa violência cresce signi-
ficativamente. A Secreta-
ria de Juventude, enquanto 
estado, tem o papel de pro-
mover ações como esta, pois 
serve para estimular a coo-
peração entre o Governo, o 
meio acadêmico e a socie-

dade, no sentido de fazer 
políticas públicas asserti-
vas e que tragam dignida-
de aos nossos jovens”, disse 
Madu Ayá.

A gestora convida as pes-
soas que se interessam pela 
temática a participar do 
evento: “Quem se interessa 
sobre a temática de enfren-
tamento às violências estão 
convidadas a estar conosco 
nesse encontro, pois juntos 
poderemos tentar fazer uma 
sociedade mais humana, so-
lidária e pautada na paz”.

O Ministério Público da Pa-
raíba cobrou dos gestores pú-
blicos municipais de Bayeux a 
adoção de providências para 
o retorno ao ensino 100% pre-
sencial até o próximo dia 2 de 
maio. A Promotoria de Justiça 
apurou que, dos 8.752 alunos 
que compõem a rede públi-
ca municipal de ensino, 1.959 
(22,3%) ainda estavam no en-
sino remoto. Isso, por causa 
de problemas estruturais em 
escolas e creches municipais, 
que devem ser corrigidos até a 
data-limite estabelecida, com a 
realocação de estudantes, ace-
leração de reformas e outras 
providências. As medidas fo-
ram acordadas durante reu-
nião convocada pelo MPPB, na 
última quarta-feira. A reunião 

foi conduzida pela 2ª promo-
tora de Justiça de Bayeux, Ana 
Caroline Almeida Moreira, au-
xiliada pela assessora jurídica, 
Gabriela Marinho Pereira. 

Ao abrir a reunião, Ana 
Caroline Moreira destacou 
que o objetivo era garantir o 
funcionamento integral ime-
diato de todas as creches e es-
colas da rede, assegurando 
educação de qualidade aos 
discentes, uma vez que tem 
sido registrado o arrefecimen-
to da pandemia de Covid-19 e 
o avanço da vacinação no âm-
bito municipal. Segundo a re-
presentante do MPPB, tam-
bém haverá a realocação de 
alunos para outras unidades e 
prédios, no caso das que estão 
em reforma. As obras também 

Evento vai acontecer na Fundação Casa de José Américo, a partir das 9h

Workshop debate, hoje, 
violência contra jovens

na capital UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

em bayeux

MPPB quer aulas 100% presenciais

Na reunião, foi acordado que, até 2 de maio, o ensino será presencial

n Dia 20 de abril (Local: Auditório do Sebrae)
SEMINÁRIO MUNICIPAL DE CRIATIVIDA-
DE, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

09h às 09h30 – Abertura
09h30 às 10h – Os melhores resultados de João 
Pessoa na Rede de Cidades Criativas da Unesco
10h10 às 10h40 – Políticas Públicas para negó-
cios criativos e inovadores
10h50 às 11h30 – Palestra do Zero ao Milhão
11h40 às 12h10 – Empreendedorismo Criativo
14h às 14h30 – Apresentação Cultural
14h30 às 15h10 – Criatividade no Folia de Rua
15h10 às 15h40 – Projeto Integrado: Economia 

Criativa no Nordeste
15h50 às 16h20 – O poder do Design para os 
negócios e as cidades criativas

n Dia 21 de abril (Local: Celeiro Criativo)
CELEIRO ESPAÇO CRIATIVO – ATIVIDADES 

PARA ADULTOS E CRIANÇAS
15h – Mostra Cultural no Balaio / Exposição 
Celeiro / Oficina de Papietagem
16h – Papo Criativo / Contação de estórias / 
Oficina de Origami
17h – Oficina de Mágica
17h30 – Roda de Conversa: Moda na Paraíba

n Dia 22 de abril (Local: Espaço Cultural)
TARDE CRIATIVA – CRIAR, EMPREENDER  

E INOVAR
14h – Abertura com Apresentação Cultural
14h30 – Oficinas de saúde criativa, robótica, arte 
circense, corpo e movimento
15h45 – Intervalo
16h – Apresentação do Action Marista
16h30 – Apresentação da Orquestra Armorial 
Ariano Suassuna
17h - Encerramento

até sexta-feira

JP realiza Dia Mundial da Criatividade 

Foi através da criatividade 
que a busca por soluções co-
meçou a mudar a história da 
humanidade. Ainda no perío-
do neolítico, por exemplo, os 
povos primitivos começaram 
a produzir fogo para auxílio 
na sobrevivência. A descober-
ta só foi possível graças à cria-
tividade dos seres que, naque-
la época, precisaram utilizar 
diversas combinações de ob-
jetos para produzir chamas, 
depois para mantê-la, domi-
ná-la e ressignificar a existên-
cia a partir disto.

Os anos se passaram, mas 
a criatividade segue sendo a 
engrenagem capaz de mudar 
a história. Pensando nisso, 19 
países e 100 cidades brasilei-
ras estão realizando, a partir 
desta quarta-feira, o Dia Mun-
dial da Criatividade (World 
Creativity Day). O evento, que 

faz parte do calendário oficial 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU) desde 2017, tem 
como objetivo promover e co-
nectar iniciativas que estimu-
lam a criatividade e a inova-
ção para o desenvolvimento 
social, tecnológico e econômi-
co sustentável.  

O festival é ainda o de 
maior colaboração de criati-
vidade do mundo, com a par-
ticipação de voluntários, anfi-
triões, inspiradores e parceiros 
que ajudam a construir, ano 
após ano, a programação com 
conteúdo inédito e gratuito.

João Pessoa entra na lista 
entre as 100 cidades brasilei-
ras a sediar o evento. Na capi-
tal paraibana, o Dia Mundial 
da Criatividade ocorreu nos 
de hoje até sexta-feira, com 
a realização de vários even-
tos colaborativos no Sebrae, 
Celeiro Criativo e no Espa-
ço Cultural. A programação 
contempla diferentes forma-

tos de atividades como pales-
tras, debates, apresentações 
culturais, oficinas, exposi-
ções, feiras criativas e wor-
kshops. 

Para Ferdinando Lucena, 
líder local do World Creati-
vity Organization e secretário 
municipal executivo de turis-
mo da cidade de João Pessoa, 
o evento é a possibilidade de 
buscar saídas para os proble-
mas enfrentados pelo Brasil e 
pelo mundo.

“O dia 21 de abril é celebra-
do e chancelado pela ONU e 
entrou nesse calendário para 
que a gente pudesse celebrar 
os processos criativos, cons-
cientizando as pessoas, orga-
nizações e governos da real 
importância da criatividade 
na solução de problemas no 
mundo corporativo e no seio 
da sociedade. O dia é, depois 
de tanta coisa ruim que a gen-
te passou nos últimos dois 
anos, um momento de extre-

ma importância para estimu-
lar os processos criativos em 
crianças, jovens, adultos e ido-
sos. Porque a criatividade é a 
saída para os problemas do 
mundo”, declarou Ferdinan-
do Lucena.

Em 2022, o evento que está 
em sua 5ª edição terá como 
tema “Celebrar a Vida”, e visa 
aumentar a conscientização 
sobre o papel da criativida-
de em todos os aspectos do 
ser humano. E conta com a 
parceria e colaboração do Go-
verno do Estado da Paraíba, 
por meio da Fundação Espa-
ço Cultural (Funesc), Prefeitu-
ra de João Pessoa, por meio da 
Setur, Sedest e Secicet, Sebrae, 
Convention Bureau, Colégio 
Marista Pio X, Aguiar Gestão 
Criativa, Jadai Eventos, Gui-
ze Produções, UP personali-
zados, Grupo Globo – Rede 
Paraíba de Comunicação e a 
Rede de cidades criativas da 
Unesco.

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

Programação

serão aceleradas de forma que, 
até 2 de maio, 100% do aluna-
do possa ter acesso ao ensino 
presencial de forma integral.

A Promotoria de Justi-
ça acordou, ainda, que a Se-
cretaria de Educação deveria 
realizar uma reunião com os 

gestores das unidades para 
comunicar a data de retorno 
100% presencial, e que remete-
ria ao MPPB um relatório ates-
tando o efetivo retorno, soma-
do à comprovação de alocação 
dos prédios e de outras medi-
das necessárias. 

Foto: Divulgação/MPPB

‘Calaram’ a voz 
do viCe-prefeito 

“abandono e falta de lealdade”,  
diz Carlos lupi sobre ex-gestão 
da família feliCiano no pdt  

as abóboras que 
foram arrumadas

Renato Feliciano, agora ex
-presidente do PDT da Pa-
raíba, disse, em entrevista 
a uma rádio, estar sur-
preso com a intervenção 
da Executiva Nacional do 
partido no diretório esta-

dual. Não deveria es-
tar, penso meu. 

Não seria plau-
sível, iminente 
até, que a dire-
ção da legenda 
reagiria à saída 
abrupta do de-

putado Damião Feliciano para o União Brasil? 
Dias depois desse movimento, o presidente Car-
los Lupi (foto) se disse “decepcionado com a pos-
tura do deputado” e afirmou que iria convocar 
reunião para avaliar “as perdas do PDT”. Ago-
ra, Lupi justificou o porquê da intervenção, que 
remete muito bem a expectativa da declaração 
do início do mês. “Abandono, falta de correspon-
dência e de lealdade” foram os termos relaciona-
dos por ele à família Feliciano, no tocante à con-
dução do partido no estado. Era uma questão de 
dias para que ocorresse a derrocada da família 
do comando do PDT. A poucos meses da eleição, 
o partido na Paraíba não conseguiu formar cha-
pas proporcionais competitivas para a Câmara 
dos Deputados e para a Assembleia Legislativa, 
focando ações apenas no projeto de reeleição de 
Damião Feliciano.   

Hervázio: João pode “liquidar 
a fatura” Já no primeiro turno

pdt: partido fiCou isolado  

deve retornar à base governista 

Cartaxo diz ‘não’ a veneziano   

A intervenção da Executiva Nacional do PDT no 
diretório estadual do partido sepultou de vez a pos-
tulação da vice-governadora Lígia Feliciano de ser 
candidata ao governo. Na verdade, independente-
mente disso, a pré-candidatura dela não parecia 
ter força para ir à frente, porque o PDT ficou isolado 
na eleição majoritária, após os principais partidos 
que estão na disputa definirem suas alianças.     

“Não está descartada essa possibilidade, vamos 
conversar, sim”. Do novo presidente do PDT da 
Paraíba, Marcos Ribeiro, ao ser indagado se o 
partido pretende retornar à base do governador 
João Azevêdo (PSB). O dirigente disse que está na 
“gestão provisória do PDT e tem um desafio difícil: 
tentar, às pressas, formar as nominatas para a 
eleição proporcional e preparar um palanque para 
Ciro Gomes”, pré-candidato a presidente.   

Pré-candidato a governador, Veneziano Vital (MDB) 
convidou o ex-prefeito de João Pessoa, Luciano 
Cartaxo (PT), para ser o pré-candidato a vice na 
chapa majoritária. Cartaxo agradeceu o convite, 
mas disse: não. “Em nenhum momento coloquei 
meu nome para vice-governador. Ou sairia como 
candidato a governador ou disputaria o parlamen-
to. Foi uma decisão amadurecida”, explicou. Será 
mesmo candidato a deputado estadual.  

Presidente do Solida-
riedade, Paulinho da 
Força recuou da ideia 
de romper com o PT, 
por causa das vaias 
que recebeu em even-
to de centrais sindi-
cais, na semana pas-
sada, com a presença 
de Lula e do pré-can-
didato a vice, Geraldo 
Alckmin (PSB). Nada 
que uma conversa 
com o ex-presidente e 
com Gleisi Hoffmann, 
presidente do PT, não 
resolvesse. Conforme 
o dirigente partidário, 
foi preciso “parar o 
caminhão e arrumar 
as abóboras”.  

Lucas Ribeiro (PP), 
vice-prefeito de Cam-
pina Grande, prefe-
riu não polemizar o 
episódio, mas o fato 
é que ele passou por 
constrangimento no 
lançamento da pro-
gramação do ‘Maior 
São João do Mundo’. 
Com o prefeito Bruno 
Cunha Lima (PSD) 
ausente – estava em 
viagem –, Lucas seria 
seu representante no 
evento. Ocorre que 
o cerimonial não o 
convidou a falar. Mas 
Romero Rodrigues, 
que não faz parte da 
gestão, discursou.  

O deputado estadual Hervázio Bezerra (PSB) 
enxerga a possibilidade de o governador João 
Azevêdo (PSB) “liquidar a fatura logo no primeiro 
turno”, nas eleições de outubro – “é para isso que 
estamos trabalhando”, disse. E na hipótese de isso 
não ocorrer, quem iria para o segundo turno com o 
governador? – lhe perguntaram. “Acredito que João 
deverá disputar com Pedro Cunha Lima”, avaliou.  
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Com 80,41% da população 
total da Paraíba com o ciclo 
primário de vacinação contra 
a Covid-19 encerrado, consi-
derando o recebimento de 
duas doses ou dose única, o 
Estado alcançou estabilidade 
nos números relativos à pan-
demia. Entre os óbitos, a Pa-
raíba registrou cinco mortes 
ocorridas em quatro dos 19 
dias corridos até o momen-
to em abril. 

Ontem, o boletim diário 
emitido pela Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) in-
formou novos 255 casos de 
contaminação pela doença, 
dos quais apenas dois apre-
sentaram quadro moderado 
ou grave, com necessidade 
de auxílio hospitalar. Ne-
nhum óbito em decorrência 
do agravamento da Covid-19 
foi registrado.

Com a atualização, a Pa-
raíba chegou a 600.615 ca-
sos de Covid-19 acumulados, 

sendo 444.860 pacientes recu-
perados da doença e 10.198 
vítimas fatais, que estão dis-
tribuídos por todos os 223 
municípios. Até o momento, 
já foram realizados 1.505.962 
testes para diagnóstico da 
Covid-19 pela rede pública 
de saúde.

Segundo o Centro Esta-
dual de Regulação Hospita-
lar, um paciente foi hospita-
lizado entre segunda-feira 
e ontem, totalizando 48 pa-
cientes em tratamento nos 
leitos específicos para a 
doença, distribuídos entre 
3% em UTI (adulto, pediátri-
co e obstétrico). Pela primei-
ra vez desde o início da pan-
demia, o Estado não registra 
pacientes hospitalizados em 
leitos de enfermaria. 

Nas macrorregiões de 
saúde, o Serão segue sem pa-
cientes hospitalizados. Em 
Campina Grande, há regis-
tro de pacientes apenas em 
leitos de UTI, com 1% de ocu-
pação. Já na Região Metropo-
litana de João Pessoa, os nú-

meros são de 9% em UTI e 2% 
em enfermarias.

Ainda ontem, a Paraí-
ba chegou a 8.402.373 doses 
de imunizantes contra a Co-
vid-19 aplicados na popula-
ção, onde 3.494.561 pessoas 
foram vacinadas com a pri-
meira dose, representando 
86,12% do total da população 
do Estado. Outros 3.263.964 
completaram o esquema pri-
mário de vacinação, consi-
derando duas doses ou dose 
única,  representando 80,41% 
da população total. Entre es-
tes, 3.178.324 tomaram vaci-
nas de duas doses e 85.640 
utilizaram imunizante de 
dose única.

O Sistema de Informa-
ção do Ministério da Saúde 
ainda confirma a aplicação 
de 44.692 doses adicionais 
em pessoas com alto grau de 
imunossupressão e 1.799.670 
doses de reforço na popula-
ção com idade a partir de 18 
anos. A Paraíba já distribuiu 
um total de 9.134.144 doses de 
vacina aos municípios.

Felipe Tuxá ressalta a importância 
da integração dos povos indígenas

Paraíba registra cinco mortes 
por Covid em 19 dias de abril
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Desde o começo do ano, foram registradas cerca de 400 mil ocorrências, quase o dobro do mesmo período de 2021

O número de casos prová-
veis de dengue, em todo o país, 
quase dobrou desde o começo 
do ano comparado ao mesmo 
período de 2021, segundo bo-
letim epidemiológico divulga-
do pelo Ministério da Saúde.

De acordo com o levanta-
mento, foram registrados qua-
se 400 mil casos prováveis de 
dengue, o que representa um 
aumento de 95% em relação ao 
mesmo período do ano passa-
do. Até o momento, são 184 ca-
sos para cada 100 mil habitan-
tes neste ano.

Para a segunda vice-presi-
dente do Conselho Federal de 
Medicina, Rosylane Rocha, 
dois fatores podem explicar 
esse aumento considerável. 
O primeiro é que a dengue 
é uma doença sazonal, com 
maior incidência em períodos 
de chuva e calor. E, como este 
ano muitas regiões tiveram 
chuvas acima do esperado, fa-
voreceu o acúmulo de água, 
situação propícia para o sur-
gimento de focos do mosqui-
to transmissor.

Outro motivo, segundo 
Rosylane Rocha, é que o medo 

Casos de dengue aumentam 95%
em todo o país

giro nordeste pandemia

Sayonara Moreno 
Rádio Nacional

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

da Covid-19 fez muita gente 
procurar atendimento médi-
co, aumentando os registros 
oficiais de casos de dengue, já 
que, no início as duas doenças 
têm sintomas parecidos.

Muito acima da média na-
cional, a região Centro-Oeste 
apresenta taxa superior a 700 

casos de dengue por 100 mil ha-
bitantes, com destaque para as 
capitais Goiânia, Brasília e Pal-
mas. É na capital federal onde 
mora o fotógrafo Raphael Padi-
lha, que teve dengue logo após 
se curar da Covid-19, em feverei-
ro. Assustado com os sintomas, 
chegou a desconfiar de compli-

cações da Covid-19. Raphael con-
ta que, na região onde vive, está 
havendo surto de dengue e que 
nem o filho mais novo, de qua-
se 2 anos, ficou ileso.

O boletim do Ministério da 
Saúde aponta que, até o mo-
mento, está confirmada a mor-
te de 112 pessoas, das 280 que 

desenvolveram agravamento 
da dengue no país. Os regis-
tros ocorreram, principalmen-
te, nos estados de São Paulo, se-
guido de Goiás, Bahia, Santa 
Catarina e Minas Gerais. Além 
disso, mais de 170 mortes ainda 
são investigadas e podem estar 
associadas à dengue.

Segundo boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, até o momento há, no Brasil, 184 casos de dengue para 100 mil habitantes

Foto: Pixabay
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Muito acima 
da média 
nacional, 
a região 
Centro-Oeste 
apresenta 
taxa superior 
a 700 casos 
de dengue 
por 100 mil 
habitantes, 
com destaque 
para as 
capitais 
Goiânia, 
Brasília e 
Palmas

Os povos indígenas no Bra-
sil foram os primeiros habi-
tantes de nossas terras, ain-
da assim, a presença destes no 
cotidiano social da atualida-
de ainda gera inquietações e 
questionamentos. Em entre-
vista ao Giro Nordeste de on-
tem, o cientista social e doutor 
em Antropologia, Felipe Tuxá, 
indígena do povo Tuxá Aldeia 
Mãe, em Rodelas, na Bahia, res-
saltou que a responsabilida-
de pela normalização dos po-
vos indígenas no meio social é 
uma tarefa da sociedade como 
um todo e, principalmente dos 
meios de comunicação.

“Os meios de comunicação 
são importantes para que vo-
zes indígenas circulem e en-
trem nas casas das pessoas. 
Esse processo de pensar essa 
abertura que não seja folclori-
zada e que mostre a situação a 
partir da nossa visão é muito 
recente. É importante colocar 
os indígenas também no pro-

cesso de criação porque a dis-
torção da imagem dos povos 
indígenas no imaginário das 
pessoas, precisa das vozes in-
dígenas para serem modifica-
das”, declarou Felipe Tuxá.

Invisibilizados, excluídos 
de espaços e reduzidos à al-
deias, os povos indígenas en-
frentam ainda o preconceito 
por ocuparem lugares urba-
nos, distante da ideação de es-
tarem na natureza. Para Felipe 
Tuxá, essas situações ainda co-
tidianas refletem uma respon-
sabilidade social maior que os 
próprios povos.

“Como que a gente rompe 
com a invisibilidade dos povos 
indígenas? Como a gente traba-
lha em cima da quebra de pre-
conceitos? Quando a gente che-
ga na universidade, quando a 
gente sai da aldeia, porque todo 
mundo ao transitar na cidade, 
se afirmar como indígena, en-
frentamos barreiras? Escuta-
mos “o que você está fazendo 
aqui? por que não está na sua 
aldeia?” Isso mostra uma res-
ponsabilidade que está além da 

gente”, afirmou o antropólogo. 
Para modificar tais ima-

gens construídas, o pesquisa-
dor acredita que o trabalho pre-
cisa começar rompendo o senso 
comum que associa e reduz a 
pluralidade dos povos ao índio 
caricato e comum.

“É preciso que os meios de 
comunicação estejam dispos-
tos a colocar para jogo uma vi-
são mais complexa, porque é o 
ponto que menos cabe na visão 
comum. Essa complexidade é 
algo que não cabe na caixinha 
do senso comum de quem asso-
cia o índio ao processo colonial 
ainda. Tem muito trabalho a ser 
feito, a ser feito pelos meios de 
comunicação porque isso che-
ga na casa das pessoas por isso 
é uma responsabilidade social 
muito grande”, finalizou.

Felipe Tuxá também é pro-
fessor no curso de Licenciatura 
Intercultural em Educação Es-
colar Indígena na Universida-
de do Estado da Bahia (UNEB) 
e Membro da Associação Na-
cional de Ação Indigenista 
(ANAÍ).

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

A presidente da Fede-
ração Paraibana de Fu-
tebol, Michele Ramalho, 
resolveu antecipar as elei-
ções da entidade para o 
dia 23 de maio, conforme 
edital publicado na edi-
ção de ontem do Jornal A 
União. Segundo a dirigen-
te, a convocação atende o re-
querimento de ¾ do Colégio 
Eleitoral, nos termos do ar-
tigo 21, parágrafo 25, e nos 
termos do artigo 21, pará-

grafo 11, ambos do estatuto. 
O pleito está marcado 

para ocorrer às 10 horas, em 
primeira convocação com a 
presença da maioria absolu-
ta e, não havendo quorum, 
uma hora depois com qual-
quer número. 

A dirigente vai concor-
rer à eleição e até o mo-
mento não houve nenhum 
anúncio oficial de um can-
didato de oposição, embora 
se especule o nome de Ar-

lan Rodrigues, ex-presiden-
te do Atlético de Cajazeiras. 
De acordo com a última re-
forma estatutária, para o 
candidato concorrer ao plei-
to precisa, no ato da inscri-
ção da chapa - até o dia 13 de 
maio - ter o apoio de oito clu-
bes profissionais e oito ama-
dores ou ligas.

A última eleição na Fe-
deração ocorreu no dia 29 
de setembro de 2018, quan-
do a atual dirigente derro-

tou o candidato da situação, 
Eduardo Araújo por 26 a 24.

Aprovação das contas
Antes da realização do 

pleito, a presidente da FPF 
vai realizar uma outra as-
sembleia, essa ordinária, 
com o objetivo de aprovar as 
contas do exercício de 2021. 
A  reunião está programa-
da para o dia 28 de abril, na 
sede da Entidade a partir 
das 14 horas.

pleito eleitoral

Eleições na Federação Paraibana de 
Futebol serão antecipadas para maio

benefício

Consulta ao décimo terceiro 
salário do INSS está aberta

Os aposentados e pensio-
nistas do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) já po-
dem consultar o extrato com 
os valores e as datas de paga-
mento do décimo terceiro. O 
procedimento pode ser fei-
to tanto pelo aplicativo Meu 
INSS, disponível para celu-
lares e tablets, como pelo site 
gov.br/meuinss. 

Este será o terceiro ano 
seguido em que os segura-
dos do INSS receberão o dé-

cimo terceiro antes das datas 
tradicionais, em agosto e em 
dezembro. 

Segundo o Ministério do 
Trabalho e Previdência, o pa-
gamento do décimo tercei-
ro antecipará a injeção de R$ 
56,7 bilhões na economia. Des-
se total, R$ 28,35 bilhões cor-
respondem à primeira parce-
la, referente à competência de 
abril, que será paga entre o fim 
de abril e o início de maio. O 
restante corresponde à segun-
da parcela, da competência 
de maio, a ser paga no fim de 
maio e início de junho.

Wellton Máximo 
Agência Brasil



O número de divórcios na 
Paraíba bateu recorde no ano 
de 2021, em meio à pandemia 
do coronavírus. Foram 771 es-
crituras, um crescimento de 
6% em relação ao ano anterior, 
quando a pandemia atingiu o 
Brasil. A informação é do pre-
sidente do Colégio Notarial do 
Brasil – Seção Paraíba (CNB/
PB), Sérgio Albuquerque. Ele 
enfatizou que, no mesmo pe-
ríodo, também houve um re-
corde histórico de divórcios em 
todo o Brasil (80.573).  

Para o psicólogo e mestre 
em gerontologia Fabrício Oli-
veira, foram vários os moti-
vos que provocaram divórcios 
durante a pandemia. “Um dos 
principais foi o uso das redes 
sociais, porque antes as pes-
soas se encontravam no traba-
lho ou em eventos, e, no con-
finamento, eles passaram a 
conversar através das redes 
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Cartórios de Notas registraram 771 separações, aumento de 6% nos processos em relação ao ano anterior

PB tem recorde de divórcios em 2021
Na paNdemia

A PBGás chegou à mar-
ca de 500 condomínios in-
terligados à rede de abaste-
cimento de gás natural. O 
quingentésimo cliente foi o 
residencial Montchevalier, 
no Bairro dos Estados, em 
João Pessoa, que possui 52 
unidades habitacionais usu-
fruindo das vantagens de 
gás natural canalizado.

A marca dos 500 edifí-
cios demonstra o avanço da 
rede de gás natural e o cresci-
mento do produto no merca-
do residencial de João Pessoa 
e Campina Grande. No ano 
passado, a PBGás conectou 
2.513 novas unidades habita-
cionais ao gás natural e com 
esse crescimento chegou aos 
23.208 clientes residenciais. A 
projeção para este ano é ins-
talar mais quatro mil uni-
dades, o que representa um 
crescimento de 18%.

Os 500 prédios e condo-
mínios que fazem uso do gás 
natural na Paraíba estão dis-
tribuídos em 21 bairros de 
João Pessoa e Campina Gran-
de. O diretor-presidente da 
PBGás, Jailson Galvão, desta-
cou os investimentos de mais 
de R$ 9 milhões este ano na 
extensão de rede e ligação de 
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A projeção 
da PBGás 
para este 
ano é 
ampliar a 
rede com 
a instalação 
de mais 
quatro mil 
unidades, 
o que 
representa 
um 
aumento 
de 18%

Agilidade
Os serviços 

notoriais, como o 
divórcio, estão cada  

vez mais ágeis

sociais. Então os casais, tanto o 
homem quanto a mulher, não 
sabiam de ‘certas amizades’ do 
outro, e passaram a desconfiar. 
Por esse motivo, acredito que as 
redes sociais foi o vilão núme-
ro um das separações”.

 Em segundo lugar, ele ci-
tou a falta de paciência. “A pa-
ciência veio ao extremo, porque 
o casal, durante a pandemia, 
passou a ficar em casa o dia in-
teiro. Então, aqueles casais que 
tinham ‘pavio curto’, que não 
tinham visão conjugal para fi-
car em casa o dia inteiro, aca-
baram se separando. Uma coi-
sa é ficar o dia trabalhando, 
outra é ficar o dia em home of-
fice junto da esposa ou marido 
e dos filhos. Então, essa falta 
de paciência com o outro tam-
bém gerou muitas separações”, 
destacou.

Fabrício também disse 
acreditar que a terceira maior 
causa de divórcios foi a roti-
na. “Antes da pandemia, as 
pessoas tinham uma rotina 
de sair com amigos, de partici-

PBGás implanta gás canalizado em 500 condomínios
resideNciais

novos clientes, o que torna-
rá a PBGás ainda mais pró-
xima dos paraibanos.

Jailson Galvão avaliou 
que a conquista dos 23 mil 
clientes e dos 500 condo-
mínios demonstra o avan-
ço da rede de distribuição 

nas áreas de grande aden-
samento populacional e 
do aumento da participa-
ção do gás canalizado no 
mercado, impulsionado 
pelas vantagens econômi-
cas, ambientais, a comodi-
dade e a segurança.

Para Odilson Nóbrega, 
diretor-técnico comercial 
da PBGás, este ano serão 
construídos mais 22 qui-
lômetros de gasodutos em 
bairros com perspectiva de 
crescimento imobiliário, a 
exemplo das redes do Bes-

sa, Bancários e Bairro dos 
Estados, em João Pessoa, 
e do Centro e do Mirante, 
em Campina Grande. “O 
segmento residencial pos-
sui um grande potencial de 
expansão e nessa perspec-
tiva vamos ampliar a nos-

sa participação neste mer-
cado”, disse
 
Rede de Gasodutos

A rede de gasodutos 
de 354 quilômetros passa 
por 16 municípios (João 
Pessoa, Campina Grande, 
Cabedelo, Conde, Alhan-
dra, Santa Rita, Bayeux, 
Mamanguape, Queima-
das, Ingá, Caldas Bran-
dão (Cajá), São Miguel de 
Taipú, Gurinhém, Sobra-
do, Mogeiro e Pedras de 
Fogo. E atende os municí-
pios de Guarabira, Remí-
gio e Patos com Gás Na-
tural Comprimido (GNC). 

Em João Pessoa, o gás 
canalizado está presen-
te nos bairros do Aero-
clube, Manaíra, Tambaú, 
Cabo Branco, Altiplano, 
Miramar, Brisamar, Tam-
bauzinho,Torre, Jardim 
Oceania, Bessa, Bancá-
rios, Bairro dos Estados, 
Distrito Industrial, João 
Agripino, Pedro Gondim e 
Jardim Veneza.  Em Cam-
pina Grande a rede está 
presente no Catolé, Ave-
nida Liberdade, do Distri-
to Industrial, Ligeiro, e Bo-
docongó.

Este ano, serão construídos mais 22 quilômetros de gasodutos em bairros com perspectiva de crescimento imobiliário

Foto: Secom-PB

José Alves  
zavieira2@gmail.com

Para realizar o divórcio 
em Cartório de Notas, o casal 
deve estar em comum acor-
do com a decisão e não ter 
pendências judiciais com fi-
lhos menores ou incapazes. 
O processo pode ser realiza-
do de forma totalmente on-li-
ne, por meio da plataforma 
e-Notariado (www.e-nota-
riado.org.br), onde o casal, de 
posse de um certificado digi-
tal emitido de forma gratuita, 
poderá declarar e expressar 
sua vontade em uma video-
conferência conduzida por 
um tabelião.

Após entrar em contato 
com o Cartório de Notas de 
sua escolha, é agendada uma 
videoconferência entre o ca-
sal e o tabelião para realizar 
a escritura, que é assinada 
digitalmente com certifica-
do digital notarizado ou por 
ICP-Brasil, assinatura digi-
tal de padrão nacional utili-

zada, por exemplo, para de-
clarar o Imposto de Renda. 
Os serviços dessa platafor-
ma também estão disponí-
veis em aparelhos celulares.

Separação consensual pela web

• O Colégio Notarial do 
Brasil – Seção Paraíba 
(CNB/PB) é a entidade 
de classe que representa 
institucionalmente os ta-
beliães de notas do estado 
da Paraíba. O CNB/PB tem 
realizado diversas ativi-
dades a fim de integrar 
os notários do Estado e 
atualizá-los tanto com as 
novidades gerais, como 
com as segmentadas de 
sua natureza. 

Saiba maispar de encontros nas casas de 
colegas. Então, a quebra das 
rotinas desgastou e destruiu 
muitos casais”, acredita ele, en-
fatizando que, durante a pan-
demia, os desgastes e as sepa-
rações ocorreram em todas as 
classes sociais, com impacto 
maior na classe social de me-
lhor poder aquisitivo.

Ainda segundo Sérgio Al-
buquerque, o acesso ao com-
putador e uma videoconferên-
cia com o tabelião de notas de 
preferência se tornaram o ca-
minho mais rápido para quem 
quer se divorciar na Paraíba. 
Em meio à crise sanitária cau-

sada pela Covid-19, a platafor-
ma e-Notariado (www.e-nota-
riado.org.br), lançada em julho 
de 2020, registrou nos Cartó-
rios de Notas paraibanos, no 
ano passado, o segundo recor-
de histórico de divórcios – 771 
-, ficando atrás apenas de 2015, 
quando foram computados 798 
dissoluções.

Em números absolutos, a 
Paraíba registrou 43 divórcios 
a mais em 2021 em relação ao 
ano anterior. Os dados foram 
levantados pela Central de Ser-
viços Eletrônicos Compartilha-
dos (Censec), plataforma admi-
nistrada pelo Colégio Notarial 
do Brasil (CNB/CF), entidade 
que reúne os 8.580 Cartórios 
de Notas em todo o país.

“A cada ano os divórcios em 
Cartórios de Notas vem cres-
cendo consideravelmente, por-
que os serviços estão cada vez 
mais ágeis, ainda mais com a 
disponibilização dos serviços 
por meio da internet”, disse o 
presidente do CNB  – Seção Pa-
raíba (CNB/PB).

Entre as principais causas para o aumento do número de divórcios durante a pandemia estão o maior uso de redes sociais entre os casados, a falta de paciência e a rotina durante o isolamento social

Foto: Pick Free
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A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), por meio das 
Gerências Executivas de Vi-
gilância em Saúde e de Aten-
ção à Saúde, iniciou, ontem 
pela manhã, a qualificação 
sobre o e-SUS Atenção Bási-
ca (AB) – Módulo Vacinação 
para técnicos das Gerências 
Regionais, coordenadores 
da atenção primária, imuni-
zação e o operador do e-SUS 
AB dos municípios da 1ª Ma-
crorregião de Saúde. O en-
contro ocorreu no auditório 
da Funad, em João Pessoa, 
para 192 profissionais de 64 
municípios. As capacitações 
seguem até o próximo dia 3 
de maio e vão contemplar os 
223 municípios paraibanos. 

O e-SUS Atenção Básica 
(AB) – Módulo Vacinação, 
possibilita a organização do 
processo de trabalho, o regis-
tro das vacinas, imunoglobu-
linas e soros, que fazem par-
te do Programa Nacional de 
Imunização (PNI), do Mi-
nistério da Saúde. “Conheci-
mento é sempre bem-vindo e 
a nossa intenção é qualificar 
estes profissionais que traba-
lham diretamente com vaci-
nação nos municípios, para 
que a inserção dos dados no 
e-SUS AB seja feita de for-
ma qualificada, contribuin-
do para a melhoria das co-
berturas vacinais, bem como 
trazendo ganhos para a so-

Encontro realizado pela SES no auditório da Funad, em João Pesssoa, reuniu 182 profissionais de 64 municípios

Ampliar cobertura vacinal é a meta
qualificação na saúde

ciedade, através do controle, 
erradicação e eliminação de 
doenças”,  afirmou a geren-
te operacional da Vigilância 
Epidemiológica da SES, Tali-
tha Lira.

A assessora técnica do 
Conselho de Secretarias Mu-
nicipais de Saúde da Paraíba 
(Cosems-PB), Michele Targi-
no, elogiou a iniciativa da se-

cretaria em promover as qua-
lificações. 

“A SES está de parabéns 
por proporcionar momen-
tos como este em que apro-
ximam os municípios da Se-
cretaria de Estado da Saúde, 
o que é extremamente impor-
tante para que o trabalho flua 
melhor e a população saia ga-
nhando”, frisou.

n 

Técnicos 
das 
Gerências 
Regionais, 
pessoal da 
atenção 
primária, 
imunização 
e o 
operador 
do e-SUS AB 
participam 
dos 
encontros

a 
Cronograma

Hoje pela manhã, a qualificação acontecerá em Campina Grande, no auditório do Hospital de 
Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, para os profissionais de imunização da 3ª 
Gerência Regional de Saúde. 
As capacitações seguem, de forma remota, pelo aplicativo Google Meet, nos dias 26, 27 e 28 de 
abril e 3 de maio das 8h30 às 12h:
Dia 26 de abril, para as 4ª e 5ª Gerências Regionais 
Dia 27 de abril, para as 6ª e 11ª Gerências Regionais
Dia 28 de abril, para as 7ª e 8ª Gerências Regionais
Dia 3 de maio, para as 9ª e 10ª Gerências Regionais.

SES iniciou ontem a qualificação sobre o Módulo Vacinação do e-SUS Atenção Básica, com o objetivo de melhorar os níveis de vacinação em todo o estado

Foto: Ricardo Puppe/Secom-PB

Médicos se demitem e SMS-JP 
faz contratações de emergência

hospital do valentina

Nove médicos se demi-
tiram do Hospital Infantil 
Municipal do Valentina, na 
capital paraibana. Em nota 
pública, o Sindicato dos Mé-
dicos da Paraíba (Simed-PB) 
informou que tem recebido 
denúncias relacionadas a pro-
blemas no atendimento (do 
hospital) por conta de desfal-
ques constantes na escala dos 
pediatras. De acordo com a 
Secretaria Municipal da Saú-
de de João Pessoa (SMS-JP), o 
hospital é referência para ca-
sos de síndromes gripais em 
crianças e adolescentes des-
de o início da pandemia e, 
com a diminuição dos casos 
de Covid-19, a unidade pas-
sou a atender outras enfermi-
dades, o que teria aumentado 
a demanda de atendimentos.

Segundo o Simed-PB, em 
relação às queixas apresenta-
das, o mês de abril registrou 
escalas incompletas dos pro-
fissionais da unidade de saú-
de, com plantões em que ha-
via apenas três, dois ou até 
mesmo um só pediatra. “Nos 

três casos, a quantidade de 
profissionais é claramente in-
suficiente para atender a po-
pulação, que busca o hospital 
que é referência no atendi-
mento de urgência infantil 
e que é porta de entrada da 
rede de urgência e emergên-
cia”, apontou o sindicato.

Na tentativa de sanar os 
problemas, a SMS-JP justifi-
cou que deslocou mais equi-
pes para a unidade hospitalar 
e que “a gestão está contratan-
do, em caráter de urgência, 
novos médicos”, afirmou o 
secretário da Saúde do Muni-
cípio, Luis Ferreira Filho, por 
meio de nota. O Simed tam-
bém informou que repassou 
os problemas notificados para 
a Prefeitura de João Pessoa e 
que está negociando melho-
rias nas escalas dos médicos 
e também nas condições ge-
rais de trabalho das equipes 
da rede municipal.

Diante dos desfalques na 
equipe médica do Hospital 
Municipal do Valentina, tan-
to o Simed quanto a Secretaria 
Municipal de Saúde orientam 
à população para que bus-
quem atendimento em outros 
locais, como as Unidades de 

Pronto-Atendimento (UPAs), 
incluindo a UPA do Valentina 
que teve a ala pediátrica rea-
berta de forma imediata, ou 
o Hospital Arlinda Marques, 
da Rede Estadual de Saúde, 
nos casos de emergência in-
fantil. Além disso, casos sem 
urgências podem ser tratados 
nos Postos de Saúde da Famí-
lia (PSFs).

Contratação
A Secretaria de Saúde do 

Município divulgou ontem a 
contratação urgente de pro-
fissionais pediátricos para re-
solver os problemas com a de-
manda do Hospital Municipal 
do Valentina. “A necessidade 
de contratar novos profissio-
nais decorre de um repentino 
pedido de demissão de nove 
médicos da unidade hospita-
lar, após aumento significati-
vo por procura de atendimen-
to no serviço, ocasionando 
problemas na escala de traba-
lho”, justificou a SMS-JP.  

O processo será feito por 
meio de análise de currículo, 
que deverá ser enviado até o 
dia 30 deste mês para o e-mail: 
curriculosaudesms@gmail.
com.

ONG Milagre Sertão beneficiará 
mais de 100 famílias carentes

em serra branca

Criada há 10 anos, a Orga-
nização Não Governamental 
(ONG) Milagre Sertão surgiu 
a partir da iniciativa de um 
grupo de amigos que se mobi-
lizou para ajudar famílias que 
sofrem com a estiagem no in-
terior paraibano. Eles se orga-
nizaram, buscaram parcerias 
e atualmente já levaram ali-
mentos, roupas, calçados e al-
guns serviços a 20 cidades da 
Paraíba. O próximo município 
a ser visitado será Serra Bran-
ca, primeira cidade a contar 
com as doações feitas na nova 
plataforma da ONG. Mais de 
100 famílias da cidade serão 
beneficiadas. 

A vice-presidente da Mila-
gre Sertão, Marcele Jardim Pi-
mentel, explicou que as pes-
soas interessadas em oferecer 
donativos podem acessar o 
site milagresertao.org e clicar  
na foto da campanha. “Pode 
ser selecionado o serviço ao 
qual deseja contribuir sendo 
ele: atendimento odontológi-

co, cesta básica, brinquedo, in-
tervenções ou almoço comu-
nitário”, contou Marcele. 

A entidade também rece-
be roupas, calçados, utensílios 
e brinquedos para serem le-
vados às pessoas carentes. Se-
gundo Marcele, também pode 
ser ofertada ajuda financeira 
(feitas pelo site) que será re-
vertida em alimentos e servi-
ços, como atendimento odon-
tológico. 

Além de deixar a contri-
buição diretamente no site, os 
doadores ainda podem fazer 
o cadastro como assinante. A 
partir daí, o apoiador se com-
promete com ajudas mensais. 
Outra forma de contribuir é 
comprando direto na Lojinha 
do Milagre, loja virtual dispo-
nível na página principal do 
site, com a finalidade de arre-
cadar os donativos. 

Marcele Jardim explicou 
que a seleção do município 
a ser visitado ocorre à medi-
da que eles mesmos vão bus-
car ajuda da entidade, mas so-
bretudo após ocorrer a visita 
prévia à cidade e verificar as 
necessidades e estrutura da 

comunidade. A visita até Ser-
ra Branca está prevista para 
ocorrer no dia 25 de maio e as 
doações vão ser destinadas a 
104 famílias, cerca de 380 pes-
soas, entre elas estão 99 crian-
ças. Quem desejar, também 
pode ajudar oferecendo es-
covas de dente, creme den-
tal, acessórios, calçados, brin-
quedos e livros paradidáticos. 
“As famílias se reunirão para 
um dia intenso de atividades e 
serviços com o suporte de cer-
ca de 60 voluntários da ONG”, 
disse Marcele. 

Para realizar esse trabalho, 
a ONG Milagre Sertão conta 
com cerca de 10 empresas par-
ceiras, além dos voluntários. 

Saiba Mais
Quem quiser doar qual-

quer quantia, pode utilizar o 
Pix 17.803.943/0001-55 (CJPN 
da ONG). A ONG Milagre Ser-
tão fica na Rua Antônio Rabelo 
Júnior, nº 81, Sala 1 e 2, no bair-
ro de Miramar, em João Pes-
soa. Outras informações, no 
site milagresertao.org, no (83) 
3021-9891 e no insta @milagre-
sertao e @lojinhadomagre.

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com 

Hospital Infantil Municipal do Valentina é referência para casos de síndromes gripais

Foto: Secom-JP

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

Vice-presidente da Milagre Sertão, Marcele Jardim Pimentel, frisou que a população pode ajudar a ONG

Foto: Ong Milagre Sertão/Divulgação



Um homem e duas mulheres estavam residindo na capital paraibana, de onde comandavam a comercialização

PF prende, em JP, lideranças do tráfico
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Paraíba

A Polícia Federal prendeu 
três pessoas – um homem 
e duas mulheres -, conside-
rados as principais lideran-
ças de um grupo envolvido 
no tráfico interestadual de 
drogas. As prisões acontece-
ram no bairro Jardim Treze 
de Maio, em João Pessoa, em 
cumprimento a mandados 
expedidos pelo Poder Judiciá-
rio do Rio Grande do Norte. 
Também na capital paraiba-
na, houve incursão da PF no 
bairro do Valentina Figueire-
do. O trio vai aguardar deci-
são da Justiça na sede da Po-
lícia Federal.

De acordo com a Polícia 
Federal, a cúpula da orga-
nização criminosa adquiriu, 
tanto em João Pessoa, quanto 
no Rio Grande do Norte, di-
versos bens móveis e imóveis 
com os lucros obtidos através 
da atividade irregular.

A Operação “Veios” foi 
deflagrada pela Polícia Fede-
ral do Rio Grande do Norte 
com o objetivo de combater 
o tráfico de drogas interesta-
dual. Foram cumpridos tre-
ze mandados de prisão pre-
ventiva, sendo três em João 
Pessoa e dois mandados de 
busca e apreensão. As ordens 
judiciais foram cumpridas, 
além da capital paraibana, 

em Recife, Natal e Parnami-
rim (RN). A organização cri-
minosa, especializada no trá-
fico interestadual de drogas e 
lavagem de capitais, atuava, 
principalmente, na Região 
Metropolitana de Natal, uti-
lizando como base a comuni-
dade do bairro de Mãe Luiza.

Durante as investigações, 
foram identificadas as princi-
pais lideranças da facção cri-
minosa que domina o tráfico 
de entorpecentes e de armas, 
além de pontos de armazena-
mento e comércio da substân-
cia ilícita. A investigação, ini-
ciada no final do ano de 2021.

Vizinhos da casa onde os 
três foram presos em João 
Pessoa disseram que as pes-
soas agiram discretamente, 
principalmente no período 
noturno, e residiam há pouco 
tempo naquela casa. No local, 
foi apreendido um automó-
vel Honda Civic, de cor pra-
ta, modelo 2017. No muro da 
casa existia uma placa de ven-
de-se. A ação da Polícia Fede-
ral foi realizada pela equipe 
do Comando de Operações 
Táticas (COT).

O nome da operação 
é uma alusão à Batalha de 
Veios, na qual o Exército Ro-
mano realizou um cerco à ci-
dade etrusca de Veios, com 
estratégias bem-sucedidas, 
que levaram Roma à vitória 
e conquista daquele território.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Foto: Rede Social

Suspeito de matar vereadora de Prata se 
entrega à polícia, mas não revela motivação

feminicídio

O empresário Manoel 
Ângelo da Silva já está re-
colhido na cadeia pública 
de Monteiro. Ele está com 
prisão preventiva decreta-
da como principal acusado 
do assassinato da vereado-
ra do município de Prata, 
no Cariri paraibano, Eline-
te da Silva Sousa Ângelo, de 
43 anos. “Mané Anjo” como 
é conhecido, se apresentou 
na Delegacia de Monteiro, 
foi interrogado pelo delega-
do Gilson Duarte, mas per-
maneceu em silêncio.

Segundo o delegado, 
nessa segunda-feira (18) o 
advogado de Tabira (PE), 
Carlos Eduardo esteve na 
Delegacia de Polícia de 
Monteiro para negociar a 
apresentação do acusado do 
feminicídio e resolveu apre-
sentá-lo no final da tarde da-
quele dia. Após ser quali-
ficado e se negar a prestar 
informações, ele foi levado 
para o presídio local.

Gilson Duarte informou 
que o inquérito policial foi 
presidido pela delegada Re-

nata Patu, que ouviu várias 
testemunhas, familiares da 
vítima, no entanto, ainda fal-
ta, oficialmente, a motivação 
do crime para ser relatado e 
enviado à Justiça.

A vereadora Elinete Ân-
gelo foi morta por volta de 

18h do dia 3 deste mês, em 
um campo de futebol na co-
munidade Santa Catarina, 
em Monteiro. Na ocasião, a 
parlamentar estava acompa-
nhada da irmã e de uma fi-
lha quando foi assassinada a 
tiros. Ainda com a arma em 

punho, “Mané Anjo” fugiu 
do local, tendo a delegada 
Renata Patu solicitado a pri-
são preventiva dele e, com 
isso, passou a ser foragido 
da Justiça. Contra o empre-
sário já existia um mandado 
de prisão em aberto.

“Mané de Anjo” matou a esposa, a vereadora Elinete, quando ela estava em evento esportivo

Delegado ouve padrasto em presídio para 
saber se ele abusou da criança antes da morte

caso júlia

O delegado Hector Aze-
vedo, de Homicídios da Ca-
pital, esteve na manhã de 
ontem no Presídio Desem-
bargador Flósculo da Nó-
brega (Presídio do Roger) 
para ouvir, mais uma vez, 
Francisco Lopes do Nasci-
mento, que teria negado na 
polícia o abuso sexual con-
tra sua enteada, Júlia dos 
Anjos Aragão, de 12 anos. 

Ao ser ouvido na Justiça, du-
rante a audiência de custó-
dia, ele revelou que praticou 
atos sexuais com a menina, 
pelo menos quatro vezes, 
quando convivia com a mãe 
da criança. No dia do crime,. 
Francisco também revelou 
no interrogatório ter estu-
prado a criança.

Na manhã de hoje, como 
informou Edmilson Selva, 
diretor do Presídio do Ro-
ger, deve ocorrer a transfe-
rência de Francisco Lopes 

para uma cela isolada do pa-
vilhão conhecido como “se-
guro”, onde ficam os presos 
que praticam crimes he-
diondos e correm risco de 
vida. Nesse pavilhão, disse 
Selva, estão cerca de 70 de-
tentos, todos isolados. 

Selva revelou que até 
ontem ninguém havia se 
cadastrado, nem mesmo 
familiar, para visitar o pa-
drasto de Júlia. Ele disse 
ainda que Francisco está re-
cebendo o mesmo tratamen-

to que os demais presos
Em relação ao depoi-

mento, o delegado Hector 
Azevedo não revelou o que o 
padrasto de Júlia dos Anjos 
teria dito. Hector Azevêdo 
resolveu ouvir o preso por-
que termina nesta sexta-fei-
ra (22) o prazo para enviar o 
inquérito policial para o Mi-
nistério Público, que irá se 
pronunciar sobre a denún-
cia contra Francisco Lopes 
que se encontra preso des-
de o último dia 12.

Equipe do BEPMotos flagra trio com drogas 
durante ação realizada em comunidade de JP

‘paradigma’

Uma ação envolvendo 
policiais do Batalhão Espe-
cializado em Policiamen-
to com Motocicleta pren-
deu três pessoas, entre elas 
uma mulher, suspeitas de 
envolvimento com o tráfi-
co de droga em João Pessoa. 
Os suspeitos não tiveram as 
identidades reveladas.

De acordo com o coman-
dante do BEPMotos, tenente-
coronel Souza Neto, a prisão 
fez parte da Operação Para-
digma quando uma equipe 
realizada rondas no bairro 
Jardim Gama, em João Pes-
soa e se deparou se com um 
veículo Onix de placa RLX 
3A38 com três ocupantes.

Na abordagem os po-
liciais encontraram no in-
terior do veículo cinco li-
tros contendo loló. O trio 
não informou qual seria o 

destino, sendo levado, com 
o material para central de 
flagrantes.

Liderança
Em outra ação, uma 

guarnição da Polícia Mili-
tar prendeu, na noite de se-
gunda-feira (18) um homem 
suspeito de liderar uma fac-
ção criminosa, no bairro de 
Mandacaru, em João Pessoa. 
informações dá conta que 
ele estaria planejando um 
ataque a tiros na localida-
de com o objetivo de vingar 
um duplo assassinato ocor-
rido na madrugada do mes-
mo dia, naquele bairro.

De acordo ainda com a 
PM, o preso seria líder de 
uma facção que estaria en-
volvida em confrontos na 
comunidade Bela Vista, no 
bairro do Cristo Redentor, 

em João Pessoa, e na cidade 
de Jacaraú, Litoral Norte pa-
raibano. Os ataques e assas-
sinatos estariam ligados às 
disputas pelo tráfico de dro-
gas, conforme os levanta-
mentos feitos pela PM.

A prisão foi realizada pelo 

Batalhão de Operações Espe-
ciais (BOPE), após receber in-
formações do local onde ele 
estava, no bairro dos Ipês. 
Com o suspeito, foi apreen-
dida uma arma. Ele foi leva-
do para Central de Polícia, no 
bairro do Geisel.

Os dois homens e a mulher foram levados para a Central

Foto: Ascom/PMPBem solÂnea

Operação da polícia localiza 
envolvido em vários crimes

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Um homem identificado 
por Alexandre Targino, o 
“Pepeto”, de 32 anos, inves-
tigado por tráfico, roubo e 
dois homicídios foi preso em 
Solânea durante operação da 
Polícia Civil. A prisão acon-
teceu na segunda-feira (18) e 
entre os delitos a ele atribuí-
dos constam dois assassina-
tos naquela cidade do Brejo 
paraibano.

“Pepeto” é suspeito de 
envolvimento nos assassina-
tos de Paulo Mariano Cam-
pos de Lemos, morto no dia 
25 de dezembro do ano pas-
sado e Adalberto dos Santos, 
assassinado em 18 do mês 

passado. De acordo com o 
delegado seccional Diógenes 
Fernandes, ele era um dos al-
vos da Operação Êxodo, de-
flagrada em Solânea no dia 
12 deste mês.

“Nessa operação, nós 
prendemos vários compar-
sas dele, mas naquela oca-
sião ele não foi encontrado. 
As investigações continua-
ram resultando em sua pri-
são”, disse Diógenes, acres-
centando que “Pepeto” é 
responsável por vários cri-
mes na região.

Ele será encaminhado ao 
sistema penitenciário, onde 
ficará à disposição da Justiça.

“Pepeto” é apontado como autor de homicídios na cidade de Solânea
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O Hospital de Clínicas de 
Campina Grande passa a con-
tar com mais uma especiali-
dade de cirurgia oferecida à 
população, trata-se das inter-
venções da área de proctolo-
gia para o tratamento de doen-
ças anorretais.

Os procedimentos são rea-
lizados por médicos especia-
listas e ocorrem uma vez por 
semana. Antes da cirurgia, o 
paciente passa por uma con-
sulta no ambulatório do hos-
pital. O contato é feito previa-
mente pela equipe da Central 
de Agendamentos da unida-
de, informando o dia e a hora 
marcados.

“Esse é um momento mui-
to importante, pois é durante 
essa consulta que o médico 
verifica os exames pré-ope-

Hospital das Clínicas passa a realizar procedimentos para tratamento de doenças anorretais através do programa

Cirurgias de proctologia em CG
Opera paraíba

ratórios, conversa com o pa-
ciente e identifica a neces-
sidade de cada caso. Após 
esse contato é que a cirurgia 
é marcada”, detalha o dire-
tor técnico, Thyago Morais.

Assim como as demais 
especialidades já oferecidas 
pelo programa no hospital, 
as cirurgias de proctologia 

O Hospital da Polícia Mi-
litar General Edson Ramalho, 
em João Pessoa, já realizou 
mais de 500 cirurgias eletivas 
entre novembro de 2021 e o 
mês de março deste ano. Foram 
530 procedimentos cirúrgicos 
desde que a unidade ingres-
sou no programa Opera Paraí-
ba. Entre janeiro e março des-
te ano, 2.500 pessoas em todo 
o estado foram contempladas.

Entre as cirurgias realiza-
das na unidade, estão colecis-
tectomia, correção de diástase, 
hernioplastia umbilical, her-
nioplastia inguinal, hernio-
plastia incisional, hernioplastia 
epigástrica, hidrocelectomia, 
ooforectomía  e histerectomía. 

O Opera Paraíba foi lançado 
em 2019 com o objetivo de ze-
rar a fila de cirurgias eletivas 
em todo o estado. De acordo 
com dados da Secretaria de Es-
tado da Saúde da Paraíba (SES), 
até dezembro de 2021 mais de 
14 mil paraibanos foram bene-
ficiados pelo programa. 

O diretor-geral do Hospi-
tal da Polícia Militar General 
Edson Ramalho, coronel Pau-
lo Almeida da Silva Martins, 
destacou que esses números 
de cirurgias eletivas só são 
possíveis graças ao esforço do 
Governo do Estado, por meio 
da SES. “No primeiro mês do 
Opera Paraíba no Edson Ra-
malho, foram realizados 73 

procedimentos eletivos; em 
dezembro esse número pas-
sou para 74; em janeiro, foram 
90; em fevereiro realizamos 144 
cirurgias e, em março, foram 
149. Em cinco meses de partici-
pação no programa, consegui-
mos dobrar o número de pa-
cientes contemplados em nossa 
unidade, beneficiando mais e 
mais pessoas”, ressaltou.

Além do Opera Paraíba, o 
Hospital Edson Ramalho rea-
liza ainda cirurgias eletivas 
agendadas na própria unidade 
e também cirurgias de urgên-
cia que tratam pacientes que 
não podem esperar pelo agen-
damento e necessitam de uma 
intervenção imediata.

530 procedimentos no Edson Ramalhotambém apresentam baixo ín-
dice de permanência hospita-
lar, tendo a alta autorizada em 
até 48 horas.

Este ano, o Hospital de 
Clínicas já realizou mais de 
duas mil cirurgias pelo Ope-
ra Paraíba nas especialidades 
de cirurgia geral, ginecolo-
gia, urologia, oftalmologia e 
da otorrinolaringologia. “Esse 
programa é a prova de que o 
SUS pode dar certo. Hoje nós 
vemos a saúde da Paraíba em 
um outro estágio, onde as pes-
soas não precisam mais espe-
rar por anos para realizar uma 
cirurgia. E tudo é feito com 
muita qualidade e equipamen-
tos modernos vêm sendo ad-
quiridos pelo Governo do Es-
tado”, destacou a diretora-geral 
do hospital, Vívian Rezende.

Número
HC já realizou 

mais de duas mil 
cirurgias pelo 
Opera Paraíba

Foto: Secom-PB

prevençãO

Com o objetivo de conscien-
tizar a população a respeito 
do câncer ósseo, a campanha 
“Abril Amarelo” alerta para o 
diagnóstico precoce da doen-
ça, que é rara, mas agressiva. 
Dados da Sociedade Brasileira 
de Cancerologia (SBC) aponta-
ram uma incidência de aproxi-
madamente 2.700 casos novos 
por ano, identificados princi-
palmente em crianças, adoles-
centes e idosos.

No Brasil, o tumor ósseo re-
presenta 2% das patologias on-
cológicas. A causa da doença 
ainda não é conhecida e, por 
esse motivo, não existem estra-
tégias de prevenção. No entan-
to, quanto mais cedo for inicia-
do o tratamento, mais altas são 
as chances de cura, com menos 
risco de amputação. Assim, o 
diagnóstico precoce é funda-
mental na luta contra o câncer 
nos ossos.

De acordo com o médico or-

Nalim Tavares 
Especial para A União

topedista André Siqueira, “não 
existe nada que faça com que 
você de fato previna essa doen-
ça, a não ser procurar um espe-
cialista ao sentir algum sinto-
ma ósseo. Todas as pesquisas 
mundiais mostram que, quan-
do diagnosticado o mais rá-
pido possível, as chances de 
cura aumentam consideravel-
mente.”

Segundo o site do Hospi-
tal do Câncer de Pernambu-
co (HCP), que é referência no 
Nordeste, os principais sinto-
mas da doença envolvem dor 
óssea, nódulos, inchaço nas 
articulações, fadiga, perda de 
peso repentina e fraturas. Ape-
sar da maior parte dos tumo-
res primários acometerem os 
joelhos, outros lugares comuns 
são a bacia, coluna vertebral, 
caixa torácica e membros su-
periores e inferiores.

O coordenador da parte 
científica do Serviço de Or-
topedia Oncológica do HCP, 
Marcelo Souza, explica que o 
câncer ósseo “é um tipo mui-
to raro, e por isso não se abor-

da o assunto de forma oficial 
na sociedade brasileira, como 
é o caso do câncer de mama ou 
câncer de próstata” Por isso, o 
HCP resolveu lançar essa cam-
panha, “para ajudar a cons-
cientizar tanto a população 
quanto a própria comunidade 
médica, porque é tão raro que 
às vezes a gente não suspeita.”

Para as pessoas a partir 
de 50 anos, o tipo de câncer 
ósseo mais comum é o mie-
loma múltiplo, que tem iní-
cio na medula e atinge quatro 
casos por cem mil habitan-
tes, de acordo com a Socieda-
de Brasileira de Cancerologia. 
Em adultos, o condrossarco-
ma, originado nas células que 
produzem cartilagem, é o tipo 
mais comum.

Já nas crianças e adoles-
centes, o tipo de tumor ósseo 
mais frequente é o osteossar-
coma, que afeta principalmen-
te ossos longos, como o fêmur, 
a tíbia e a região do joelho. O 
segundo tipo mais comum 
entre os jovens é o Sarcoma 
de Ewing, identificado prin-

cipalmente nos ossos da pel-
ve, das pernas e dos braços. É 
importante que os pais fiquem 
atentos ao desenvolvimento da 
criança, pois, nessa fase, as do-
res causadas pelo câncer ósseo 
podem ser confundidas com 
estirões de crescimento. 

Uma vez que o diagnósti-
co é positivo, “o paciente por-
tador de dor nos ossos precisa 
procurar um médico especia-
lista, um ortopedista oncoló-
gico, que vai pedir os devidos 
exames e determinar o tra-
tamento próprio para o tipo 
específico de tumor”, instrui 
Marcelo.

Na Paraíba, de acordo com 
o Instituto Nacional de Cân-
cer (Inca), é possível tratar a 
doença pelo SUS nos seguin-
tes locais: Hospital Napoleão 
Laureano e no São Vicente de 
Paula, em João Pessoa; no Hos-
pital da Fundação Assistência 
da Paraíba e no Hospital Uni-
versitário Alcides Carneiro, 
em Campina Grande; e, em Pa-
tos, no Hospital Regional De-
putado Janduhy Carneiro.

Procedimentos cirúrgicos de proctologia, assim como as demais especialidades ofertadas, também apresentam baixo índice de permanência hospitalar, sendo a alta autorizada em até 48 horas

‘Abril Amarelo’ alerta para a importância 
do diagnóstico precoce de câncer ósseo

bairrO sãO jOsé

Casas são interditadas 
para remoção de árvore

A Coordenadoria Munici-
pal de Proteção e Defesa Civil de 
João Pessoa realizou, ontem, em 
parceria com o Corpo de Bom-
beiros, a interdição temporária 
de duas casas no Bairro São José 
para que fosse feita a remoção de 
uma árvore que oferecia risco de 
cair sobre uma das residências.  
Os moradores foram realocados 
para casas de familiares durante 
a execução dos serviços, que de-
vem ser concluídos hoje. 

De acordo com o coorde-
nador da Defesa Civil, Kelson 
Chaves, assim que foi notificada 
sobre a situação, a equipe do ór-
gão esteve no local e constatou 

a necessidade da remoção da 
árvore. “As famílias estão ocu-
pando área de risco iminente na 
barreira do Conjunto João Agri-
pino, que se estende até o Bair-
ro São José, então, nós precisá-
vamos retirá-las do local para 
executar o trabalho”, afirmou.

Maria de Fátima Souza, mo-
radora de uma das casas, dis-
se que “ não conseguia dormir 
direito. Toda vez que chovia ou 
ventava muito essa árvore pen-
dia para o lado. Eu saía para 
trabalhar e ficava ligando para 
saber se estava tudo bem. Ago-
ra vou poder dormir tranqui-
la”, contou.

Remoção da árvore foi feita pela Defesa Civil e pelos Bombeiros 

Foto: Secom-JP
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Ator e ativista cultural que morreu no último domingo, paraibano dedicou 40 anos à Escola de Teatro Piollin

Referência da arte-educação na PB
Hércules Félix

“O maior legado dei-
xado por Hércules 
Félix foi o de acre-
ditar no ser huma-

no e acreditar na transformação so-
cial através da arte e da cultura. Além 
disso, ele lapidou a vida de muitos 
jovens, aprimorando a vida de cada 
um. Antes de falecer, ele gravou um 
vídeo, pelo edital da Lei Aldir Blanc, 
do Governo do Estado, dizendo que 
gostaria de ser lembrado como arte
-educador, porque ele abriu mão de 
muita coisa para se dedicar à cultu-
ra, levando essa atividade como mis-
são”, disse um dos fundadores da 
ONG Artyoga, Magno França, refe-
rindo-se à morte, aos 66 anos de ida-
de, na noite do último domingo (17), 
do ator e ativista cultural paraibano 
Hércules Pereira Félix.

“Hércules Félix foi uma presen-
ça fundamental no Piollin, tanto na 
estruturação do trabalho educacio-
nal como no contato e fortalecimen-
to junto à comunidade Asa Branca 
e todo bairro do Roger. Seu legado 
é de ter sido um importante forma-
dor de jovens atores na Escola Piol-
lin, onde fez dela sua casa de criação, 
fortalecendo o elo entre arte, educa-
ção e comunidade”, disse, também, o 
presidente do Centro Cultural Piol-
lin, Pedro Felipe.

Integrante do grupo que, com 
Hércules Félix, fundou a ONG Artyo-
ga em 2009, Magno França demons-
trou gratidão ao amigo. O arte-edu-
cador, que nasceu no município de 
Areia, estava internado no Hospital 
Metropolitano, onde convalescia de 
cirurgia para retirada de um tumor 
no cérebro, mas sofreu parada car-
díaca, morreu e o corpo foi sepulta-
do na cidade de Santa Rita. Casado, 
ele deixou um filho, já adulto. “Agra-
deço muito por tê-lo conhecido”, con-
fessou Magno, que foi aluno de teatro 
de Hércules na Escola Piollin.

“Hércules Félix dedicou 40 anos 
à Escola Piollin, onde era arte-edu-
cador. Em 2009, ele deixou a Piollin e 
comigo e mais um grupo abrimos a 
ONG Artyoga, que tem o objetivo de 
proporcionar saberes a outros jovens, 
oferecendo uma visão de mundo di-
ferente, como aconteceu comigo, que 
saí da comunidade Asa Branca, que 
fica próxima à Escola Piollin, no bair-
ro do Róger, em João Pessoa, numa 
demonstração de que isso é possível, 
sim. Além de oficinas de teatro, yoga 
e violão, a ONG também oferece ati-
vidades nas áreas de empreendedo-
rismo, gastronomia e corte e costura, 
num trabalho que vou dar continui-
dade”, comentou Magno França.

Um dos fundadores da Piollin, o 
ator Buda Lira também ressaltou o 
papel de Hércules Félix como arte 
educador. “A importância é que o seu 
trabalho educativo, voltado para o pú-
blico necessitado, no qual acreditou 
muito, foi além da Piollin”, disse ele. 
“Hércules ficou muito tempo na Piol-

lin e o que quero destacar foi a sua fi-
delidade, a sua entrega ao projeto de 
educação através da arte. Acho que foi 
a figura que ficou mais tempo atuan-
do como educador, colaborador da 
Piollin e, mesmo optando por sair da 
Piollin, ele criou outra organização, 
que hoje se mostra bem forte, bem 
estruturada, que atende um público 
expressivo com quantidade e quali-
dade, com um corpo de educadores 
num  trabalho muito bacana”, acres-
centou Buda. 

Outro amigo, o teatrólogo João 
Costa foi mais um a ressaltar a trajetó-
ria de Hércules Félix. “Foi um dos que 
abraçou a causa da Piollin, com foco 
nos primeiros projetos, e se tornou a 
própria Piollin, onde dirigiu espetá-
culos e se envolvia muito nas oficinas 
com a comunidade. Ele era a alma de 
tudo na Piollin e na criação da escola, 
como a conhecemos hoje. Seu legado 
também é o de ter contribuído para a 
formação de atores no teatro amador 
nos anos 1970 e 1980”, disse ele. 

“Concordo com Fernando Teixei-
ra, que disse que ‘Hércules Félix era 
teimoso e radical’. Teimoso porque 
insistia nas coisas que acreditava, 
tinha uma convicção muito grande 
como cristão e nos princípios, pois 
ia ver o que estava escrito pelos au-
tores, durante os ensaios das peças. 
E radical porque era politicamente 
libertário, tendo participado ativa-
mente, nos anos 1970, das manifes-
tações pela implantação do Departa-
mento de Educação Artística (DAC), 
a antiga Sala Preta, na Universidade 
Federal da Paraíba, em João Pessoa. 
Ele nunca fez o curso de Educação 
Artística, mas sempre foi solicita-
do, por causa do seu vínculo com o 
grupo de estudos Ideodrama, cria-
do por Alarico Correia Neto”, afir-
mou João Costa.

Além de amigo, Costa fez questão 
de ressaltar que Félix era compadre 
de uma filha sua. “Firmamos amiza-
de quando morávamos no bairro da 
Torre, em João Pessoa, ainda no tem-
po de solteiro e no teatro, em 1977, 
ano em que participamos da nos-
sa primeira peça, chamada O Muro, 
que era praticamente um jogral. Essa 
peça participou do Festival de Teatro 
de Cajazeiras, em 1977 e, no ano se-
guinte, da peça A Donzela Joana, tex-
to de Hermilo Borba Filho, com dire-
ção de Fernando Teixeira, com a qual 
participamos do Projeto Mambem-
bão, um bom projeto da ditadura, que 
levava espetáculos dos mais diver-
sos rincões do Brasil para o eixo Rio 
de Janeiro-São Paulo, com o qual fo-
mos com A Donzela Joana, com o Gru-
po Bigorna”.

“Entre os vários espetáculos, diri-
gi Hércules Félix em duas montagens 
do grupo Ideodrama, que foram Te-
nente Benigno, texto de José Bezerra 
Filho, no qual Hércules interpretou 
o personagem principal, o Tenente 
Benigno, e A Lira dos 20 Anos, de Pau-
lo César Coutinho, que também tra-
tava da luta armada nos anos 1960”, 
lembrou João Costa.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Arte-educador foi um dos fundadores da ONG Artyoga, que tem o objetivo de 
proporcionar saberes aos jovens de comunidades carentes, em João Pessoa

Da esq. para dir.: Hércules Félix (à esq.) em ‘Tenente Benigno’; posando por duas vezes com grupos teatrais (deitado na primeira e sem camisa à esq. na segunda); e fazendo par com Núbia Ramos em ‘A Lira dos Anos’

Foto: Acervo Pessoal/Magno França

Fotos: Acervo Pessoal/João Costa
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Colunista colaboradora

Janelas da História Fundação Casa de José Américo

É inevitável retornar à infância nessas 
datas festivas: Natal, Páscoa, férias 
escolares... Como não tínhamos 

parentes morando na Paraíba, viajávamos 
invariavelmente para Alagoas, para a casa 
de nossa avó materna quando tínhamos um 
feriado mais longo em vista. Viajar para Maceió 
significava rever um lugar que amávamos, 
reencontrar tios e primos, enfim, saíamos 
do isolamento familiar em que vivíamos em 
Campina Grande, na Paraíba, longe de todos 
os nossos parentes que moravam em outros 
estados, como Alagoas, Pernambuco, Rio de 
Janeiro ou São Paulo.

Não é que não amássemos a Paraíba, 
mas vivendo sempre longe do mar, e de 
outros membros da família, não perdíamos a 
oportunidade de visitá-los quando tínhamos 
um longo feriado ou férias escolares pela 
frente... E junto com isso vinha acoplada a 
variação de cardápio, com peixes, crustáceos e 
frutas outras que só existiam no litoral e, claro, 
os deliciosos banhos de mar! São muitas e 
doces as memórias dessas visitas à casa de 
vovó Dolores, em Maceió. Ela não poupava 
esforços para nos agradar e seu cardápio era 
sempre variado e provido de tudo que não 
dispúnhamos em Campina Grande, como 
siri, sururu, camarão, suco de mangaba, 
tudo comprado fresquinho, todos os dias, no 
mercado livre pertinho da casa de vovó. 

Todas as manhãs saíamos a pé para a 
praia, que não ficava muito longe da casa dela. 
A casa mesma era um deleite para os olhos, 
cercada de jardins e também com um pomar 
com mangueiras no quintal atrás da casa. 
Manga rosa, manga espada, abacate etc. 
Eram tantas as flores e frutas que minha avó 
as vendia para quem se interessasse e ainda 
sobravam muitas para o nosso deleite. Dentre 
as flores, havia rosas, margaridas, beneditas 
de variadas cores, sorriso de maria... enfim, 
todos os tipos de flores e frutas populares no 
Nordeste do Brasil.

E assim, é para lá que retorno a cada data 
comemorativa como a Páscoa, por exemplo. 
Desde a última quinta-feira que me mudei de 
mala e cuia para a casa de vovó, com meus 
pais e irmãos, que eram quatro comigo. E nem 
precisa dizer que ainda foi melhor porque não 
tive que aturar a longa viagem de carro (eu 
sempre enjoava na viagem, por causa do cheiro 
da gasolina) ou de avião. Eu também enjoava 
na viagem de avião. Os solavancos do voo, e 
mesmo o cheiro enjoativo dentro da aeronave 
sempre me deixavam com o estômago revirado, 
chegando ao fim da viagem totalmente pálida, 
desfigurada, mas feliz por atingir o meu destino 
ainda com vida.

Além dessas delícias, contávamos 
também com uma simpática igreja, a do 
Senhor do Bonfim, nas imediações da 
casa, onde cumpríamos nossas devoções 
religiosas. No período natalino contávamos 
com a monumental catedral, que também 
era perto de casa. Lá na catedral havia um 
animado pastoril todos os anos e para lá 
íamos, invariavelmente, torcer pelo cordão 
encarnado.

Vitória 
  Lima

Domingo de 
Páscoa

Professora e poetisa
vitorialr@gmail.com

A campanha de José Américo em 1937 e
o “perigo comunista”

Em 1937, surgem os pri-
meiros indícios de que José 
Américo sairia do seu autoe-
xílio político – no dia 25 de ju-
lho de 1934, ele havia solici-
tado exoneração do cargo de 
ministro da Viação e Obras Pú-
blicas e, em seguida, abdicou 
do cargo de senador da Repú-
blica, pela Paraíba, no ano de 
1935. Nesse momento, existia 
um descontentamento quase 
unânime entre os tenentes que 
haviam participado das cons-
pirações “revolucionárias” de 
1930, desapontados com as 
práticas políticas adotadas por 
Getúlio Vargas durante o Go-
verno Provisório (1930-1934) 
e após ser eleito pela Assem-
bleia Nacional Constituinte 
para um mandato de quatro 
anos como presidente da Re-
pública, o chamado Governo 
Constitucionalista (1934-1937).

Dessa forma, as primeiras 
notícias da conspiração tenen-
tista chegaram ao ex-ministro 
da Viação e Obras Públicas, 
José Américo, por intermédio 
do jornalista e amigo Assis 
Chateaubriand que, ao passar 
pelo estado da Bahia, afirmou 
ter presenciado um diálogo 
entre os conspiradores – en-
cabeçados pelo governador 
baiano, Juracy Magalhães – no 
sentido de reabilitar os precei-
tos políticos que permearam 
o projeto “revolucionário” e, 
para isso, era necessário indi-
car o nome de José Américo 
na condição de candidato re-
presentante dessas propostas 
para as eleições de 1938.

Na Paraíba, seu nome tor-
nou-se unanimidade entre os 
políticos situacionistas – li-
gados ao então governador, 
Argemiro de Figueiredo – e 
opositores que viam em José 

Américo de Almeida a chan-
ce de colocar novamente a Pa-
raíba no mais alto patamar da 
política brasileira. Esse acon-
tecimento tornou-se o elo que 
aglutinou as diversas oligar-
quias paraibanas em torno de 
um único objetivo.

Assim, além do apoio das 
oligarquias paraibanas, a cam-
panha em prol do nome de 
José Américo passou a ganhar 
força entre os estados da re-
gião Norte do país, que tam-
bém viam na figura do ex-
ministro nortista a chance de 
acabar com o monopólio das 
oligarquias sulistas que sem-
pre indicaram os nomes dos 
candidatos à presidência da 
República durante a chamada 
República Velha – política do 
“café com leite”, com exceção 
do paraibano Epitácio Pessoa 
(1919-1922).

No dia 25 de maio de 1937, 
foi lançada oficialmente a 
candidatura de José Améri-
co no Rio de Janeiro, duran-
te uma convenção organiza-
da pelo governador de Minas 
Gerais, Benedito Valadares, 
evento que contou ainda com 
a presença dos governado-
res da Bahia e de Pernambu-
co. Em pouco tempo, a chapa 
encabeçada por José Améri-
co já contava com o apoio da 
maioria dos governos esta-
duais de todo o país. Outro 
importante apoio recebido 
partiu de dois, dos mais im-
portantes jornais sediados na 
capital federal (Rio de Janei-
ro): o Diário Carioca e o Cor-
reio da Manhã.

No lado oposto, havia no-
vamente a candidatura de 
outro representante dos ca-
feicultores paulistas, o então 
governador de São Paulo e re-
presentante do Partido Cons-
titucionalista, Armando de 

Sales Oliveira, chamado pe-
los tenentes de “representan-
te maior do capitalismo” e da 
“plutocracia paulista”, apoia-
do por dois estados: São Pau-
lo e Rio Grande do Sul. Além 
da campanha paulista, sur-
giu a candidatura do jorna-
lista Plínio Salgado, líder da 
Ação Integralista Brasileira 
(AIB), partido de extrema di-
reita que se baseava nos ide-
ais estabelecidos pelos re-
gimes totalitários europeus 
(Alemanha de Hitler e Itá-
lia de Mussolini), que propa-
gava princípios antiliberais e 
antissemitas, além de criticar 
a existência do pluripartida-
rismo e a democracia liberal. 

Segundo José Américo, Ge-
túlio Vargas usou o movimen-
to integralista para criar um 
ambiente de rivalidade e hos-
tilidade durante a campanha: 
“O integralismo atuou como 
um instrumento de apoio à 
presidência de Getúlio, fazen-
do propaganda contra a de-
mocracia, contra os políticos. 
Foi um instrumento de Ge-
túlio, naquela ocasião. Ele se 
apoiou no integralismo. A re-
pressão contra os comunistas 
era violenta.” (apud Camar-
go, 1984, p. 258).

Como pano de fundo em 
relação a essas três campa-
nhas, temos as articulações 
políticas instituídas por Ge-
túlio Vargas e seus aliados 
– principalmente o Exército 
brasileiro, nas figuras dos ge-
nerais Eurico Gaspar Dutra 
(ministro da Guerra) e Góis 
Monteiro – que consolida-
ram, paulatinamente, um pro-
jeto ainda maior, um golpe de 
Estado estruturado sob o pre-
texto do “perigo comunista”, 
temática explorada exausti-
vamente pelo governo, como 
uma espécie de “bode expia-

tório” para a consolidação dos 
planos varguistas.

Com toda a estrutura po-
lítico-ideológica montada, a 
partir do arcabouço de um 
discurso político vinculado 
ao sentimento patriótico e an-
ticomunista, o general Olím-
pio Mourão Filho – com a 
ajuda dos integralistas – ela-
borou um documento intitula-
do “Plano Cohen”, um supos-
to plano comunista de tomada 
do poder que foi utilizado 
como arma política pelo go-
verno Vargas para dar um gol-
pe de Estado no dia 10 de no-
vembro de 1937, oportunidade 
em que o presidente divulgou 
uma nova Constituição – re-
digida por Francisco Cam-
pos – proclamando a ditadu-
ra chamada de Estado Novo 
(1937-1945), suspendendo as 
eleições de 1938, suprimindo 
o poder legislativo, reestabele-
cendo o sistema de intervento-
rias e colocando na ilegalidade 
os partidos políticos.

Jivago Correia Barbosa

“Segundo José 
Américo, Getúlio 
Vargas usou 
o movimento 
integralista 
para criar um 
ambiente de 
rivalidade e 
hostilidade 
durante a 
campanha

Imagem: Pixabay

Exemplo da orla marítima de Maceió, capital de Alagoas

Iniciativa do Itaú Cultural é dedicada à cirandeira mais popular do Brasil

Projeto mostra a trajetória 
da artista Lia de Itamaracá

‘OcupaçãO’

Cantora de cirandas des-
de os anos de 1960, ela que-
brou os padrões da tradição 
deste gênero passando do 
improviso para a interpre-
tação. Com estilo marcante, 
mudou a forma de apresen-
tar a ciranda e ainda incluiu 
em seu repertório outras ma-
nifestações populares. Aos 78 
anos, tida como a artista que 
levou essa música para os di-
versos brasis e o mundo, Lia 
de Itamaracá segue firme em 
seu trajeto e é homenagea-
da na primeira edição da sé-
rie ‘Ocupação Itaú Cultural’ 
neste ano.

A partir de hoje, está dis-
ponível um portal com con-
teúdo exclusivo, além de 
temporada de shows, apre-
sentados presencialmen-
te pela cantora e seus convi-
dados no palco da Sala Itaú 
Cultural (SP), e programação 
educativa – presencial e vir-
tual –, com mecanismos de 
acessibilidade. O projeto será 
encerrado em 11 de julho.

Sendo a 55ª edição des-
ta série dedicada a artistas 
que influenciam novas gera-
ções, a mostra tem curadoria 
compartilhada pela cantora 
Alessandra Leão, a jornalis-
ta e sua biógrafa, Michelle de 
Assumpção. “A voz se trans-
forma, a música se modifica, 
mas ela, Lia, segue nos con-
duzindo ao movimento – seja 
na ciranda, seja no maracatu, 
no frevo ou no bolero. Lia é o 
mar inteiro”, conta Leão, que 
criou duas playlists, que po-
dem ser conferidas no espa-
ço expositivo.

Da Redação

Através do QR Code 
acima, acesse o 

site oficial do Itau 
CulturalPortal sobre a cirandeira pode ser conferido até 11/6
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“Pequenas ou provavelmente inúteis 
elucubrações num Domingo de 
Páscoa”.

No meu suspeito modo de entender, um abraço 
tem essa poderosa capacidade de transmitir ou de 
trocar boas energias entre duas criaturas quando 
estas se entregam a esse tipo de manifestação 
de benquerença. Entendo-os (estou falando 
dos amplexos, dos abraços) como necessários, 
imprescindíveis, para que possamos ir tocando 
essa tal de vida.

Não me constrange afirmar que estou entre 
aqueles que necessitam deles. Já me socorreram em 
momentos de aflição ou dividiram comigo minhas 
alegrias em instantes de exaltação ou júbilo. Estou 
me referindo àquele abraço. Sim, “aquele abraço” é 
bem mais do que um trivial “abraço”; ou não é? 

Vamos discorrer acerca desses abarcamentos, 
mas apenas dos mais efusivos. Quando não me 
socorreram em algumas situações, tive dificuldades 
em me desvencilhar dos embaraços que me 
cercaram. Vou dar um exemplo. 

Vamos lá bem para trás nos tempos, quando 
nossa carreira escolar era diferente do que é hoje. 
Começávamos no curso primário: quatro anos. 
Depois tínhamos que nos submeter ao terrível 
Exame de Admissão onde uma vez aprovados 
carimbávamos nosso passaporte à próxima 
etapa que eram mais quatro anos de ginásio e 
em seguida três anos numa fase que equivaleria 
ao Ensino Médio de hoje. A conclusão dos quatro 
anos do Ensino Primário merecia formatura com 
direito à colação de grau, discursos do orador da 
turma e da professora da quarta série. Pois foi 
nessa minha primeira formatura que me faltou um 
abraço lhano e esperado.

Meu pai não compareceu à cerimônia. Ou 
melhor, fez questão de não ir. Eu não fora aprovado 
em primeiro lugar e para ele isso era difícil de 
aceitar. Segundo lugar? Era, segundo ele, o 
primeiro dos últimos. E eu nem me coloquei em 
segundo, nem em terceiro. Fiquei ali na primeira 
metade do pelotão. Passei aquela celebração 
vendo os pais abraçando os concluintes como num 
reconhecimento por aquela conquista. Um ano letivo 
enfrentando a carantonha de Dona Lia, brava que 
só, não era fácil. Aquele canudo de papel era quase 
um atestado de sobrevivência. Salvou-me a ternura 
de minha mãe, mesmo naquele abraço sem muita 
convicção, acompanhado de um “parabéns” com 
menos convicção ainda.

Cá estou eu depois de ver a Terra dar tantas 
voltas em torno do Sol falando de coisas tão banais. 
Mas aproveitei esse Domingo de Páscoa pra fazer 
um inventário dos bons abraços que recebi. Os que 
proporcionei a alguém que eu julgasse merecedor 
fica para uma próxima ocasião.

Ah, os das minhas tias quando chegávamos 
para nossas férias na casa dos avós em Campos do 
Jordão. Uma explosão de contentamento ao verem 
os filhos do Gusto chegarem. 

Um que não esqueci foi o de meu tio 
Lando quando entrei para escola. Junto dessa 
manifestação de apreço um presente, um regalo: 
uma pasta de couro para que eu guardasse e 
protegesse minhas tralhas de escola: o estojo com 
lápis, borracha e apontador, a Cartilha Sodré, 
a caixa de lápis de cor, o caderno brochura de 
capa com estampa colorida retratando um grupo 
de escoteiros empunhando a bandeira nacional. 
“Agora você já é um estudante”. Nunca me esqueci 
dessas palavras... Nem do abraço.

Ah, o abraço de minha tia Bety quando soube do 
meu resultado no exame de Admissão. Fiquei um 
janeiro todo, em três turnos, me preparando para 
essa prova. Ela ali, vigilante, austera, tomando-
me as lições de Geografia, de História, Língua 
Portuguesa e Aritmética. 

Muitas laudas eu gastaria debruçado sobre 
este tema. Lista extensa. Abraços dos filhos nas 
despedidas quando essas crias resolveram ganhar 
o mundo. Quem seria capaz de olvidar do abraço 
que veio junto do primeiro beijo, na primeira 
namorada? 

Mas estou aqui gastando tinta para chegar 
até aos abraços imprescindíveis, aqueles que nos 
confortam e nos dão forças para que continuemos 
em nossa caminhada. São aqueles que nos acolhem 
quando grandes perdas aparecem para ceifar 
nossas relações de afeto.

Estou tendo a ousadia de lançar mais um livro. 
Não pude deixar de colocar nas primeiras páginas 
a seguinte dedicatória: “Para Manoel e Arlete 
Lemos, Edu e Ceres Barranjard, Silvana Romani, 
João Giudice, Wagner Fernandes pelo abraço que 
recebi, oportuno e imprescindível”. Esses amigos me 
acolheram quando devolvi uma joia, das sete que 
coloquei no mundo. São os abraços imprescindíveis. 

Era isso, meus amigos, minhas amigas, uma 
elucubração num Domingo de Páscoa. Para 
vocês que se deram ao trabalho de decifrar essas 
garatujas, um abraço. Aliás, aquele abraço!

Crônica 
  Em destaque

Aquele abraço

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com
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Colunista colaborador

A Fundação Espaço Cultural da Pa-
raíba (Funesc) exibe hoje mais um epi-
sódio da série ‘De Repente na Rede’. A 
atração on-line é exibida semanalmen-
te, sempre às 19h, pelo canal oficial da 
entidade no YouTube (/TVfunesc). A 
apresentação é de Iponax Vila Nova, 
que nesta edição faz uma homenagem 
póstuma ao repentista paraibano Juve-
nal Oliveira Leite.

Nascido no dia 6 de julho de 1939, na 
cidade de Catolé do Rocha, no Sertão 
paraibano, Juvenal Oliveira ainda me-
nino aprendeu a tocar viola e fazer seus 
primeiros versos, assumindo, anos de-
pois, a profissão de poeta repentista. 
Apresentou-se em emissoras de rádio 
local, compôs músicas de sucesso e fez 
parcerias com renomados poetas, a 
exemplo de Oliveira de Panelas, Onildo 
Barbosa e Titico Caetano. Gravou dois 
LPs e dois CDs de cantorias.

O artista também ficou conhecido 
por ser pai do cantor paraibano Ton 
Oliveira, que gravou algumas de suas 
músicas, ganhando também grande 
projeção nacional.

Em 22 de abril de 2008, Juvenal Oli-
veira morreu, vítima de insuficiência 
renal crônica, na cidade de Campina 
Grande (PB).

Edição da Funesc apresenta a obra do poeta paraibano Juvenal Oliveira

‘De Repente na Rede’ faz 
homenagem póstuma

Cultura PoPular

Através do QR Code 
acima, acesse o canal no 

YouTube da Funesc

Da Redação
Foto: Diego Nóbrega/Funesc

Apresentação é de Iponax Vila Nova

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: Divulgação

Eddie Redmayne retorna à franquia em ‘Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore’
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Evento acontece em Cajazeiras, no Sertão da Paraíba, e terá palestra com a escritora Maria Valéria Rezende

Mulherio das Letras começa hoje
Literatura

Será hoje o lançamento oficial 
do Mulherio das Letras do Sertão 
Paraibano, com palestra da escrito-
ra Maria Valéria Rezende sobre o 
tema “O Sertão é o reinado do mu-
lherio”. A abertura será às 19h, na 
sede da Secretaria de Cultura e Tu-
rismo de Cajazeiras. O evento terá 
palestras, debates, shows, venda 
de livros e o lançamento da antolo-
gia Ritos e versos para o fim do mundo 
(Editora Arribaçã), organizada por 
Lua Lacerda, Mirian Oliveira, Tai-
nara Silva e Veruza Guedes, que 
reúne textos de poetas, contistas e 
cronistas nascidas ou radicadas no 
Sertão paraibano.

O Mulherio das Letras do Ser-
tão Paraibano vai até a próxima 
sexta-feira (dia 22) e é um evento 
público, de caráter artístico, com 
vistas a uma ação cultural, volta-
da para a comunidade cajazeirense 
e comunidades circunvizinhas. As 
atividades incluem palestras, ofi-
cinas, apresentações culturais, ex-
posições e lançamento de livros. O 
evento, em si, cumprirá na execu-
ção algumas finalidades integrati-
vas, a saber: contribuir para dar 
aos participantes do evento mais 
oportunidade de socialização do 
que se é produzido no Sertão pe-
las sertanejas; debater, a propósito 
do tema “Mulher – a autoria femi-
nina na Paraíba”; e desenvolver di-
versificada programação cultural 
que possibilite mostrar a arte em 
suas variadas formas produzidas 
por mulheres.

“Trazer o evento para o Sertão 
paraibano é uma forma de apro-
fundar ainda mais esse protago-
nismo, pois é no interior do inte-

rior do país que se encontram as 
mulheres mais invisibilizadas em 
todos os setores do mercado artís-
tico, pelas poucas oportunidades 
de formação, falta de infraestru-
tura nas cidades e a nossa missão 
com esse evento é justamente mos-
trar a arte da palavra feminina e 
feminista em suas múltiplas for-
mas, por mulheres que ainda hoje 
enfrentam obstáculos machistas 
e racistas e ainda são considera-
das menores nos meios literários”, 
defendem Lua Lacerda, uma das 
coordenadoras. 

De 2017 para cá já houve muitos 
encontros do Mulherio das Letras 
em diferentes versões. O projeto co-
meçou, oficialmente, naquele ano, 
com evento que reuniu mais de 500 
escritoras e poetas em João Pessoa. 
“No Mulherio do Sertão nos preo-
cupamos com uma questão local 
que é o alto índice de feminicídio e 
pensamos em trazer para as nossas 
discussões essa pauta dentro das 
nossas realidades. Inclusive, deci-
dimos homenagear nesta primei-
ra edição uma escritora sertaneja 
que teve a sua vida interrompida 
drasticamente pelo companheiro, 
que é a Violeta Formiga”, diz Veru-
za Guedes. 

Para elas, eventos como o Mu-
lherio das Letras é uma excelente 
maneira de trazer visibilidade à li-
teratura feminina, a partir do mo-
mento que todos os diálogos, to-
das as ações estão voltadas para 
a vivência de mulheres. “Espe-
cialmente quando abrimos espa-
ço para a publicação de uma an-
tologia, construída da forma mais 
simples e inclusiva possível, onde 
elas podem ecoar as suas escritas”, 
frisa uma das coordenadoras, Mi-
rian Oliveira.

Sobre a antologia, Tainara Sil-
va detalha que é uma janela aberta 
para as mulheres sertanejas se ex-
pressarem livremente através de 
seus textos, conduzindo os leitores 
para conhecer as diferentes expe-
riências literárias entre novatas e 
veteranas, dialogando de maneira 
igualitária e gritando seus desejos 
de nós por nós. Entre os objetivos 
está o de mostrar que no Sertão da 
Paraíba tem mulher que escreve e 
nada fica a dever para nenhuma 
outra região do país.

Linaldo Guedes 
linaldo.guedes@gmail.com

Através do QR Code 
acima, acesse o site 

oficial do Prêmio 
Sesc de Artes 

Cênicas

Sesc lança prêmio para estimular as artes cênicas
teatro

Como forma de incentivar o setor 
cultural do país, o Sesc lançou nesta 
semana uma premiação para estimu-
lar a produção de espetáculos teatrais. 
O Prêmio Sesc de Artes Cênicas vai 
selecionar trabalhos inéditos, que re-
ceberão recursos destinados ao apoio 
da montagem. O valor total de R$ 340 
mil será distribuído entre várias cate-
gorias: R$ 100 mil (média complexida-
de), R$ 70 mil (baixa complexidade) e 
R$ 50 mil (solo ou monólogo). Os in-
teressados poderão se inscrever até o 

dia 8 de maio pelo site oficial da enti-
dade (www.sesc.com.br/premiodear-
tescenicas). O resultado final sai no 
dia 21 de junho.

Artistas, produtores e coletivos de 
teatro, dança circo e outras modali-
dades de manifestações cênicas, que 
têm obras inéditas, poderão inscrever 
seus projetos. Eles serão enquadrados 
de acordo com a complexidade da pro-
dução. Ao todo, cinco propostas serão 
contempladas, sendo uma no valor de 
R$ 100 mil; duas com prêmio de R$ 70 
mil; e outras duas com R$ 50 mil cada. 
Os criadores deverão indicar a catego-

ria que melhor se adequa ao seu proje-
to. “O Prêmio Sesc de Artes Cênicas é 
um divisor de águas para a instituição. 
A iniciativa marca a atuação do Sesc 
no fomento às artes cênicas, apoiando 
a criação e viabilizando a montagem 
de espetáculos ainda não apresenta-
dos”, diz Lucia Prado, Diretora de Pro-
gramas Sociais do Departamento Na-
cional do Sesc. “O projeto busca assim 
contribuir com a retomada de ativida-
des do setor artístico no país e com o 
processo de reabertura dos teatros da 
instituição, que ficaram fechados du-
rante a pandemia, proporcionando ao 

público o acesso a experiências cultu-
rais inéditas produzidas por artistas 
residentes em seus estados”.

As produções inscritas no prêmio 
serão avaliadas pela comissão de se-
leção composta por profissionais do 
Sesc que atuam no planejamento e de-
senvolvimento da programação cul-
tural da instituição. As propostas se-
lecionadas terão quatro meses para 
montagem dos espetáculos, conside-
rando a estreia e realização de três 
apresentações em teatros do Sesc ou 
equipamentos culturais parceiros a 
serem definidos.

Da Redação

Hoje, a premiada Maria Valéria Rezende fará a conferência de abertura sobre o tema “O Sertão é o reinado do mulherio”

Fotos: Redes SociaisImagem: Arribaçã/Divulgação

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO 
COMPLETA DO EVENTO:

n QUARTA-FEIRA (DIA 20)
19h – Abertura do evento
Conferência de abertura: “O Sertão é o reinado do mulherio” com 
Maria Valéria Rezende 
Espaço aberto para a Feira Violeta e lançamento de livros 
21h30 – Intervenção cultural LGBTQIAP+ com Joyce Montinelly 
22h – Música: DJ Mulher do fim do mundo 

n QUINTA-FEIRA (DIA 21)
14h – Mesas redondas
“Literatura e imaginário sobre a mulher sertaneja”
Convidadas: Lígia Calado, Nadja Claudino e Maria Valéria Rezende
Mediação: Larissa Lacerda 
“Racismo e Educação: O papel da leitura nessa construção”
Convidadas: Nádia Farias, Lucione Andriola e Kássia Mota
Mediação: Karolaine Silva 
19h30 – Lançamento da antologia ‘Sertão ritos e versos para o 
fim do mundo’
Espaço aberto para a Feira Violeta e lançamentos de livros 
20h – Sarau Sertão feminino
22h – Música: discotecagem da Rata do alecrim

n SEXTA-FEIRA (DIA 22)
14h – Mesas redondas
“A poeta Violeta Formiga e o feminicídio de mulheres sertanejas”
Convidadas: Neidinha Alves, Benícia Brenda e Camila Almeida
Mediação: Mariana Moreira
“Poesia de enfrentamento: Sertanejas que escrevem”
Convidadas: Hyollita Araújo, Pocina Furtado, Perla Alves e Gabriela 
Almeida
Mediação: Pamela Lopes
22h – Show de encerramento: Karolaine Silva

Será lançado a antologia ‘Ritos e versos para 
o fim do mundo’ (ao lado), organizada por 
Mirian Oliveira (acima, à esq.), Lua Lacerda 
(acima, à dir.), Veruza Guedes (abaixo, à esq.) 
e Tainara Silva (abaixo, à dir.), que reúne 
poesia, crônicas e contos de autoras do Sertão

Foto: Roberto Guedes
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A Paraíba obteve, pelo 
segundo ano consecutivo, 
o rating AA+ de longo pra-
zo confirmado na análise 
da Standard & Poor’s Finan-
cial Services (S&P Global 
Ratings), uma das maiores 
agências de classificação de 
risco do mundo. O resulta-
do atesta a saúde financeira 
do Estado e a sua capacidade 
de honrar compromissos fi-
nanceiros. 

O governador licenciado 
João Azevêdo destacou, em 
suas redes sociais, que na 
prática isso significa que o 
governo continua fazendo 
uma gestão eficiente, com 
responsabilidade fiscal e ca-
pacidade de fazer grandes 
investimentos com recur-
sos próprios. “Celebramos 
essa informação que permi-
tirá novas oportunidades de 
negócios e a atração de em-
presas para investir em nos-

so estado, trazendo desen-
volvimento e emprego para 
os paraibanos”, comemorou 
o governador. 

 De acordo com o rela-
tório, a perspectiva estável 
baseia-se na visão de que as 
políticas fiscais prudentes 
da gestão da Paraíba preser-
varão seus sólidos indicado-
res fiscais nos próximos  12 a 
18 meses. Ainda segundo o 
documento, o rating da Pa-
raíba baseia-se no superávit  
operacional  do estado,  que 
deve  permanecer  acima de 
10%  da receita operacional. 

 “Tal superávit é suporta-
do pelo crescimento da re-
ceita, que compensa as cres-
centes pressões de despesas, 
sobretudo com a folha de 
pagamento. A alta margem 
operacional dos dois últi-
mos anos permitirão ao es-
tado aumentar o capex  sem 
alterações significativas em 
suas necessidades  de finan-
ciamento”, complementa o 
relatório. 

Resultado atesta a saúde financeira do Governo do Estado e a sua capacidade de honrar compromissos

Paraíba recebe rating AA+ outra vez 
finanças em dia

A Federação das Asso-
ciações de Municípios da 
Paraíba (Famup) fez um 
chamamento aos gestores 
municipais do estado para 
participarem da 13ª Mar-
cha dos Prefeitos, que ocorre 
nos próximos dias 25 e 28 de 
abril, em Brasília. O evento 
tem o objetivo de debater as 
principais políticas públicas 
que impactam o desenvolvi-
mento territorial brasileiro.

A iniciativa reúne prefei-
tos, vice-prefeitos, vereado-
res, secretários e lideranças 
comunitárias de todo o Bra-
sil, além de parlamentares e 
governadores de todas as re-
giões. Segundo o presidente 
da Famup, George Coelho, 
a ocasião também será para 
cobranças das pautas mu-
nicipalistas no Congresso. 

“Temos a luta da PEC 

sobre os encargos vincula-
dos. A luta dos royalties de 
petróleo, que é do direito 
dos municípios, só a Paraí-
ba deixa de arrecadar por 
ano R$ 850 milhões, que po-
deria ser investido nos mu-
nicípios. Essa marcha tam-
bém fará essa manifestação 
para que seja definido, não 
queremos dizer o resultado, 
mas queremos a definição”, 
comentou. 

Além disso, ele ressal-
tou alguns avanços no que 
vem sendo reivindicado pe-
los prefeitos de todo o país. 
“A marcha conclama para a 
gestão pós-pandemia. Va-
mos discutir os avanços da 
pauta municipalista, onde  
tivemos importantes vitó-
rias que ajudam e muito na 
economia dos municípios”. 

Também serão discuti-
dos temas como a reforma 
tributária, saúde pós-pan-
demia, lei de improbidade 

e licitações, Marco Regula-
tório do Saneamento, assis-
tência social e política agrí-
cola nacional. A expectativa 
é que mais de 5 mil pessoas 
participem do evento. 

Desde 2008, o Sebrae é 
parceiro da Marcha dos Pre-
feitos e participa ativamente 
do evento e de sua progra-
mação. Nesta edição, o pre-
sidente do Sebrae, Carlos 
Melles, integrará o time de 
autoridades que realizará a 
abertura da Marcha, no dia 
26, a partir das 9h. . 

O Sebrae também terá 
um espaço criado especial-
mente para atender os lí-
deres municipais, onde 
iniciativas como “Cidade 
Empreendedora”, e seus 
eixos temáticos de com-
pras governamentais, des-
burocratização, educação 
empreendedora, inovação 
e gestão municipal serão 
apresentadas.

A Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba (ALPB) ho-
menageia hoje os médicos 
Geraldo Medeiros e Daniel 
Beltrammi, e a enfermei-
ra Renata Nóbrega, repre-
sentando todos os profis-
sionais de saúde do Estado 
que atuaram diretamente 
no combate à pandemia da 
Covid-19. Eles vão receber 
a Medalha Epitácio Pessoa, 
em sessão solene. 

A proposição é do de-
putado estadual Jeová 
Campos (PT), que decidiu 
conceder as medalhas às 
personalidades que atua-
ram diretamente coorde-
nando a gestão da pande-
mia na Paraíba. Geraldo 
Medeiros foi secretário de 
Saúde do Estado de janei-
ro de 2019 até abril de 2022, 
quando abriu mão do car-

go para a sua pré-candi-
datura a deputado federal. 

Já Renata Valéria, pas-
sou grande parte da pan-
demia como secretária exe-
cutiva de Saúde da Paraíba, 
e agora assumiu o cargo 
de secretária estadual de 
Saúde, no lugar de Geraldo 
Medeiros. Enquanto Da-
niel Beltrammi também 
atuou diretamente con-
tra a Covid-19 nos últimos 
dois anos como secretá-
rio executivo de Gestão da 
Rede de Unidades de Saú-
de e hoje é superintenden-
te da Fundação Paraibana 
de Gestão em Saúde (PB-
Saúde).

Além da medalha, o 
médico Daniel Beltrammi 
vai receber o Título de Ci-
dadão Paraibano, durante 
a solenidade. A honraria 
foi aprovada na Assem-
bleia Legislativa em 17 de 
março de 2021, com pro-

positura do deputado esta-
dual Raniery Paulino (Re-
publicanos) e será entregue 
durante a sessão solene de 
hoje. Renata Nóbrega, na-
tural de Santa Luzia, é en-
fermeira com atuação em 
vigilância em saúde. Faz 
parte do quadro da SES
-PB desde 2012. Ocupou o 
cargo de gerente executiva 
de Vigilância em Saúde de 
2014 até dezembro de 2018. 
Professora universitária, 
doutoranda em biotecno-
logia, assumiu em janeiro 
de 2019 o cargo de secre-
tária executiva de Saúde 
da Paraíba, e, em abril de 
2022, tornou-se secretária 
de Saúde do Estado.

Geraldo Medeiros foi 
diretor do Hospital de 
Trauma de Campina Gran-
de desde a sua abertura em 
2011 e é professor da Uni-
versidade Federal de Cam-
pina Grande. 

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Segundo o secretá-
rio chefe da Controlado-
ria Geral do Estado, Letá-
cio Tenório Guedes Júnior, 
a avaliação é feita de forma 
independente por agências. 
Elas avaliam a saúde finan-
ceira de instituições, públi-
cas ou privadas, ou países.

“Existem três agências 

de rating mundialmente co-
nhecidas. A maior é essa que 
avaliou a Paraíba. Elas ava-
liam a capacidade de hon-
rar os compromissos, de 
pagamento, de investir, de 
continuidade dos negócios. 
Olham se aquele ente tem 
saúde financeira”, comen-
tou.

O resultado atesta não 
apenas a saúde financeira do 
Estado, como também sina-
liza aos credores de todo o 
mundo que emprestar para 
a Paraíba é um bom negócio. 
“É sinalizado: podem em-
prestar que o estado da Pa-
raíba não tem risco de ina-
dimplência, ele está com as 

finanças saudáveis e tem re-
cursos em caixa. Chega nas 
empresas que vendem, ban-
cos que emprestam, além 
de embaixadas e consula-
dos. Assim eles sabem que 
determinado estado é bem 
administrado. Isso traz cre-
dibilidade muito grande”, 
completou Letácio. 

De acordo com o secre-
tário de Planejamento, Or-
çamento e Gestão, Gilmar 
Martins, no início da ges-
tão do governador João 
Azevêdo (PSB) a Paraíba 
havia sido avaliada com 
rating B, segundo a Secre-
taria do Tesouro Nacional, 
e desde então o objetivo 
foi melhorar a gestão fis-
cal para alcançar um me-
lhor resultado. “Uma vez 
tendo isso como premis-
sa, fizemos uma gestão fis-

cal pautada numa solidez, 
de tal forma que pudésse-
mos contratar operações de 
crédito de forma mais fá-
cil, com confiança e atrair 
investimentos. Com isso 
também podemos desen-
volver políticas públicas 
para atender a demanda da 
sociedade”, disse. 

Atualmente, a Paraíba 
também alcançou o rating 
A na secretaria do Tesou-
ro Nacional, foi o único es-
tado do Nordeste a obter 

essa nota. Segundo Gilmar 
Martins, foi feito o “dever 
de casa”, o que proporcio-
nou a boa avaliação atual. 
“Em 2021 solicitamos ava-
liação de rating pela pri-
meira vez, foi a maior nota 
conseguida, e agora este 
ano, foi revisto a gestão fis-
cal e  para a nossa satisfa-
ção a agência confirmou 
que a Paraíba continua com 
a maior nota de rating”.  

Já o secretário estadual 
da Fazenda, Marialvo Lau-

reano, ressaltou que o resul-
tado demonstra a seriedade 
e firmeza da gestão fiscal 
da Paraíba. “A prova disso 
são os vários investimentos 
que o governo vem fazendo 
com receita própria. Além 
disso, vários financiamen-
tos internacionais que fize-
mos, cinco em três anos. E 
continuamos recebendo os 
bancos. Eles nos ligam ofe-
recendo crédito para proje-
tos. Alcançamos um gran-
de patamar para a Paraíba”.

Agências atuam de maneira independente

Único do NE com nota máxima do Tesouro

O secretário Letácio ex-
plicou ainda que após a di-
vulgação da nota, não foi 
mais necessária uma busca 
por empréstimos em ban-
cos mundiais, mas os pró-
prios bancos passaram a 
oferecer o crédito à Paraí-
ba e até mesmo a disputar 
por isso. “Hoje o estado vive 
uma situação inversa. Se no 
passado ia atrás de financia-
mento, hoje houve concor-
rência entre os bancos para 
ofertar crédito. Isso foi iné-
dito, hoje o estado coloca 
no edital e os bancos con-
correm entre eles para ofer-
tar”, disse. 

A possibilidade de reali-
zar empréstimos com mais 
facilidade também traz mais 
desenvolvimento para a Pa-
raíba. De acordo com Gil-
mar Martins, esse proces-
so traz celeridade, gerando 

emprego e renda.  “Se a gen-
te fosse fazer apenas com 
recursos próprios, faremos 
investimentos, mas levaria 
muito mais tempo”, disse. 

Mesmo com recursos 
próprios ao ponto de pos-
sibilitar investimentos em 
todas as áreas, como a cons-
trução de creches, casas da 
cidadania, e programas so-
ciais a exemplo do “Tá Na 
Mesa”, o crédito permite 
com que a Paraíba usufrua 
com mais rapidez de de-
senvolvimento. “O grande 
segredo é esse. Por exem-
plo, eu vou usufruir hoje do 
meu carro, do meu aparta-
mento, que estarei pagando 
ao longo dos anos. Também 
não faz sentido a Paraíba 
com o menor nível de en-
dividamento não fazer em-
préstimos”, explicou Gil-
mar Martins.

Ampla oferta de crédito

Os secretários Marialvo, Letácio e Gilmar destacaram a importância do rating AA+ para os compromissos da Paraíba

Foto: ReproduçãoFoto: Secom-PBFoto: Divulgação

Famup convoca gestores para a 
Marcha dos Prefeitos a Brasília

ALPB homenageia profissionais de 
saúde pela luta contra a Covid-19

pautas municipalistas sessão especial

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com
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O prefeito Cícero Lucena 
se reuniu, ontem, com mem-
bros do Tribunal de Justiça 
da Paraíba (TJ-PB). Em seu 
gabinete ele recebeu o de-
sembargador José Ricardo 
Porto e juízes da instituição 
para discutir uma parceria 
que visa a resolução consen-
sual de conflitos.

“A Prefeitura já tinha 
criado a própria Câmara 
de Conciliação para as pe-
quenas causas do Municí-
pio e agora com o auxílio 
do Poder Judiciário vai fa-
cilitar muito na prática as 
soluções de causas que po-
dem ser resolvidas de for-
ma conciliatória”, explicou 
o prefeito.

Cícero deu como exem-
plo demandas por medica-
mentos especiais. “Isso po-
derá ser resolvido de forma 
honesta e eficiente para o 
fornecimento do que o pa-
ciente eventualmente pre-
cise”, afirmou.

José Ricardo Porto des-
tacou que a intenção é resol-
ver de forma conciliatória 
questões que estão na Justi-
ça. “Queremos que o Poder 
Judiciário contribua e tam-
bém temos a possibilida-
de de redução do seu acer-
vo. Tivemos uma conversa 
técnica e produtiva e agora 
vamos agilizar para colocar 
em prática um bom proje-
to”, afirmou o desembarga-
dor, que também coordena 
o Núcleo Permanente de 
Métodos Consensuais de 
Solução de Conflitos (Nu-
pemec) do Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba.

Ainda participaram da 
reunião o procurador-geral 
do Município, Bruno Nó-
brega, os juízes do Nupe-
mec Antônio Carneiro de 
Paiva Júnior, Ana Amélia 
Alecrim Câmara e Jailson 
Shizue Suassuna e o pro-
curador do Município Lu-
cas Sampaio da Cunha.

Em sua maioria esmaga-
dora, os vereadores de João 
Pessoa aprovaram, ontem, 
na sessão ordinária da Câ-
mara Municipal as devidas 
modificações para viabili-
zar a abertura de uma linha 
de crédito que possibilitará 
a construção da tão sonhada 
nova sede da Casa Napoleão 
Laureano. Para o presiden-
te do Legislativo municipal, 
Dinho Dowsley (Avante), é 
um desejo antigo que come-
ça a se tornar realidade.

“É um sonho que está se 
tornando real. Precisamos 
reacender a chama da Câ-
mara de Vereadores e com 
essa nova sede que preten-
demos construir, teremos 
também uma economia 
porque o anexo administra-
tivo é alugado”, explicou e 
vibrou o presidente da Casa.

Os vereadores já haviam 
aprovado no último dia 8 
deste mês o empréstimo de 
R$ 20 milhões com o Ban-
co de Brasília (BRB) para a 
construção da nova sede. 
Mas alguns ajustes foram 
necessários no projeto de lei, 
concluído ontem.

Modificações em linha de crédito para nova 
sede são aprovadas pelos vereadores em JP

proposta

Prefeito de João Pessoa e membros do Tribunal de Justiça discutem projeto para resolução de conflitos

Conciliação judicial une PMJP e TJ
parceria

Um projeto de lei que 
tem por objetivo buscar 
preservar cada vez mais 
o meio ambiente paraiba-
no foi aprovado, na ses-
são da manhã de ontem, 
na Assembleia Legislati-
va da Paraíba. De auto-
ria do líder do Governo 
na Casa Epitácio Pessoa, 
o deputado Wilson Filho 
(Republicanos), o PL proí-
be a comercialização e o 
uso de canudos de plásti-
co em restaurantes, bares 
e demais estabelecimentos 
comerciais em todo o Es-
tado. O projeto, agora, se-
gue para sansão do gover-
nador João Azevêdo (PSB). 

De acordo com a pro-
posta contida no projeto, 
caberá à Superintendên-
cia de Administração do 
Meio Ambiente (Sudema) 
o processo que vai da fis-
calização e aplicação de 
penalidades, como mul-
tas, para quem descum-
prir o que determina o PL, 
caso vire lei.  

“Temos a necessidade 
e obrigação de buscarmos 
sempre a preservação do 

nosso meio ambiente. Te-
mos informações de uma 
pesquisa realizada pela 
Organização das Nações 
Unidas, a ONU, onde cer-
ca 4% de todo lixo descar-
tado nos oceanos, ao redor 
do mundo, são canudos 
plásticos. E isso é grave. 
Podemos e devemos fa-
zer a nossa parte”, justifi-
cou o líder.

Wilson Filho ressaltou 
ainda que os canudos de 
plástico são um dos gran-
des vilões do meio am-
biente e, em especial, nas 
cidades com área litorâ-
nea, como são os casos de 
João Pessoa, Cabedelo e 
Conde, na Região Metro-
politana. 

“Nosso objetivo é pro-
vocar uma transição cul-
tural. É possível e é viável 
financeiramente, social-
mente e culturalmen-
te substituir o canudo de 
plástico por outro tipo de 
material. Este é um mo-
vimento que existe no 
mundo. Tenho certeza da 
sanção por parte do gover-
nador João Azevêdo ”.

Cícero Lucena (ao centro) recebeu o desembargador José Ricardo Porto (ao lado dele, à esquerda) e juízes para definir parceria

Foto: PMJP

O presidente ainda jus-
tificou que a proposta foi 
apreciada em caráter de ur-
gência, na semana passada, 
porque o prazo da Secre-
taria do Tesouro Nacional 
para empréstimos abaixo 
de R$ 50 milhões termina 
no próximo dia 30 de abril. 

A Casa também apro-
vou alteração administra-
tiva no Instituto de Previ-
dência Municipal (IPM). 
Oriundo do Executivo Mu-
nicipal, o projeto de lei pre-
vê mudança na estrutura 
administrativa do órgão, 
que com ela, vai buscar ade-

quá-la ao que exigem os ór-
gãos de controle externo, 
especialmente, Secretaria 
de Regimes Próprios de 
Previdência Social do Mi-
nistério da Economia e o 
Tribunal de Contas do Es-
tado da Paraíba. 

 O único que contestou 
a mudança IPM foi o ve-
reador Marcos Henriques 
(PT). Ele que cobrou outras 
mudanças e melhorias nas 
condições de trabalho e sa-
lariais dos servidores do 
instituto. 

  “Os servidores efetivos 
do órgão vêm clamando 

por uma discussão sobre 
melhorias nas condições de 
trabalho e na remuneração. 
Não houve essa discussão 
com esses servidores que 
recebem os piores salários 
do Brasil. Então fica aqui 
minha posição contrária a 
essa matéria”, justificou o 
parlamentar. 

 Já o líder da bancada de 
sustentação do prefeito Cí-
cero Lucena (Progressis-
tas), o vereador Bruno Fa-
rias (Cidadania) disse que 
o projeto de lei não trata de 
Plano de Cargos, Carreiras 
e Remuneração (PCCR) dos 
servidores do IPM. 

“A estrutura atual do 
IPM-JP foi estabelecida 
quase uma década atrás e 
naquele momento o órgão 
geria 4.500 benefícios, que 
passaram para 7.500 atual-
mente. Essa matéria trata 
da repaginação organiza-
cional e administrativa da 
autarquia. Além de apontar 
com a valorização dos efeti-
vos com a determinação de 
cargos que só poderão ser 
assumidos por esses servi-
dores”, explicou o líder.

Um dia antes, na se-
gunda-feira, a diretoria do 
Nupemec foi recebida em 
audiência, no Palácio da 
Redenção, pelo governador 
em exercício desembarga-
dor Saulo Henriques de Sá 
e Benevides. 

Capitaneada pelo de-
sembargador José Ricardo 
Porto, diretor-geral do Nú-
cleo, a visita teve por obje-
tivo a entrega de um docu-
mento propondo a criação 
de um Grupo de Trabalho 
no âmbito do Poder Exe-
cutivo Estadual para fins 
de apresentar estudo so-
bre a viabilidade de criação 
de câmeras de prevenção e 
resolução administrativa 
de conflitos, bem como di-
retrizes acerca da atuação 
de Procuradores Estaduais 
nos procedimentos de me-

diação judicial. 
Após a audiência, o go-

vernador Saulo Benevides 
elogiou a iniciativa do Nu-
pemec e disse que encami-
nharia o documento para o 
procurador-geral do Esta-
do, Fábio Andrade, a fim de 
tomar as devidas providên-
cias. “É uma iniciativa mui-
to importante de todos que 
fazem o Nupemec do Tri-
bunal de Justiça da Paraíba, 
objetivando solucionar os 
conflitos, notadamente na 
área da saúde. São inúme-
ros processos distribuídos 
cotidianamente no Tribu-
nal de Justiça tratando des-
se conflito, que é um confli-
to muito latente na nossa 
sociedade no que diz res-
peito à questão da saúde, 
do fornecimento de medi-
camento e de tratamento de 

saúde. O diálogo é impor-
tante porque através des-
se núcleo eu acredito que 
muitas soluções e muitas 
ideias duradouras haverão 
de surgir”, afirmou.

O diretor-geral do Nu-
pemec, desembargador 
José Ricardo Porto, agrade-
ceu a sensibilidade e a pres-
timosidade do governador 
em exercício Saulo Benevi-
des. “Tão logo assumimos o 
Nupemec recebi a sugestão 
dos diretores adjuntos An-
tônio Carneiro, Ana Amé-
lia e Jailson Suassuna exa-
tamente em alguns setores 
sensíveis. E um dos pontos 
mais sensíveis de toda a po-
pulação, notadamente das 
pessoas hipossuficientes, é 
a saúde pública, que é um 
dever do Estado. Fizemos 
um projeto e solicitamos 

audiência ao governador 
Saulo Benevides. Imedia-
tamente ele nos atendeu e 
proclamou da necessidade 
desse núcleo para que pos-
samos, dentro do clima de 
conciliação, de paz, de con-

córdia e um bom diálogo, 
evitar que o Poder Judiciá-
rio receba inúmeras ações 
e procedimentos de toda 
natureza. A criação de um 
Núcleo de Conciliação den-
tro da Procuradoria Geral 
do Estado será de suma im-
portância”, pontuou.

Para o diretor-adjunto 
do Nupemec, juiz Antô-
nio Carneiro, o encontro 
mantido com o governa-
dor em exercício Saulo Be-
nevides abre a possibilida-
de de ser criado no âmbito 
do Poder Executivo esta-
dual uma câmara especia-
lizada de solução de con-
flito em todas as áreas da 
administração pública es-
tadual. “É um avanço. Al-
guns municípios e alguns 
estados brasileiros já o fi-
zeram em cumprimento à 

lei de mediação e ao pró-
prio Código de Processo 
Civil. A Paraíba vai dar um 
avanço nessa área. Vai fa-
cilitar a redução do esto-
que nos nossos processos 
do Estado da Paraíba. A 
fazenda pública estadual e 
municipal ocupa hoje um 
dos maiores demandados 
e demandantes do sistema 
de Justiça. Com isso, além 
da redução do acervo pro-
cessual nós também esta-
mos consolidando a polí-
tica pública de solução de 
conflito através do método 
mais adequado, que é a so-
lução consensual”, afirmou 
o magistrado.

A juíza Ana Amélia, di-
retora adjunta do Nupe-
mec, disse que a reunião 
interinstitucional foi mui-
to proveitosa. 

Estado recebe proposta para solução de problemas

Análise
Após a audiência, o 

governador em exercício 
Saulo Benevides disse 
que encaminharia o 

documento para 
o Procurador-Geral 

do Estado

Vereadores fizeram ajustes em projeto apreciado no dia 8 de abril

Foto: CMJP

meio ambiente

Canudos de plásticos 
devem ser proibidos
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Secretários de Saúde questionam o anúncio de que ministério vai publicar norma decretando o fim da emergência 

Conass critica decisão de Queiroga
pandemia do covid-19

Oportunidade de
emprego

A TESS Indústria, 
seleciona Pessoas 
com Deficiência 

(PCD) os 
interessados deverão 

enviar o currículo 
para o site jobs.

kenoby.com/tess.”

O Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (Co-
nass) e o Conselho Nacional  
de Secretarias Municipais de 
Saúde (Conasems) enviaram 
ofício ao Ministério da Saúde 
ontem questionando o anún-
cio de que a pasta irá publi-
car norma para decretar o 
fim do estado de emergência 
de saúde pública de impor-
tância nacional em decorrên-
cia da pandemia da Covid-19.

As entidades manifes-
tam preocupação com o “fim 
abrupto” da emergência. Se-
gundo elas, há um conjunto 
de leis, regras e políticas pú-
blicas vinculadas a essa si-
tuação que afetam estados e 
municípios.

Outro impacto negativo 
mencionado pelas entidades 
é o fato de haver leis e decre-
tos estaduais e municipais 
baseados nessa condição, 
que teriam de ser ajustados 
e atualizados. Os conselhos 
destacam que o enfrenta-
mento da pandemia envol-
veu ampliação de políticas, 
celebração de contratos com 
fornecedores e contratação 

de profissionais.
“É imperativa a reade-

quação dos serviços e o re-
manejamento dos profissio-
nais, além da adequação de 
contratos já celebrados e que 
estão em andamento, o que 
demandará considerável es-
forço dos municípios e dos 
estados, o que não poderá ser 
concluído em curto espaço 
de tempo”, ressalta o ofício.

As entidades lembram 
que a pandemia não acabou, 
razão pela qual a manuten-
ção de políticas para com-
bater a circulação do vírus, 
para ampliar a vacinação e 
para mitigar novas infecções 
ainda se fazem necessárias.

“Sob o risco de desassis-
tência à população, solicita-
mos ao Ministério da Saúde 
que a revogação da Portaria 
MS/GM nº 188, de 3 de fe-
vereiro de 2020, estabeleça 
prazo de 90 (noventa) dias 
para sua vigência e que seja 
acompanhada de medidas de 
transição pactuadas, focadas 
na mobilização pela vacina-
ção e na elaboração de um 
plano de retomada capaz de 
definir indicadores e estraté-
gias de controle com vigilân-
cia integrada das síndromes 

respiratórias”, defendem o 
Conass e o Conasems.

Em nota à Agência Brasil, 
o Ministério da Saúde afir-
mou que “mantém perma-
nente diálogo com estados e 
municípios e reforça que ne-
nhuma política pública será 
interrompida com a medi-
da”. A pasta acrescenta que 
entende que “o cenário epi-
demiológico permite o en-
cerramento da Espin [Emer-
gência de Saúde Pública de 
Interesse Nacional], além da 
alta cobertura vacinal e a ca-
pacidade de resposta e assis-
tência do Sistema Único de 
Saúde (SUS)”.

 Jonas Valente 
Agência Brasil

n 

O Conass e 
o Conasems 
solicitaram 
ao Ministério 
da Saúde 
que seja 
estabelecido 
um prazo 
de 90 dias 
para o fim da 
emergência

Ex-secretário promete R$ 1 bi da 
Rouanet para eventos pró-arma

andré porciuncula

Com o fim da emergência na pandemia, o uso de máscara no país não deverá ser obrigatório

“Pela primeira vez va-
mos colocar dinheiro da 
Rouanet em eventos de 
arma de fogo, vai ser super 
bacana isso”. A fala é de An-
dré Porciuncula, então se-
cretário nacional de Incen-
tivo e Fomento à Cultura, e 
o responsável por analisar 
e aprovar propostas que de-
sejam se enquadrar na Lei 
de Incentivo à Cultura, co-
nhecida como Lei Rouanet. 
A promessa foi feita durante 
a Convenção Nacional Pró
-armas, realizada no dia 28 
de março deste ano, quando 

ele ainda ocupava o segun-
do cargo mais importante 
da Cultura no país. 

Segundo Porciuncula, o 
governo tem R$ 1,2 bilhão 
para dois “megaeventos”, 
dinheiro que pode ser usa-
do, segundo ele, por criado-
res de conteúdos pró-armas. 
“Estamos lançando agora, 
de linha audiovisual, que 
vocês podem usar para fa-
zer documentários, filmes, 
webséries, podcasts, para 
quê? Para trazer a pauta 
do armamento dentro de 
um discurso de imaginá-
rio. Trazer filmes sobre o ar-
mamento, da importância 
do armamento para a civi-
lização, a importância do ar-
mamento para garantir a li-
berdade humana”, afirmou.

A referência, no caso, se-
riam as comemorações do 
Bicentenário da Indepen-
dência do Brasil, que será 
celebrado em setembro des-
te ano - um mês antes das 
eleições. “Estamos lançan-
do na secretaria especial de 
cultura dois megaeventos 
em que a princesa do even-
to é a arma de fogo, o presi-
dente da República vai estar 
[…] A arma de fogo foi fun-

damental pra que garantís-
semos a nossa independên-
cia. Então trazer um evento 
em que a arma de fogo seja 
a nossa miss na passarela, 
que a gente mostre para po-
pulação um outro olhar so-
bre a arma de fogo”.

Oficialmente, a Secreta-
ria de Cultura anunciou um 
edital de R$ 30 milhões para 
produções audiovisuais so-
bre o bicentenário, como do-
cumentários, filmes de fic-
ção ou animações de curta 
e longa metragem com o 
tema da independência. A 
Agência Pública questio-
nou a pasta sobre o finan-
ciamento de R$ 1,2 bilhão 
prometido pelo ex-secretá-
rio, que ainda não retornou.

“Chamo aos senhores a 
usarem a Lei Rouanet, que 
é uma lei de incentivo tri-
butário também, para que 
vocês que possuem conta-
tos com empresários ou en-
tão que sejam empresários, 
financiem eventos pró-ar-
mas com a Lei de Incenti-
vo, eventos culturais sobre 
a arma de fogo com a Lei 
de Incentivo. Sejam agen-
tes modificadores”, convo-
cou Porciuncula.

Alice Maciel e Bruno Fonseca 
Agência Pública

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Feridos
Uma fonte policial 

disse à agência 
espanhola Efe que 
16 feridos foram 

transportados 
para o hospital 
pelas forças de 

segurança

Pelo menos seis pes-
soas morreram ontem 
e 11 ficaram feridas em 
duas explosões que atin-
giram uma escola para 
rapazes em um bair-
ro de Cabul, capital do 
Afeganistão habitado 
por famílias da minoria 
xiita hazara, disse a po-
lícia afegã.

“As explosões na esco-
la Abdul Rahim Shahid 
mataram seis pessoas e 
provocaram ferimentos 
em 11”, disse à agência 
France-Presse o porta-
voz da polícia de Cabul, 
Khalid Zadran referin-
do-se a um “balanço 
provisório”.

Até o momento, não 
foram divulgados deta-
lhes sobre as explosões 
na zona oriental da ci-
dade de Cabul.

Antes, uma fonte 
policial disse à agên-
cia espanhola Efe que 

16 feridos tinham sido 
transportados para o 
hospital pelas forças de 
segurança.

O bairro xiita haza-
ra, na capital do Afega-
nistão, afetado pelas ex-
plosões é densamente 
povoado. 

A Rússia anunciou ontem, 
uma nova fase de sua ofensi-
va na guerra da Ucrânia, uma 
mudança que era esperada des-
de a retirada das tropas de Kiev. 
Agora o objetivo é capturar a 
região de Donbas, no leste do 
país, onde os separatistas apoia-
dos por Moscou lutam contra as 
forças ucranianas há oito anos. 
Ao mesmo tempo, a Rússia am-
pliou os ataques à Ucrânia, com 
mais de mil instalações milita-
res sendo atingidas, segundo 
Ministério da Defesa russo.

Horas depois de o presidente 
ucraniano Volodymyr Zelensky 
dizer que as tropas russas “co-
meçaram a batalha por Don-
bas”, o ministro das Relações 
Exteriores da Rússia, Serguei 
Lavrov, anunciou que Moscou 
buscaria a “libertação comple-
ta” de Donetsk e Luhansk no 
leste. O governador regional de 
Luhansk disse ontem que a ci-
dade oriental de Kreminna está 
agora “sob o controle” das forças 
russas, o que permitiria que os 
russos avançassem em direção 
a Kramatorsk, capital da região 
de Donbas

Se for bem-sucedida, essa 
ofensiva daria ao presidente 
Vladimir Putin uma peça vital 
da Ucrânia e uma vitória extre-
mamente necessária na guerra 
de sete semanas que ele pode-
ria apresentar ao povo russo em 
meio a crescentes baixas e difi-
culdades econômicas causadas 
pelas sanções do Ocidente.

Também cortaria efetiva-
mente a Ucrânia em duas e a 
privaria dos principais ativos 
industriais concentrados no les-
te, incluindo minas de carvão, 
fábricas de metais e fábricas de 
construção de máquinas.

No que parecia ser uma in-
tensificação dos ataques à Ucrâ-
nia, o porta-voz do Ministério 
da Defesa da Rússia, major-ge-
neral Igor Konashenkov, disse 
que mísseis lançados do ar des-
truíram 13 locais de tropas e 
armas ucranianas, enquanto a 
força aérea atingiu 60 outras ins-

Duas explosões atingiram uma escola em bairro da capital afegã habitado por famílias da minoria xiita hazara

Atentado em Cabul deixa seis mortos
afeganistão

guerra na ucrânia

Rússia realiza nova ofensiva militar
Agência Brasil/RTP

fortes chuvas

África do Sul avalia os 
danos por inundações

As autoridades da 
África do Sul avalia-
vam ontem os danos 
causados pelas inunda-
ções que deixaram pelo 
menos 448 mortos no 
país e declararam esta-
do de catástrofe nacio-
nal uma semana após o 
início das tempestades 
na costa leste

A área mais afeta-
da pelas fortes chuvas 
- que começaram tor-
rencialmente no dia 11 
e continuaram durante 
toda a semana - é a área 
de Durban, a maior ci-
dade da Província de 
KwaZulu-Natal e a ter-
ceira maior da África 
do Sul. Vários ministros 
viajaram para o local 
para inspecionar esco-
las, hospitais e infraes-
truturas afetadas.

Na véspera, o presi-
dente Cyril Ramaphosa 
referiu-se a um desas-
tre humanitário que re-
quer intervenção massi-
va e urgente e declarou 
estado de catástrofe na-
cional, o que permitirá 
uma liberação excepcio-
nal de recursos.

As fortes chuvas e os 
deslizamentos de ter-
ra deixaram uma pai-
sagem apocalíptica na 
província, com estra-
das destruídas e pontes 
desmoronadas. Um alto 
funcionário do governo 
local informou que cin-
co corpos foram recu-
perados ontem, elevan-
do o número de mortos 
para 448.

Muitos moradores 
estão sem água potável 
há oito dias, pois quase 
80% da rede está fora de 
serviço, segundo as au-
toridades locais. Cami-

nhões-pipa tentam le-
var água à população, 
mas algumas áreas con-
tinuam inacessíveis.

As autoridades dis-
seram que restabelece-
ram a energia na maio-
ria das áreas afetadas, 
mas o país enfrenta no-
vos apagões impostos 
pela estatal Eskom, cuja 
infraestrutura precária 
é incapaz de atender às 
necessidades da popu-
lação.

O Porto de Durban, 
um dos principais ter-
minais marítimos da 
África e centro da ati-
vidade econômica do 
país, foi gravemente 
afetado. O acesso por 
terra foi reduzido de-
vido aos danos regis-
trados na rota que liga 
o porto ao restante do 
país. O fornecimento de 
combustível e alimentos 
foi interrompido. Além 
disso, as instalações de 
várias empresas foram 
destruídas.

Danos substanciais
As autoridades afir-

mam que os danos serão 
substanciais. Um cálcu-
lo inicial para os reparos 
da infraestrutura rodo-
viária alcança US$ 382 
milhões.

O governo anunciou 
na semana passada a 
entrega de um fundo de 
emergência de US$ 68 
milhões para a região, 
que já sofreu uma des-
truição massiva em ju-
lho durante uma onda 
de tumultos e saques.

As chuvas deram 
uma trégua desde o fim 
de semana, e pratica-
mente não houve preci-
pitação durante a noite 
de segunda-feira, se-
gundo o Instituto Na-
cional de Meteorologia.

Agência Estado

Serguei Lavrov disse que a Rússia tentará a “libertação” de Donetsk e Luhansk

talações militares ucranianas, 
incluindo depósitos de armaze-
namento de ogivas de mísseis.

A artilharia russa atingiu 
1.260 instalações militares ucra-
nianas e 1.214 tropas nas últi-
mas 24 horas, disse Konashen-
kov. As alegações não puderam 
ser verificadas de forma inde-
pendente.

Segundo autoridades ucra-
nianas e americanas, a ofen-
siva de agora será muito mais 
metódica. Em vez de ataques 
relâmpagos das linhas de fren-
te russas, as forças de Moscou 
- dispostas em um semicírcu-
lo que se estende de oeste a les-
te da cidade de Izium a Sieve-
rodonetsk - aumentaram suas 
barragens de artilharia e en-
viaram pequenos destacamen-
tos de tropas para operações 
de reconhecimento das linhas 
ucranianas.

Muitas das tropas ucrania-
nas que estão em Donbas estão 
entrincheiradas em terraplena-
gens que estão lá há quase uma 

década. Conhecidos como “ope-
rações de modelagem” nos cír-
culos militares, esses ataques 
russos menores costumam ser 
precursores de movimentos de 
tropas maiores ou servem como 
distração para outras frentes. 
Nos últimos dias, os russos en-
viaram cerca de 11 grupos táti-
cos de batalhões para o Donbas, 
elevando o número para cerca 
de 75, segundo oficiais do Pen-
tágono. Cada grupo tem cerca 
de mil soldados.

Em Horlivka, uma cidade 
ocupada por separatistas apoia-
dos pela Rússia, um morador 
disse que, após uma semana de 
silêncio, agora havia fogo de ar-
tilharia pesado vindo do lado 
russo, junto com movimentos 
de tropas e jatos russos sobre-
voando. 

Escalada
Houve ataques em toda a 

Ucrânia nos últimos dias, sina-
lizando uma nova escalada: em 
Kharkiv, por exemplo, a artilha-

ria russa atingiu uma área resi-
dencial frequentemente bom-
bardeada, matando pelo menos 
três pessoas. 

O ataque letal ocorre após 
dois dias de disparos de fogue-
tes e artilharia em partes da ci-
dade que raramente eram atin-
gidas no mês passado. Outras 
cidades como Zaporizhzhia, 
Lviv e Kiev, a capital, foram 
atingidas por mísseis de cru-
zeiro e fogo de artilharia en-
quanto as forças russas prepa-
ravam tropas terrestres para 
atacar Donbas.

“Em comparação com as 
primeiras semanas da guerra, 
esta próxima ofensiva é muito 
menos decisiva do que pode 
parecer”, disse Michael Ko-
fman, diretor de estudos rus-
sos do CNA, um instituto de 
pesquisa em Arlington, Virgí-
nia (EUA). “Não importa o que 
aconteça no Donbas, os custos 
provavelmente serão tão altos 
que os militares russos serão 
uma força gasta”.

efeitos da guerra

Bird alerta sobre os preços de alimentos

 

O presidente do Banco 
Mundial (Bird), David Mal-
pass, e a diretora-gerente do 
Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI), Kristalina Geor-
gieva, destacaram ontem, du-
rante evento virtual, os riscos 
trazidos pela alta recente nos 
preços de alimentos. Segun-
do Malpass, a ação militar da 
Rússia na Ucrânia pesa na pro-
dução de alimentos e também 
ameaça safras futuras, por seu 
impacto para elevar preços de 
fertilizantes.

Segundo ele, os preços dos 
alimentos têm avançado mais 
do que o índice de preços ao 
consumidor (CPI, na sigla em 

inglês). Como os mais pobres 
gastam uma parcela maior de 
sua renda com comida, isso se 
traduz em um impacto propor-
cionalmente maior nesse seg-
mento da população.

O Banco Mundial projeta 
que uma elevação de 1% nos 
preços dos alimentos pode lan-
çar 10 milhões de pessoas na 
pobreza extrema no mundo.

Segundo a instituição, a in-
segurança alimentar neste mo-
mento cresce mais rápido nos 
países de renda média, mas 
obviamente os de baixa ren-
da também estão entre os afe-
tados. Kristalina Georgieva, 
por sua vez, destacou a alta nos 
preços de alimentos e também 
de fertilizantes. “Nós também 
sabemos que uma crise ali-
mentar pode provocar distúr-

Gabriel Bueno da Costa 
Agência Estado

bios sociais”, afirmou.
Segundo ela, é crucial haver 

ações “rápidas e coordenadas” 
para manter o comércio global, 
apoiar famílias vulneráveis e 
garantir “suprimentos agríco-
las significativos”, além de re-
duzir pressões financeiras.

A diretora-gerente do FMI 
lembrou que a entidade cortou 
projeções para o crescimento 
econômico global, e comple-
mentou: “Em termos humanos, 
renda está caindo e dificulda-
des aumentando”

Ela disse ainda que a enti-
dade, o Banco Mundial e ou-
tros organismos, como a Or-
ganização das Nações Unidas, 
estão se unindo ao esforço para 
ajudar a enfrentar a insegu-
rança alimentar global, nesse 
contexto.

Pobreza

n 

A artilharia 
russa atingiu 
1.260 
instalações 
militares 
ucranianas e 
1.214 tropas 
nas últimas 
24 horas, 
segundo o 
governo susso 

Foto: Wikipédia
Agência Estado

O Banco Mundial 
projeta que uma 

elevação de 1% nos 
preços dos alimentos 

pode lançar 10 milhões 
de pessoas na pobreza 
extrema no mundo. A 

insegurança alimentar 
neste momento cresce 
mais rápido nos países 

de renda média
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Uma pesquisa realizada 
pela Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP) mostrou que 
o preço do botijão de 13 quilos 
do Gás Liquefeito de Petróleo 
(GLP), conhecido como gás de 
cozinha, chegou a R$ 128 na 
Paraíba. O valor foi verificado 
em Campina Grande, segun-
do o levantamento, realizado 
entre os dias 10 e 16 deste mês.

No total, a ANP analisou 
os preços do gás de cozinha 
em seis municípios paraiba-
nos, do Litoral ao Sertão. O 
botijão mais barato foi encon-
trado em João Pessoa ao cus-
to de R$ 99,99. Já o maior valor 
praticado na capital paraiba-
na, que teve 19 locais pesqui-
sados, foi de R$ 125. Em Cam-
pina Grande, onde também 
foram verificados 19 estabe-
lecimentos, o valor mais ba-
rato foi de R$ 110.

Na Região Metropolitana 
de João Pessoa, os municípios 
de Cabedelo e Bayeux tam-
bém fizeram parte da pesqui-
sa. Os preços variaram entre 
R$ 125 e  R$ 100 e R$ 116 e R$ 
115, respectivamente. No Ser-
tão do estado, os valores fo-
ram mais aproximados. Em 
Sousa o preço máximo de um 
botijão de 13 quilos chegou a 
R$ 117 e o mínimo a R$ 110. 
Em Patos, os valores oscila-
ram entre R$ 120 e R$ 112.

No estado, o preço médio 
ficou em R$ 116,96, sendo o 14o 
maior valor entre os 26 esta-
dos e o Distrito Federal. Em 
todo o país, o preço do boti-
ção chegou a R$ 160 no esta-
do do Mato Grosso, enquan-
to que o menor preço (R$ 78) 
foi encontrado no Maranhão. 

Pesquisa mostrou que menor valor foi de R$ 99,99, praticado em João Pessoa

Preço do gás de cozinha 
chega a R$ 128 na Paraíba

levantamento da anP

EDIÇÃO: Thais Cirino
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona

Mais de 93% dos brasileiros utilizam o 
aplicativo ao menos uma vez por dia, e ele 
se encontra instalado em mais de 99% dos 

celulares, segundo pesquisa da Panorama Mobile 
Time/Opinion Box. Ou seja, é uma ferramenta de 
comunicação que já está na mão do cliente, basta 
apenas encontrar os melhores caminhos para 
se conectar com ele. E já que é uma ferramenta 
valiosa para aumentar suas vendas, que tal se 
atualizar e ver quais novidades estão chegando e 
entender como você poderá inserir as mudanças 
nas suas estratégias de marketing digital? Esses 
recursos serão disponibilizados de forma gradual 
nas próximas semanas ou meses em todo mundo, 
inclusive no Brasil.

1. Reações: a exemplo do que acontece no 
Facebook, vai dar para reagir a uma conversa, só 
que com emojis. Do jeito que fazemos no Instagram 
e Telegram.

2. Compartilhamento: outra melhoria é a 
ampliação do tamanho de arquivos que se pode 
compartilhar por meio do aplicativo. Usuários 
poderão enviar documentos, fotos, vídeos de até 2 
GB para seus contatos. 

3. Ligação em grupo de até 32 pessoas: até então, 
o limite era de oito participantes. A empresa já tinha 
anunciado recentemente outras novidades para 
facilitar a troca de mensagens de voz no WhatsApp, 
como a opção de ouvir mensagens fora da janela das 
conversas e acelerar a velocidade e áudios.

4. Administrador poderá apagar mensagem no 
grupo: eles poderão apagar mensagens erradas ou 
problemáticas de qualquer integrante nas conversas. 

5. A ferramenta “visto por último” do WhatsApp 
vai passar por mudanças no iPhone, permitindo ao 
usuário escolher ocultar o horário em que esteve 
on-line para contatos específicos. A novidade chegou 
à versão de teste do mensageiro para iOS junto 
com a atualização mais recente. Trata-se da opção 
“Meus contatos exceto...”, por meio da qual é possível 
selecionar determinadas pessoas, em meio à sua lista 
de contatos, para as quais a informação do horário do 
último acesso não será mais exibida. 

6. Restringindo o acesso a outras informações: 
a alternativa que permite ocultar detalhes do status 
para contatos específicos também apareceu em 
mais seções do aplicativo. Com isso, o usuário 
poderá, em breve, bloquear a visualização dos 
detalhes da sua biografia e a foto de perfil para 
determinadas pessoas. Vale ressaltar que a nova 
ferramenta ainda está em fase de testes com os 
participantes do programa TestFlight da Apple. 

7. Testes de troca de idioma no app: O mensageiro 
WhatsApp expandiu a distribuição de uma nova 
função na versão Beta do aplicativo para Android. 
A partir de agora, um grupo maior de usuários 
pode trocar o idioma dos menus e das opções 
da plataforma a qualquer momento e dentro das 
configurações do programa. Assim, você pode deixar 
todo o celular em português do Brasil e a interface 
do app em inglês, por exemplo. Com a possibilidade 
de troca, usuários podem deixar o aplicativo em 
uma língua diferente da selecionada para todo o 
resto do smartphone — algo útil para quem deseja 
praticar outro idioma, por exemplo. De acordo com 
a captura de tela, todas as opções disponíveis pelo 
desenvolvedor podem ser selecionadas no menu. 

8. Colocar fotos de capa em contas comerciais: 
o novo recurso pretende aproximar empresas e 
clientes, reforçando a identificação visual da marca 
na conta comercial, o que significa que o atributo 
será exclusivo da versão empresarial do aplicativo, 
não sendo estendida às contas padrão de pessoas 
físicas do mensageiro. E como vai funcionar? Os 
usuários (por enquanto, apenas os betas) recebem 
uma notificação em sua lista de bate-papos, 
explicando que será possível aprimorar o seu perfil 
comercial, mediante a introdução de uma foto de 
capa marcante, no tamanho de 1211 x 681 pixels. 
Disponível para configuração na opção “Toque 
para adicionar agora”, a imagem será exibida 
todas as vezes outras pessoas visitarem o chat 
da empresa. A visualização das imagens estará 
disponível assim que o usuário baixar uma versão 
atualizada do aplicativo, recurso que deverá ser 
liberado globalmente. A funcionalidade ainda não 
está presente no WhatsApp beta para Android.

Atenção, se liga nas 
novidades do zap 
aqui para o Brasil

Mundo 
  E Marketing

Georgina Luna
georginaluna@gmail.com | Colaboradora

Da Redação

A pesquisa foi realizada em 
3.881 postos do Brasil. Segun-
do o levantamento, o preço 
médio do botijão no país su-
biu para R$ 113,66, contra R$ 
113,54 na semana anterior, 
uma alta de 0,10%.

Dados do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) mostram que, nos 
12 meses até março, o preço 
do gás de cozinha para o con-
sumidor final saltou 29,56%, 
bem acima da inflação oficial 
do país. Enquanto isso, o valor 

do auxílio gás para abril foi fi-
xado pelo governo em R$ 51. 

Outros combustíveis
A mesma pesquisa mos-

trou que a gasolina subiu 
0,3%, para o preço médio de 
R$ 7,219 o litro, com o preço 
mais alto e o mais baixo re-
gistrados no Sudeste, de R$ 
8,499 e R$ 6,099, respectiva-
mente. O preço médio de ven-
da do diesel no país caiu 0,2%, 
ara R$ 6,587 o litro, com o mais 
caro a R$ 7,9 na região Norte 

e o mais barato a R$ 5,2 na re-
gião Sudeste.

De acordo com a ANP, o 
preço do petróleo continua vo-
látil no mercado internacional, 
impactado pela guerra entre 
a Rússia e a Ucrânia, e tem gi-
rado em torno dos US$ 100 o 
barril, com alguma redução no 
preço dos derivados. No caso 
do Brasil, a valorização do real 
frente ao dólar também tem 
refletido nos preços, mesmo 
que de forma quase impercep-
tível para o consumidor.

Preço médio do botijão de 13 quilos no estado ficou em R$ 116,96, de acordo com dados de seis municípios

Foto: Evadro Pereira

formação

Produtores de cachaça oferecem 
curso básico de sommelier em Areia

A Associação de Produ-
tores de Cachaça de Areia 
(APCA), com apoio do Sebrae 
Paraíba, promove até hoje o 
curso básico de sommelier de 
cachaça. Ministrada pelo pri-
meiro master blender com re-
gistro profissional no Brasil, 
Nelson Duarte, a capacitação 
está sendo realizada no Hotel 
Triunfo, em Areia, com 24 ho-
ras de carga horária. 

A capacitação objetiva auxi-
liar na formação de especialis-
tas no serviço da cachaça, bus-
cando desmistificar a relação 
do produto com o apreciador. 
Para isso, será ofertada a abor-
dagem prática da análise sen-
sorial voltada especificamente 
para a cachaça, com foco no co-
nhecimento e na identificação 
de um bom produto.    

Ao todo, conforme expli-
cou a gerente regional do Se-
brae Paraíba em Guarabira, 
Jacy Viana, a oficina conta com 
25 participantes, entre estudan-
tes, professores, empresários e 
interessados no tema. Confor-
me salientou, o curso integra a 
programação técnica do Areia 
Mostra Cachaça, evento que 
está em sua primeira edição e 
será realizado nos dias 22, 23 e 
24 deste mês no Centro de Ciên-
cias Agrárias (CCA) do campus 
da UFPB em Areia. 

“O Sebrae apoia o evento 
porque vai proporcionar a dis-
seminação do conhecimento 
sobre a cachaça, através de ca-
pacitações como oficinas, semi-
nários e palestras, além de valo-
rizar o produto com exposição 
e disseminação das marcas da 

região”, destacou Jacy Viana. 

Programação 
Entre os destaques da pro-

gramação estão as palestras so-
bre “Boas práticas de fabrica-
ção”, com o professor José Felix 
Neto; “Tecnologia da fermenta-
ção”, com o professor Norman-
do Ribeiro; e “Além do shot: a 
compreensão e aplicação da 
cachaça inserida na gastrono-
mia”, com a consultora Isado-
ra Fornari; mesas redondas so-
bre “Colecionismo de cachaça” 
e “O papel das confrarias de ca-
chaça”; visitas técnicas a enge-
nhos e feira de cachaças com 
apresentação de artistas locais. 

Também participam da fei-
ra a Fapesq, Fecomércio, Se-
nai, Senar, Banco do Nordeste, 
UFPB, UEPB, PacTcPB e Atura.

Ensino
Capacitação objetiva 

auxiliar na formação de 
especialistas no serviço 
da cachaça, buscando 
desmistificar a relação 

do produto com o 
apreciador

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 0,43%

R$ 4,668
-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

0,48%

R$ 5,035

Libra  Esterlina

0,48%

R$ 6,069

Ibovespa

115.056 pts

Selic

Fixado em 16 de 
março de 2022

11,75%



A Caixa inicia hoje a ação 
de pagamento do Saque Ex-
traordinário do FGTS. Os 
primeiros a receber os re-
cursos na Conta Poupança 
Social Digital são os traba-
lhadores nascidos em janei-
ro, que já podem movimentar 
o saldo pelo aplicativo Caixa 
Tem. Nesta primeira etapa, 
cerca de 3,9 milhões de pes-
soas recebem aproximada-
mente R$ 2,7 bilhões.

O valor do Saque Extraor-
dinário é de até R$ 1 mil, con-
siderando a soma dos saldos 
de todas as contas ativas ou 
inativas do FGTS. Em todo o 
calendário de pagamento, se-
rão liberados cerca de R$ 30 bi-
lhões para aproximadamente 
42 milhões de trabalhadores 
com direito ao saque.

Após o crédito dos valores, 
é possível pagar boletos e con-
tas, utilizar o cartão de débito 
virtual para pagamento em lo-
jas, sites ou aplicativos, além 
de fazer compras em super-
mercados, padarias, farmácias 
e outros estabelecimentos pa-
gando com o QR code nas ma-
quininhas. Tudo por meio do 
aplicativo Caixa Tem.

O valor também pode ser 
transferido para outras con-
tas bancárias da Caixa ou de 
outro banco. É possível ainda 
realizar transações por meio 
do Pix, além de efetuar saque 
nos terminais de autoatendi-
mento da Caixa e nas casas 
lotéricas.

Calendário
O Saque Extraordinário do 

FGTS, instituído pela Medida 
Provisória nº 1.105/22, ocorre-
rá uma única vez, consideran-
do o saldo disponível do tra-
balhador na data de realização 
do débito na conta do Fundo, 
até o limite de R$ 1 mil por 
trabalhador. A ação de paga-
mento segue até 15 de junho e 
é realizada de forma escalona-
da, conforme o mês de nasci-
mento do trabalhador. 

Se o titular possuir mais 
de uma conta do FGTS, o sa-
que é feito na seguinte ordem: 
primeiro, as contas relativas a 
contratos de trabalho extintos, 
com início pela conta que tiver 
o menor saldo; em seguida, 
as demais contas vinculadas, 
com início pela conta que tiver 
o menor saldo. Não estarão 
disponíveis para saque os va-
lores que estiverem bloquea-
dos na conta do FGTS, como 
garantia de operações de cré-
dito de antecipação do Saque 
Aniversário, por exemplo.

O trabalhador poderá in-
dicar que não deseja receber 
o Saque Extraordinário do 
FGTS, para que sua conta não 
seja debitada. Nesse caso, ele 
deverá acessar a nova versão 
do Aplicativo FGTS para in-
formar que não quer receber 
o crédito.
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Primeiros a receber os recursos, creditados hoje, serão os 3,9 milhões de trabalhadores nascidos em janeiro

Caixa inicia pagamentos do FGTS
saque extraordinário

Recursos
Em todo o calendário 
de pagamento, serão 

liberados cerca de 
R$ 30 bilhões para 
aproximadamente 

42 milhões de 
trabalhadores no país

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

águas profundas

Petrobras bate recorde e 
constrói poço em 35 dias

A Petrobras informou 
ontem que bateu um novo 
recorde de construção de 
um poço em águas profun-
das, alcançando a marca de 
35 dias no campo de Mar-
lim, onde há 20 anos eram 
necessários 93 dias, queda 
de 65% no prazo. O último 
recorde havia sido batido 
em 2021, no campo de Golfi-
nho, com o poço sendo cons-
truído em 44 dias.

“Esse desempenho ge-
rou economia de R$ 40 mi-
lhões para a companhia, 
considerando a redução de 
custos em despesas logísti-
cas e no aluguel de sondas, 
cuja taxa diária gira em tor-
no de R$ 1,5 milhão, além 

da redução de exposição dos 
trabalhadores em risco”, ex-
plicou a estatal.

O poço construído em 
tempo recorde integra o 
projeto de revitalização dos 
campos de Marlim e Voa-
dor e está localizado em lâ-
mina d’água de 850 metros, 
equivalente à altura de 22 
estátuas do Cristo Reden-
tor empilhadas, informou a 
Petrobras.

Custo menor
A empresa ressaltou que 

toda a redução de prazo na 
construção de um poço é si-
nônimo de diminuição ex-
pressiva de custos e geração 
de valor, já que essa ativida-
de representa 30% dos in-
vestimentos em exploração 
e produção de petróleo.

Denise Luna 
Agência Estado

BNB disponibiliza R$ 580 mi 
para estimular turismo em 2022

incentivo

Empreendimentos turís-
ticos instalados na área de 
atuação do Banco do Nor-
deste podem captar recur-
sos do Fundo Constitucio-
nal de Financiamento do 
Nordeste (FNE) para inves-
tir em reformas, ampliações, 
modernização ou capital de 
giro. O BNB está disponibi-
lizando R$ 580 milhões com 
o objetivo de apoiar a reto-
mada da atividade turística 
na região, que vem apresen-
tando crescimento.

Segundo dados do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), anali-
sados pelo Escritório Técni-
co de Estudos Econômicos 
do Nordeste (Etene), o Bra-
sil apresentou crescimento 
de 29% no turismo durante 

o mês de janeiro deste ano, 
na comparação com o mes-
mo período de 2021. De acor-
do com a análise, todos os 
Estados da área de atuação 
do Banco do Nordeste apre-
sentaram aumento expres-
sivo, em relação ao mesmo 
mês do ano anterior.

Mostra disso são os nú-
meros de desembarques in-
ternacionais. De acordo com 
o levantamento do Etene, 
o desembarque desse tipo 
de passageiro, no Nordes-
te, cresceu 206% no primei-
ro mês de 2022, na compa-
ração com o mesmo mês de 
2021. Foram 18.595 turistas 
estrangeiros chegando à Re-
gião nesse período.

Segundo o presidente do 
BNB, José Gomes da Costa, 

o turismo é considerado ati-
vidade prioritária e pode re-
ceber ainda mais recursos. 
“Esse valor poderá ser re-
programado no decorrer do 
exercício, de acordo com o 
comportamento da deman-
da apresentada às unidades 
de atendimento do BNB”, 
explica. 

Três mil operações
De acordo com presiden-

te, o Banco liberou mais de 
R$ 950 milhões nos últimos 
dois anos por meio de três 
mil operações de crédito. 
Em sua visão, os estados da 
área de atuação do Banco 
estão vivendo uma grande 
oportunidade de recuperar 
um setor que sofreu bastan-
te na pandemia.

Trabalhador pode transferir valor para contas da Caixa ou outros bancos, sacar nos terminais de autoatendimento da Caixa e casas lotéricas, ou realizar um Pix

Serasa: 40% da população pretende quitar dívidas

Limpar o nome, se reor-
ganizar financeiramente e 
voltar a ter condições de con-
trair novos empréstimos é o 
que quatro em cada 10 brasi-
leiros pretendem fazer com 
o dinheiro a que terão direi-
to a sacar do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Servi-
ço (FGTS) a partir de hoje. 
É o que revela pesquisa fei-
ta pela Opinion Box em par-
ceria com a Serasa entre os 
dias 12 e 14 deste mês com 
uma amostra de 1.679 usuá-
rios da empresa de análi-
ses e informações para de-

cisões de crédito e apoio a 
negócios.

Os novos saques do FGTS 
2022, o chamado “Saque 
Emergencial”, envolverão 
valores de até R$ 1 mil e os 
primeiros a receber serão as 
pessoas com saldo no fundo 
nascidas em janeiro.

De acordo com a pesqui-
sa, 63% dos entrevistados 
pretendem retirar os valo-
res de suas contas no FGTS. 
Apenas 28% dos entrevis-
tados afirmaram que pre-
tendem manter o valor no 
fundo para retirada em ou-
tro momento. Os demais 9% 
ainda estão indecisos se rea-
lizam ou não o saque.

Francisco Carlos de Assis 
Agência Estado

n 

Pelo menos 
26% dos 
questionados 
projetam usar 
o saque para 
pagar dívidas 
de cartão 
de crédito; 
outros 26% 
pretendem 
usar o dinheiro 
para pagar 
contas de água, 
luz e gás

Pelo menos 26% dos 
questionados projetam usar 
o saque para pagar dívidas 
de cartão de crédito. Tam-
bém 26% é o índice de en-
trevistados que pretendem 
usar o dinheiro para colo-
car em dia as contas básicas, 
como água, luz e gás.

Dos entrevistados, 12% 
afirmam que vão pagar dívi-
das contraídas em bancos e 
8% pretendem quitar débitos 
feitos com familiares ou ami-
gos. Apenas 13% dos endivi-
dados afirmam que vão usar 
o FGTS para fazer compras 
em supermercados e 12% es-
tão fazendo planos de inves-
tir a quantia sacada.

Pesquisa
63% dos entrevistados 
pretendem retirar os 

valores de suas contas 
no FGTS e apenas 

28% afirmaram que 
pretendem manter o 

valor no fundo



Ações foram divulgadas durante o tradicional ritual do Toré, na aldeia São Francisco

Estado anuncia reforma de escolas 
públicas em territórios indígenas

Potiguara e tabajara

O governo do Estado 
anunciou ontem, Dia Na-
cional dos Povos Indígenas, 
a reforma de 11 escolas pú-
blicas nos territórios indí-
genas de etnia potiguara 

e tabajara e entregou dois 
mil quilos de sementes de 
milho e feijão e 50 mil ale-
vinos, além de mudas fru-
tíferas. As ações para as po-
pulações foram anunciadas 
na aldeia São Francisco, na 
Baía da Traição, durante o 
tradicional ritual do Toré, 
que contou com a presen-
ça da secretária da Mulher 
e da Diversidade Huma-
na, Lídia Moura, o secre-
tário de Desenvolvimento 

Agropecuário e Pesca, Ra-
fael Lopes, caciques e gru-
pos de mulheres indígenas. 

Os deputados Ricardo 
Barbosa e Chió estiveram 
presentes. O cacique ge-
ral, Sandro gomes, disse 
que a data é um momento 
de lembrar a ancestralida-
de e se conectar com a es-
piritualidade como forma 
de resistência. “Todo grão 
de areia desta terra somos 
nós. Precisamos lembrar 

disso sempre”, disse o ca-
cique geo, da aldeia Mãe 
São Francisco.

As ações para indígenas 
são coordenadas pela Se-
cretaria da Mulher e da Di-
versidade Humana em par-
ceria com as secretarias de 
Educação, Saúde, Infraes-
trutura, Agricultura Fami-
liar, Empreender-PB , en-
tre outros.

Segundo Lídia Moura, o 
governo vai construir pas-

sagens molhadas e ponte, 
além de trabalhar a ques-
tão da preservação sócio 
ambiental com medidas de 
reflorestamento. Neste ano, 
acontecerá uma feira de 
serviços na aldeia São Mi-
guel com ações de saúde, 
orientações sobre violên-
cia doméstica e empreen-
dedorismo. O ex-coman-
dante da Policia Militar, 
Euller Chaves também es-
teve presente.
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No Dia do Índio, celebra-
do nesta terça-feira, o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) publi-
cou a Portaria TSE nº 367/2022, 
que institui a Comissão de 
Promoção da Participação In-
dígena no Processo Eleitoral. 
A comissão elaborará estu-
dos e projetos para promover 
e ampliar a presença desses 
povos nas diversas fases das 
eleições. Coordenado pela as-
sessora do Núcleo de Inclusão 
e Diversidade do TSE, Samara 
Pataxó, na prática o colegiado 
vai planejar ações com objeti-
vo de fortalecer o exercício da 
capacidade eleitoral dos indí-
genas, respeitando os respec-
tivos costumes, linguagens e 
organização social.  

Samara ressalta que a co-
missão, composta por outros 
indígenas, também deverá 
atuar em atividades que pro-

movam o enfrentamento da 
sub-representatividade indí-
gena na política, de forma a 
auxiliar a Justiça Eleitoral no 
compromisso de ampliar o 
exercício da cidadania dos po-
vos originários brasileiros.

“O TSE já tem se esforça-
do nesse sentido, não só com 
relação aos povos indígenas, 
mas a outros grupos sub-re-
presentados. Mas precisamos 
enriquecer ainda mais esse 
debate dentro da estrutura da 
Justiça Eleitoral. Esses peque-
nos avanços são significativos 
e têm de ser celebrados, pois 
apontam para um futuro me-
lhor visando uma maior par-
ticipação indígena no processo 
eleitoral”, disse Samara.

Inclusão e diversidade
Essa não é a primeira ini-

ciativa do TSE este ano com 
foco em minorias. Já sob a pre-
sidência do ministro Edson 

Fachin, que assumiu a Cor-
te Eleitoral em fevereiro, foi 
criado o Núcleo de Inclusão 
e Diversidade do Tribunal. A 
função do grupo é fortalecer 
a atuação da Corte em temas 
relacionados ao aumento da 
participação política de pú-
blicos variados, com foco nas 
mulheres, nos negros, na po-
pulação LgBTQIA+ e nos po-
vos originários.

Samara Pataxó disse que 
espaços para discussão do 
tema são uma forma de reto-
mar o debate plural sobre a 
participação dessas pessoas na 
democracia do país, uma vez 
que, segundo ela, os povos in-
dígenas do Brasil somente con-
quistaram a cidadania plena, 
no sentido normativo, após a 
Constituição Federal de 1988. 
“Antes disso, a condição de 
ser indígena era muito limita-
da e éramos tidos como relati-
vamente incapazes na vida ci-

vil, o que implicava também 
o exercício dos direitos polí-
ticos. Desde então, o indíge-
na se tornou um cidadão ple-
no, votando, se candidatando 
e exercendo seus direitos e de-
veres”, lembra.

Números
De acordo com Instituto 

Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBgE), a população es-
timada de indígenas no país 
é de mais de 857 mil pessoas, 
sendo 305 povos e 274 línguas 
diferentes. Nas eleições gerais 
de 2018, 133 indígenas se can-
didataram aos cargos de go-
vernador, senador, deputado 
federal e deputado estadual e 
distrital. No pleito municipal 
de 2020, 2.216 candidatos in-
dígenas concorreram às pre-
feituras e às câmaras de verea-
dores do Brasil.

Continua na página 20

Comissão amplia participação indígena nas eleições
Agência Brasil “Esses 

pequenos 
avanços são 
significativos 
e têm de ser 
celebrados, 
pois apontam 
para um 
futuro melhor 
visando 
uma maior 
participação 
indígena no 
processo 
eleitoral

Samara Pataxó

Além de Lídia Moura, estiveram presentes ontem às atividades na aldeia São Francisco o deputado Ricardo Barbosa, caciques e grupos de mulheres indígenas

Secretária da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura, afirmou que o Governo planeja construir novas passagens molhadas e pontes nas comunidades indígenas



Seu sonho é de uma parceria onde índios, brancos e governo trabalhem voltados para o bem comum

Racqué, o guerreiro potiguara que há 
anos luta em defesa dos seus irmãos 

Antonio BArBAlho dA SilvA

Ele se chama Antonio Bar-
balho da Silva, mas seu nome 
indígena é Racqué, que em 
tupi significa “guerreiro.” Esta 
denominação primitiva veio 
a calhar, porque esse homem 
magro, de grandes cabelos e 
altura mediana, luta há anos 
em defesa dos direitos de seus 
irmãos de raça; usa a agricul-
tura mecanizada, sabe fazer 
adubo orgânico como nin-
guém e acaba de adquirir um 
trator agrícola via Banco do 
Nordeste e Governo Federal 
para diversificar seu plantio.

Ex-cacique da Aldeia do 
Galego, a quatro quilômetros 
do centro de Baía da Traição, e 
incontestável líder da Associa-
ção Indígena dos Plantadores 
de Cana, ele faz um desabafo: 
“Seja Governo Federal ou esta-
dual, a entidade pública deve 
marcar presença entre nós e 
nos ensinar as tecnologias dos 
não-índios, pois precisamos 
ser iguais a eles, porque tam-
bém somos humanos”.

Na sua opinião, o índio 
deve aprender a investir, para 
não se tornar um eterno subal-
terno dos magnatas da lavou-
ra, nem esperar pela demago-
gia dos políticos. “É por isso 
que nossa associação de plan-
tadores de cana se reúne pe-
riodicamente para traçarmos 
o destino de nossas escassas fi-
nanças, a fim de modernizar-
mos todas as atividades agrí-
colas que agora exploramos.”

Racqué cultiva um sonho: a 
escavação de um poço artesiano 
no âmbito das terras da Associa-
ção Indígena dos Plantadores de 

Cana, cujo objetivo é diversifi-
car a produção agrícola, com ir-
rigação de primeira qualidade. 
“Já planto coco, milho, mandio-
ca, feijão e cana-de-açúcar em 
pouca quantidade, mas pode-
ria plantar mais,” garante. “De-
pender da água que só a chuva 
traz não significa ter a planta em 
ponto de corte, no tempo neces-
sário. Com irrigação provenien-
te de um poço artesiano a coisa 
seria diferente”, garante.

Outra inovação tecnológica 
que Racqué afirma ter implan-
tado em suas terras é a mul-
tiplicação da cana-de-açúcar 
marrom, de onde, após o corte 
do gomo do meio e enterrado, 
nasce um pé de cana com mais 
de cinco hastes. “Não é inven-
ção minha, eu vi na internet, 
experimentei aqui e deu cer-
to. Minha próxima colheita de 
cana será maior”.

Na sua opinião, a maioria 
das pessoas (desinformadas) 
ainda enxerga o índio com 
aquela visão romântica dos fil-
mes de faroeste, onde o moci-
nho se apaixona pela donzela 
índia, casa com ela e vão viver 
felizes dentro de uma caba-
na, instalada numa paisagem 
deslumbrante. A realidade é 
bem diferente: o mocinho de 
hoje só olha a indiazinha com 
más intenções (figuradamen-
te, o mocinho é o espertalhão 
que engana o índio, simboliza-
do pela indiazinha inocente).

Racqué, que já integrou di-
versas comissões indígenas que 
se dirigiram a Brasília à cata de 
recursos, observa que o governo 
estadual, além de pavimentar la-
deiras e dragar o Rio Sinimbu, 
deveria pavimentar os acessos 
arenosos que existem na Reser-
va Potiguara e, assim, livrá-los 
de dois suplícios anuais: duran-
te o verão, a areia solta não per-
mite movimentação segura aos 
veículos; e no inverno, o acúmu-
lo de água isola completamente 
o acesso a algumas aldeias.
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A professora de tupi Irem-
bé (Lábios de Mel) Potiguara, 
que ensina a língua-mãe de 
seus antepassados aos poti-
guaras na Reserva Indígena 
de Baía da Traição, traduziu 
para o português um texto 

da chamada língua da cos-
ta, desejando prudência e hu-
mildade aos caraíbas (bran-
cos) no tratamento para com 
os outros povos. Ela lembra 
que, 72 horas após a celebra-
ção do Dia do índio - 19 de 

abril – virá a data do Desco-
brimento do Brasil, marcan-
do 521 anos desde o primeiro 
contato do navegador italia-
no Américo Vespúcio, com 
os nativos da então Baía do 
Acajutibiró, no ano de 1501.

“A cultura do povo in-
dígena evoluiu meteorica-
mente, desde 1501, quando 
Vespúcio fundeou seus na-
vios na Lagoa do Acajuti-
biró, por achá-la isenta das 
marolas comuns no mar, 
que danificavam as embar-
cações ancoradas duran-
te as marés altas, observa 
Sevér, artista plástico poti-
guara, que já vendeu qua-
dros para a Holanda, Portu-

gal e França. Ele é amigo de 
um dos maiores restaura-
dores de obras que hoje tra-
balham na Europa, o cam-
pinense Flávio Capitulino, 
atualmente assessor para 
assuntos de obras de Jacc-
qeline, filha de Picasso.

A mais nova criação de 
Sevér é “a cabocla Jurema”, 
um quadro óleo sobre tela, 
ainda em processo de ava-
liação comercial. O A tro é 

“a índia mãe de todos”, que 
mostra uma mulher indíge-
na amamentando ao mesmo 
tempo um curumim e uma 
capivara. “Se o governador 
estiver aqui no Dia do Ín-
dio, vou ver se trago ele até o 
meu ateliê”, disse Sevér, que 
mora na Aldeia Tracoeiras, 
a 12 km de Baía da Traição.

Continua na edição 
de amanhã

Texto em tupi traduzido para o português

Cultura indígena evolui desde 1501 

Nhemû  karaiba.* 
Iké oro –ikó aie riré roy akipréri.
Ore oro – nhe’eng
Oseiar nhemû
Tupã mba’e**
Ka’a ybtu, y, oka
Îasy,  Kuarasy, ata abe
Angüerekó  anama

Paz, estrangeiro!
Aqui estamos nós, após o primeiro encontro,
Ocorrido 522 anos atrás.
Nós vos advertimos, para deixarem em paz
As coisas que Tupã nos deu: as matas, o ar, a caça,
a água e as energias poderosas emanadas de Jaci (a Lua) e Iguaraci  
(o Sol).
Vos desejamos prudência e humildade, no tratamento
Com os outros povos.

*Estranho, vindo de fora.  ** Tupã (deus indígena do povo tupi) nos deu.

Foto: Rob
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Hoje, a noite no Sertão vai “pe-
gar fogo” com as duas partidas dos 
jogos de ida, válidas pelas semifi-
nais do Campeonato Paraibano. 
Em Patos, na terra da Morada do 
Sol, o Nacional recebe o Botafogo, 
às 20h15, no Estádio José Cavalcan-
ti. No mesmo horário, em Sousa, o 
time da casa encara o Campinen-
se, no Estádio Marizão. As parti-
das serão realizadas apenas com a 
presença de torcida única.

Na partida em Patos, o Nacio-
nal quer fazer do Estádio José Cal-
valcanti um verdadeiro caldeirão, 
e para isso, colocou três mil in-
gressos à venda, com valores pro-
mocionais. As entradas podem ser 
adquiridas na sede do clube, com 
preço a partir de R$ 20. O alviverde 
é o clube que mais levou torcedo-
res ao estádio enquanto mandan-
te. Ao todo, 6.256 mil fãs do clube 
sertanejo acompanharam os jogos, 
em Patos.

Para o confronto, o treinador 
Lamar Limar não terá proble-
mas para escalar sua equipe. No 
setor ofensivo, ele vai contar com 
o faro de gols do atacante Pedrão, 
artilheiro do clube e da competi-
ção com oito gols marcados. Jo-
gando como mandante, Lamar 
espera contar com o apoio da tor-
cida, como um fator de desequi-
líbrio, no primeiro confronto de 
hoje, contra o Botafogo, no José 
Cavalcanti.

“O elenco mostrou sua força 
diante de todas as dificuldades. 
Conseguimos recolocar o clube 
numa competição nacional depois 
de 14 anos. A cidade está em fes-
ta e a torcida como a grande pro-
tagonista. Talvez, sejamos o pati-
nho feio entre os semifinalistas, 
mas em casa, com o apoio de nos-
so torcedor, o grupo se torna forte. 
Vamos em busca de mais um ob-
jetivo na competição”, comentou.

Do lado do Botafogo, o clube 

tenta voltar à final da competição 
estadual após duas temporadas. 
O lateral esquerdo Bruno Ré trata 
a partida como fundamental para 
a equipe tentar a vantagem para 
o jogo da volta, em João Pessoa.

“Temos de estar concentrados 
mais do que o normal, pois trata-
se de um jogo diferente, especial. 
A partida é a primeira, de dois 
confrontos, e vale vaga para a fi-
nal. É necessário estarmos aten-
tos aos detalhes para não sermos 
surpreendidos. O Nacional é uma 
equipe qualificada, já mostrou 

isso no decorrer da competição. 
Mas o nosso objetivo é fazer uma 
boa apresentação, capaz de nos 
assegurar uma vantagem para a 
segunda partida”, pontuou.

O duelo entre alviverdes e al-
vinegros será comandado pelo 
árbitro Afro Rocha de Carvalho. 
Ele será auxiliado por Luis Filipe 
Gonçalves Corrêa e Paulo Ricar-
do Alves Farias. Guilherme Fon-
seca Ramalho irá funcionar como 
o quarto árbitro.
Sousa x Campinense

Sousa e Campinense fazem, 
hoje, às 20h15 no Estádio Marizão, 
em Sousa, o primeiro confronto dos 
jogos de ida da fase semifinal do 
Campeonato Paraibano. As duas 
equipes se reencontram numa fase 
de mata-mata após realizarem a fi-
nal, na temporada passada.

Se na segunda fase, contra o 
Treze, o Sousa manteve o tabu de 
12 anos de invencibilidade, jogan-
do em casa, contra o Galo, desta 
vez será o Dinossauro que terá de 
quebrar uma escrita contra o Cam-
pinense, se quiser chegar à final da 

competição. O clube não vence um 
confronto de mata-mata contra a 
Raposa desde 2012. 

“Independentemente de tabu, 
temos de fazer o nosso papel nos 
180 minutos. Nesta primeira 
partida, vamos tentar fazer va-
ler o nosso mando de campo e 
levar a vantagem para a segun-
da partida, em Campina Gran-
de. Nosso adversário é favorito, 
nos dois confrontos, no entanto, 
vamos lutar com o objetivo de 
levar o clube à final”, comentou 

o treinador Tardelly Abrantes.
O Campinense chega para o 

confronto com Sousa, defenden-
do uma invencibilidade de um ano 
sem derrotas, no Campeonato Pa-
raibano. O último revés foi contra 
o São Paulo Crystal, por 2 a 1, no 
jogo de estreia, na temporada pas-
sada. Jogando contra o Sousa, no 
Marizão, a equipe não perde des-
de 2014. De lá para cá, foram cinco 
empates e uma vitória. 

O atacante Hugo Freitas espera 
a oportunidade de atuar pela ter-
ceira partida na competição, ves-

tindo a camisa rubro-negra, com 
o objetivo de levar o clube a mais 
uma final de campeonato.

“Ranielle tem nos orientado a 
explorar as nossas  qualidades e as 
deficiências do adversário. O nosso 
objetivo é conquistar o bicampeo-
nato para o clube. Sou privilegiado 
de chegar e, logo, na minha terceira 
partida na competição, ter a opor-
tunidade de ajudar a equipe a ir a 
mais uma final. Vou dar meu me-
lhor para conseguirmos nossa clas-
sificação”, comentou Hugo Freitas.

A Federação Paraibana de Fute-
bol escalou Wgner Reway como ár-
bitro central, Gleyson Francisco e 
Ruan Neres Souza Queiroz, como 
assistentes, e Ruthyanna Camila 
Medeiros da Silva para comandar 
a partida, no Marizão.

Torcida única
As duas partidas desta noite, 

no Sertão, pela fase semifinal do 
Campeonato Paraibano, envolven-
do Sousa e Campinense, no Ma-
rizão, e Nacional e Botafogo, no 
José Cavalcanti, vão acontecer ape-
nas com a presença dos torcedores 
dos clubes mandantes. Na parti-
da, em Sousa, o Tribunal de Justi-
ça Desportiva de Futebol da Paraí-
ba (TJDF/PB), revogou um pedido 
da equipe mandante e decidiu pela 
presença apenas da torcida do Di-
nossauro. Em Patos, o Nacional in-
formou através de nota oficial, que 
segue a um pedido,  por medidas 
de segurança, acatado pelo Minis-
tério Público da Paraíba (MPPB), 
pela não realização de partidas 
com a presença de torcida visitan-
te, no Estádio José Cavalcanti.

Para tentar garantir a presença 
de seu torcedor, o Botafogo proto-
colou e enviou, ao TJDF/PB, uma 
medida cautelar, solicitando uma 
carga de ingressos corresponden-
te a 10% da capacidade do local da 
partida, mas não obteve êxito.

n

Apenas os 
torcedores 
do Sousa 
terão acesso 
ao Marizão 
por decisão 
do Tribunal 
de Justiça 
Desportiva 
de Futebol da 
Paraíba

Nacional recebe o Botafogo, no José Cavalcanti, e o Sousa enfrenta o Campinense, no Marizão, a partir das 20h15

Temperatura máxima no Sertão
semifinais do PaRaiBano 2022

Fabiano Sousa 
fabianogoool@gmail.com

Oito
gols já marcou o 

artilheiro Pedrão, 
do Nacional de 

Patos, o principal 
destaque da equipe 

comandada pelo 
técnico Lamar

O Marizão será palco, hoje, do primeiro jogo das semifinais entre Sousa e Campinense
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O estádio José 
Cavalcanti, em Patos, 
deve receber outro 
grande público para 
o jogo de hoje entre 
Nacional e Botafogo
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Esporte que se ouve, que 
se percebe, que se sente. O 
guizo na bola atenta para o 
lance, é preciso ter destreza e 
habilidade, mas não é só isso. 
Para jogar o futebol de cegos 
é necessário partilhar de ou-
tros atributos. “É preciso ter 
coragem para encarar a qua-
dra e os adversários. Domí-
nio da bola é também essen-
cial e esse só vem com muito 
treinamento”, explica o téc-
nico da Seleção Brasileira, 
desde 2013, o paraibano Fá-
bio Vasconcelos.

Em quadra a disputa é 
acirrada e o embate é acom-
panhado em cada detalhe. 
Atento, Fábio avalia os jo-
gadores. É que em compe-
tições como a regional, que 
acontece até o próximo do-
mingo, 24, no ginásio do Ins-
tituto dos Cegos da Paraíba 
Adalgisa Cunha (ICPAC), 
no Bairro dos Estados, é ne-
cessário analisar cada time. 
“Acompanho todas as  re-
gionais e campeonatos bra-
sileiros para ver se tem al-
gum novo talento que possa 
vir a fazer parte da seleção”. 
A Seleção Brasileira de Fute-
bol de Cegos é pentacampeã 
paralímpica. 

E esse talvez seja o maior 
sonho de um atleta, defen-
der o país dentro e fora dele. 
Damião Robson sabe bem o 
que é isso. Da arquibancada, 
de onde acompanha a parti-
da entre as equipes do Cen-
tro Desportivo Maranhense 
de Cegos (Cedemac), e As-
sociação Futsal de Cegos de 
Pernambuco (AFCP), o atleta 
quatro vezes campeão para-
límpico da modalidade lem-
bra dos 20 anos em que de-
fendeu a seleção. Hoje, aos 
47, Damião segue jogando 
pela Associação Paraibana de 
Cegos (Apace-PB), mas não 
vai disputar o regional por 
causa de uma lesão. “Muito 
realizado como atleta, prin-
cipalmente pela minha con-
tribuição para a seleção. Mas 
o esporte de alto rendimento 
requer muito esforço e preci-
sa passar por essa renovação 
natural e é o que percebemos 
em eventos como esse”. 

E é o que tem acontecido, 
uma vez que a Seleção Brasi-
leira está treinando crianças 
a partir dos 10 anos de ida-
de. A ideia é formar atletas 
a partir da base para seguir 
mantendo a tradição que o 
Brasil conquistou com mui-
to empenho. “E aqui na Pa-
raíba temos feito um traba-
lho importante e que tem 
dado muito certo, com mui-
tos atletas sendo aproveita-
dos em todo o país e na sele-
ção”, comenta o presidente 
da Confederação Brasileira 
de Desportos de Deficientes 

Torneio reúne equipes nordestinas na capital, sob a observação do técnico Fábio Vasconcelos, da Seleção Brasileira

Atletas superam várias adversidades
futebol de cegos

Como seria bom se as leis neste país 
fossem cumpridas à risca. Certamente a 
população teria uma vida melhor, mais 

digna. Os legisladores que as fazem sempre 
se descuidam, não sei se de propósito, para 
deixar uma brecha em sua plenitude para as 
chamadas dúbias interpretações, um filé para os 
advogados. Liminares, embargos disso e daquilo, 
normalmente para a turma mais abastarda, são 
comuns no direito brasileiro. Uma verdadeira 
zorra e uma festa para a turma que gosta da 
impunidade. Não é à toa que o nosso último 
código penal data de 1940. Uma maravilha!  No 
futebol também as leis estão longe de serem 
cumpridas. Lembram do Estatuto do Torcedor (Lei 
no 10.671, de 15 de maio de 2003) que vem sendo 
ridicularizado pelas entidades numa afronta ao 
torcedor. Quem fiscaliza está dormindo. Vou dar 
um exemplo: no artigo sétimo diz que é direito 
do torcedor a divulgação, durante a partida, 
da renda obtida pelo pagamento do ingresso 
e do número do espectadores pagantes e não 
pagantes por intermédio de serviço de som e 
imagem instalados no estádio pela entidade 
responsável pela partida. Isso acontece? Quem se 
lembra da última vez? E teve?

O artigo oito trata da organização de com-
petições e diz textualmente que as entidades 
de práticas desportivas se responsabilizam 
por organizar competições no âmbito profis-
sional durante 10 meses do ano. Está na lei, 
mas seu cumprimento não existe. Também 
ninguém cobra. Vocês já viram alguma enti-
dade divulgar um plano de ação para o jogo? 
Está na lei. E as famosas catracas eletrôni-
cas? Já foi muito cobrada, mas segue no es-
quecimento e não temos até hoje como atestar 
a veracidade de público divulgado. Tem muita 
coisa nessa lei pra ser debatida, mas se fosse 
cumprida de acordo com o que está escrito 
talvez nem tivéssemos jogo em alguma loca-
lidade. No Brasil, sempre se dá um jeitinho, 
jogando lixo pra debaixo do tapete.

Ainda voltando à questão do fomento do 
futebol profissional durante os 10 meses, acho o 
prazo muito dilatado, mas ninguém cobra. Vejam 
o exemplo de clubes como CSP, Atlético de Ca-
jazeiras, Treze, Sport Lagoa Seca e Auto Esporte 
que fecharam as portas de seu departamento 
profissional com retorno somente em janeiro de 
2023 após suas participações no Campeonato 
Paraibano que ainda busca um campeão. Todos 
fechados para balanço. Serão 10 meses de inati-
vidade. Isso não só acontece na Paraíba, mas no 
Brasil todo. A elite domina o futebol há muito tem-
po e vai ser sempre assim. Quem não tem com-
petência e dinheiro deixa de se estabelecer e vive 
temporadas dramáticas. Enquanto muitos clubes 
estão de cuia na mão, as entidades apresentam 
superávit a cada temporada. A CBF apresentou 
um faturamento de R$ 1 bilhão, ontem. Os clu-
bes, em tese, são mais fortes que as federações, 
mas na prática não funciona assim. E eles são os 
grandes culpados desse sofrimento pelo fato de 
não conseguirem se organizar. Vejam o exemplo 
da tão sonhada Liga Nacional que não sai do 
papel. Lembram do clube elitista dos 13?. A pai-
xão derrota a razão no futebol.

SAF
O surgimento da Sociedade Anônima do Fute-

bol, a famosa SAF, chegou para resolver alguns 
problemas, mas os investidores estão à caça de 
portos seguros como clubes que possam lhe dar 
retorno e tem sido assim com Cruzeiro, Vasco e 
Botafogo, entre outros. É tudo novo. Vem funcio-
nando bem na Europa e nos Estados Unidos, 
não sei se vai deslanchar por aqui. É muito cedo 
para comemorar. Aqui em nosso estado, o CSP 
divulgou acerto com o ex-jogador Deco, mas não 
colocou dinheiro ainda. Se bem que essa parce-
ria já existia há anos e foi apenas documentada. 
Falou-se nos bastidores de um investimento do jo-
gador Hulk no Treze, não confirmado pela asses-
soria do jogador. Botafogo, Campinense e Sousa 
seguem quietos em relação ao assunto e não 
veem motivo para virar uma Sociedade Anônima. 
Vamos dar tempo ao tempo.

Geraldo 
   Varela

gvarellajp@gmail.com | Editor de Esportes

Estatuto segue 
desrespeitado

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

peonatos e as expectativas 
até domingo, quando encer-
raremos o regional, são as 
melhores”.  

Para quem venceu a pri-
meira partida o clima é de 
empolgação e também de 
atenção. Alan Félix, técni-
co da Cedemac, sabe que a 
equipe pode jogar melhor. 
Na primeira disputa, a atual 
campeã regional fez apenas 
um gol no rival AFCP, mas 
nada que desanime. “Até por-
que a primeira disputa envol-
ve sempre muita ansiedade 
por parte dos jogadores, que 
ficam nervosos, afoitos. Mas 
foi satisfatório até porque te-
mos que respeitar o trabalho 
do adversário”. Se em quadra 
o único gol foi conquistado à 
base de muita disputa e joga-
das aguerridas, fora dela o 
clima é outro. “Aí é abraço, 
é confraternização. A dispu-
ta fica só dentro”, esclarece o 
técnico, que adiantou. “Nos-
sa equipe tá se reformulan-
do, afinando. Vamos aguar-
dar as próximas partidas, 
essa primeira foi considera-
da satisfatória”. 

Para quem estava dentro 
de quadra, pela primeira vez, 
a derrota não amargou tanto. 
Pivô da AFCP, Edson ‘Demo-
lidor’ estava satisfeito com o 
desempenho da equipe. “Foi 
divertido, emocionante, de-
safiador”, comentou o atleta 

de 30 anos que perdeu a visão 
ainda bebê, aos dois meses, 
e joga profissionalmente há 
cerca de um ano. “No interior 
onde nasci eu jogava futebol 
com as pessoas que enxer-
gavam, imagine minha difi-
culdade!? Lá não tinha nada, 
nenhum esporte que me aco-
lhesse”. Estar entre tantos ou-
tros atletas na mesma condi-
ção e poder treinar, conviver 
e aprender para Edson já é 
um presente. “Mas claro que 
a gente veio disputar de igual 
pra igual. Apesar de sermos 
uma equipe iniciante, em for-
mação, não viemos somente 
pra ouvir os outros, a gente 
veio pra jogar”.

E tem também equipe que 
está focando em mudar de 
série. A retomada para a Sé-
rie A é o objetivo do Institu-
to de Cegos da Bahia (ICB). 
“Caímos no Brasileiro do ano 
passado e essa é uma oportu-
nidade de retomar a vaga e 
é esse nosso objetivo”, pon-
tuou o treinador e auxiliar do 
time, Carlerranzy Silva. Par-
ticipam do Campeonato Nor-
deste de Futebol de Cegos 11 
equipes dos estados da Paraí-
ba, Maranhão, Ceará, Piauí, 
Pernambuco e Bahia, dividi-
das em três chaves. As parti-
das acontecem nos períodos 
da manhã e tarde com a gran-
de final marcada para o do-
mingo, 24, às 10h15.

Alan Félix, técnico da Cedemac-MA, e Carlerranzy, do Instituto de Cegos da Bahia; além de Damião Robson, da Apace-PB

José Antonio, da CBDV, e Fábio Vasconcelos, da Seção Brasileira, marcam presença no torneio

“Muito realizado 
como atleta 
pela minha 
contribuição para 
a seleção. Mas o 
esporte de alto 
rendimento requer 
muito esforço e 
precisa passar por 
essa renovação 
natural em eventos 
como esse

Damião Robson

Visuais, José Antônio Freire. 
Para o entrevistado, a reali-
zação do Regional Nordes-
te de Futebol de Cegos em 
João Pessoa significa, após 
quase três anos sem torneio, 
mais que a oportunidade de 
competir, mas sobretudo de 
celebrar. “Reafirma que a Pa-
raíba tem condições de or-
ganizar e realizar bons cam-

Fotos: Evandro Pereira
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A CBF atingiu no ano passado o 
maior faturamento da sua história 
e, pela primeira vez, ultrapassou a 
marca de R$ 1 bilhão em receitas. 
O número foi alcançado sobretudo 
graças ao aumento do número de 
patrocinadores da entidade. Descon-
tadas todas as despesas e tributos, o 
lucro líquido da entidade foi de R$ 69 
milhões. Segundo dados do balanço 
da entidade, apresentado, ontem, o 
faturamento total em 2021 foi de R$ 
1,01 bilhão. Isso representa um incre-
mento de 163% nas receitas na última 
década, diante de uma inflação que 
chegou a 80% no mesmo período. O 
patrimônio evoluiu 346%, saltando 
de R$ 363 milhões em 2012 para R$ 
1,62 bilhão em 2021, o que representa 
um aumento médio de 23% por ano 
na última década. Os números foram 
apresentados durante Assembleia 
Geral realizada na sede da entidade 
para apreciar as contas do exercício 
de 2021. As contas da entidade foram 
aprovadas sem ressalvas.

Redução
Apesar do faturamento recorde, 

o presidente da CBF, Ednaldo Rodri-

gues, afirmou que a meta é reduzir 
os custos da entidade. A meta é di-
minuir as despesas correntes e tam-
bém se desfazer de um jatinho e um 
helicóptero - que Ednaldo já decla-
rou nem mesmo saber a cor dele.

Para a venda das aeronaves, 
contudo, ele precisa convocar uma 
nova assembleia. "Eu vou cumprir 
fielmente o estatuto da CBF. Tenho 
vontade (de vendê-las), mas não te-
nho poder. As aeronaves trazem um 
custo alto para a entidade, de mais 
de R$ 1 milhão por mês. Quando 
você coloca num mandato de quatro 
anos, são mais de R$ 50 milhões (em 
despesas). Os preços que podem ser 
auferidos na venda, são mais R$ 50 
milhões. Então, estamos falando de 
cerca de R$ 100 milhões. Mas pra ter 
uma desalienação de bens, tem que 
ter uma autorização da assembleia 
geral", comentou. 

Ele também declarou que algu-
mas despesas correntes precisarão 
ser revistas. "Quando a gente fala em 
redução de custos, a gente fala em 
um trabalho de cotações, de buscar 
sempre a qualidade e o menor preço, 
e num horizonte em que não tenho 
só duas ou três empresas que pos-
sam prestar aquele trabalho ou fa-
zer aquela venda. O Brasil é um país 

muito grande. O que a CBF adquire 
não está só no Rio ou em São Paulo", 
disse. "Temos que reduzir custos de 
situações de jogos. Um árbitro, por 
exemplo, pode estar no Mato Grosso 
do Sul e apitar uma partida no inte-
rior da Bahia, numa distância de três 
mil quilômetros, ida e volta. Se você 
for colocar o custo de uma passagem 
aérea, é um valor altíssimo."

Seleção feminina sub-20
vai jogar contra o Uruguai

A estreia com vitória do Brasil na fase final do 
Sul-Americano Sub-20 por 3 a 0 diante da Co-
lômbia é motivo de comemoração para a equipe 
brasileira. Com gols de Giovana, Analuyza e Isa, 
a equipe mostrou repertório ofensivo e dominou a 
partida diante das colombianas. O desempenho 
rendeu elogios do técnico Jonas Urias, que ressal-
tou o espírito de coletividade do elenco."É claro que 
uma equipe de qualidade vai te exigir ajustes no 
meio do jogo, e a gente mostrou muita maturidade 
dentro de campo para segurá-las nos melhores 
momentos e conseguir matar as nossas oportuni-
dades. Estou muito orgulhoso dessa equipe, elas 
foram guerreiras", destaca Jonas. Na próxima ro-
dada, a Seleção Feminina terá um confronto direto 
pela classificação, uma vez que enfrentará o Uru-
guai. No duelo de estreia, as uruguaias venceram 
a Venezuela por 2 a 1. Quem vencer o duelo, se 
classifica para a Copa na Costa Rica, em agosto.

Curtas
Portuguesa paulista adere
à Sociedade Anônima

Aproveitando o momento de entusiasmo vivido 
pela Portuguesa após o título da Série A2 do 
Campeonato Paulista e a volta à elite estadual, o 
Conselho Deliberativo aprovou a criação da SAF 
(Sociedade Anônima do Futebol) no clube. A decisão 
unânime, de 110 membros, ocorreu em reunião no 
Salão Nobre do Canindé, em São Paulo, nessa 
segunda-feira. Antes da proposta ser discutida pelos 
conselheiros, o projeto passou pelo Conselho de 
Orientação e Fiscalização (COF), que aprovou a 
criação da SAF através da cisão do futebol com 100% 
das ações ficando para a Portuguesa. Na proposta, 
o patrimônio imobiliário segue pertecendo ao clube 
e não entra no projeto da SAF. Esta é uma fórmula de 
administração já adotada por outros clubes como o 
Cruzeiro, que tem investimento de Ronaldo.

Piqué nega a ilegalidade
de acordo com Federação

O zagueiro Gerard Piqué veio a público para 
se defender das acusações relacionadas à co-
missão que sua empresa de eventos esportivos, 
a Kosmos, recebeu da Real Federação Espa-
nhola de Futebol para intermediar a disputa da 
Supercopa da Espanha na Arábia Saudita. "Eu 
não tenho absolutamente nada a esconder, é 
tudo legal", afirmou o jogador do Barcelona em 
entrevista concedida na segunda-feira (19). De 
acordo com o jornal espanhol El Confidencial, a 
Kosmos recebeu comissão de 24 milhões de euros 
(cerca de R$ 120 milhões) para organizar e levar 
a Supercopa à Arábia Saudita. O jornal revelou 
a informação com base em documentos e troca 
de mensagens de áudio entre o jogador e Luis 
Rubiales, presidente da Federação, que recebeu 
40 milhões de euros (R$ 200 milhões) por cada 
edição da Supercopa. 

Endrick se consagra como
melhor jogador em torneio

A Seleção Brasileira Sub-17 voltou a vencer 
o Torneio de Montaigu, na França, após 38 
anos. O bicampeonato veio após campanha in-
victa e vitória na final contra a Argentina. Após 
a vitória por 2 a 1, na tarde da última segunda-
feira, o Brasil ergueu a taça de campeão e um 
jogador voltou para o Brasil com a mala cheia. 
O atacante Endrick foi eleito o melhor jogador 
da competição e ainda terminou a disputa 
como o artilheiro, com 5 gols marcados. 

“É inexplicável o que está acontecendo na 
minha vida. Como eu sempre falo, em todas as 
entrevistas, o importante é ficar com a minha 
cabeça no lugar, humildade cada vez mais, 
não me exaltar com nada. Entender que os 
prêmios são consequências de um trabalho 
construído pelo grupo”, disse o camisa 9, que 
marcou o primeiro gol sobre os argentinos logo 
no primeiro minuto de jogo. Com atuação des-
tacada durante o campeonato, Endrick marcou 
em todas as partidas e também foi decisivo 
com assistências. É a primeira competição do 
jogador da base do Palmeiras com a Seleção 
Brasileira.

Flamengo e Palmeiras 
voltam a se enfrentar depois 
da final da Copa Libertado-
res do ano passado, venci-
da pelo time paulista por 2 a 
1. A equipe de Abel Ferreira 
não vem bem na competição 
nacional e soma apenas um 
ponto em dois jogos.

Não é comum o time do 
Palmeiras passar dois jogos 
sem ganhar em uma competi-
ção ultimamente. Ainda mais 
com suas principais peças 
em campo. Mas o início no 
Brasileirão está sendo nada 
animador. Depois de derrota 
surpreendente para o Ceará, 
por 3 a 2, em casa, o time so-
mente empatou com o Goiás, 
por 1 a 1. Hoje, mais um jogo 
fora de seus domínios. O capi-
tão Gustavo Gómez garantiu 
que o ambiente está tranquilo 
e o time focado em volta por 
cima já diante do Flamengo, 
no Maracanã, às 19h30, jogo 

antecipado da quarta rodada.
 No sábado, encara o ar-

quirrival Corinthians, na 
Arena Barueri, em sequên-
cia que pode recolocar o 
time nos trilhos. Apesar dos 
tropeços, a equipe criou o 
suficiente para ter melho-
res resultados e essas corre-
ções viraram o foco do téc-
nico português.

“Nosso time fez uma par-
tida correta contra o Goiás. 
O campeonato é longo e te-
mos de corrigir algumas coi-
sas para conseguir a vitória, 
mas estamos tranquilos e tra-
balhando”, afirmou Gómez. 
Evitar o sufoco é uma das 
missões no Maracanã. “Nos-
so time é trabalhador e agora 
temos de corrigir erros e fa-
zer nosso melhor. Todos sa-
bem que Flamengo é um time 
forte, mas nossa mentalidade 
é jogar contra qualquer ad-
versário em busca da vitória 
e isso que vamos fazer”, com-
pletou Gómez.

Corinthians
O clássico com o Palmei-

ras, sábado, pelo Campeonato 
Brasileiro, e o duelo decisivo 
pela Copa Libertadores com 
o Boca Juniors, dia 26, vão fa-
zer o técnico Vítor Pereira es-
calar um time reserva do Co-
rinthians para o jogo de ida 
da terceira fase da Copa do 
Brasil contra a Portuguesa-RJ, 
às 21h30, em Londrina, hoje. 
A intenção é dar um descan-
so para os titulares

Jogadores podem estrear, 
enquanto outros, mais ve-
teranos, poderão ter mais 
uma oportunidade na equi-
pe principal. Cássio deve ser 
o único titular a ser mantido 
na equipe que vai enfrentar 
a Portuguesa.

Entre os novatos, os za-
gueiros Belezi e Robert Renan 
(2003), o lateral Biro e os ata-
cantes Giovane e Wesley po-
derão entrar em campo desde 
o início do jogo. Desta forma, 
eles se juntariam a Roni e Ad-

son, que, apesar de também 
jovens, possuem maior ex-
periência.

O meia Luan, que reali-
za decepcionante passagem 
pelo Corinthians, poderá re-
ceber mais uma oportunida-
de. O volante Xavier, que não 
tem sido relacionado para as 
partidas, é outro que pode-
rá ser utilizado nesta parti-
da no Paraná.

Jogos de hoje
n Série A
19h30
Flamengo x Palmeiras

n Copa do Brasil
19h
Goiás x Bragantino
Atlético-MG x Brasiliense
Fortaleza x Vitória
Tocantinópolis x Athletico-PR
19h30
Juventude x São Paulo
Coritiba x Santos
21h30
Tombense x Ceará
Portuguesa-RJ x Corinthians
Ceilândia x Botafogo

n Paraibano
20h15
Nacional x Botafogo
Sousa x Campinense

Clubes revivem, no Maracanã, a final da Libertadores do ano passado, em jogo antecipado da quarta rodada

Palmeiras encara hoje o Flamengo
brasileiro

Agência Estado
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O técnico Abel Ferreira conversa com os jogadores antes de treinamento, depois de dois jogos ruins da equipe pelo Brasileirão

faturamento

CBF ultrapassa marca de R$ 1 bilhão
Marcio Doilzan 
Agência Estado

Reservas
serão utilizados pelo 

Corinthians no jogo de 
hoje contra a Portuguesa 

carioca, no Estádio do 
Café, em Londrina, 
a partir das 21h30
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1164 — Antipapa Vítor IV
1314 — Papa Clemente V
1912 — Bram Stoker, escritor irlandês
1969 — Ataulfo Alves, 
compositor e cantor brasileiro
1993 — Cantinflas, comediante mexicano
2017 — Hermanny Cruz, missólogo (PB)
2021 — Maria de Jesus (Lilia das Mangueiras), 
empresária, prostituta e dona de bordel (PB)
2021 — João Feitosa, 
engenheiro e gestor público (PB)

Mortes na História

Obituário

Kelly Linhares Pedrosa
(Barbie dos Animais)
16/4/2022 – Aos 36 anos, em 
Fortaleza (CE), após passar por um 
procedimento médico. Veterinária 
possuía mais de 16 mil seguidores 
e era atuante na causa animal, 
havendo anunciado, por exemplo, a construção da 
Clínica Veterinária Popular Doutora Kelly Pedrosa, 
que seria inaugurada em 2023.

Foto: Divulgação

Diego Victor e 
Diego Gomes
18/4/2022 – Aos 17 e aos 30 anos, 
em João Pessoa (PB), assassinados. 
Os dois foram retirados de dentro 
de casa e mortos a tiros no bairro 
de Mandacaru. O adolescente foi 
atingido por 15 disparos de revólver e pistola e a 
outra vítima foi baleada quatro vezes.

Foto: Reprodução

Luísa Lopes
15/4/2022 – Aos 24 anos, em Vitória 
(ES). Modelo morreu após ter sido 
atropelada enquanto andava de 
bicicleta. Ela era passista da Escola 
de Samba Unidos de Jucutuquara. 
A condutora do carro, Adriana 
Felisberto Pereira, de 33 anos, é investigada pelo 
acidente. Ela foi presa e responde em liberdade 
após pagamento de fiança de R$ 3 mil.

Foto: Divulgação

Manoel do Espírito Santo (Seu Di)
17/4/2022 – Aos 121 anos, em Santa 
Rosa de Lima (SE), de causas 
naturais. Ele era o sergipano mais 
velho e um dos homens mais velhos 
do Brasil. Ele nasceu na cidade 
sergipana de Divina Pastora e logo 
se mudou para a cidade Santa Rosa de Lima, onde 
foi vaqueiro por muitos anos. Teve uma vida de 
muito trabalho em engenhos e fazendas do interior 
do estado. Gostava muito de andar a cavalo.

Foto: Divulgação

Aforismo
“Os que mais morrem 

são os que não têm onde 
cair mortos.”

(Sofocleto)
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Em 2021, a Paraíba passou a in-
tegrar a lista dos estados do Brasil 
que envidam esforços para a prote-
ção de defensores dos direitos hu-
manos ameaçados de morte, com a 
criação do Programa Estadual de 
Proteção aos Defensores de Direitos 
Humanos (PEPDDH). Mas a prote-
ção do Estado se estende também 
para crianças, adolescentes e teste-
munhas vítimas de ameaça de mor-
te. Segundo levantamento da Secre-
taria do Desenvolvimento Humano 
da Paraíba (Sedh), 158 pessoas estão 
inseridas nos programas de prote-
ção do Estado.

Ainda de acordo com a Sedh, 
dos 158 protegidos pelo Estado, 92 
são crianças e adolescentes inse-
ridos no Programa de Proteção a 
Crianças e Adolescentes Ameaça-
dos de Morte (PPCAAM), 51 são de 
pessoas mantidas no Programa de 
Proteção a Vítimas e Testemunhas 
Ameaçadas (Provita) e 15 são defen-

sores dos direitos humanos, assisti-
dos no PEPDDH.

Natasha Batusich, gerente ope-
racional da Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos da Sedh, explica 
que, em 2021, a Paraíba se consoli-
dou como um Estado que se preocu-
pa com a temática ao implementar o 
programa estadual. Antes, todas as 
demandas partiam primeiramente 
de órgãos federais. Para ingressar 
no PEPDDH, a pessoa que sofre a 
ameaça precisa fazer sua inscrição 
por meio de um formulário digital. 
A partir da inscrição, é iniciado o 
processo de avaliação.

“A equipe técnica faz a triagem, 
a primeira oitiva e encaminha para 
o Conselho Deliberativo do progra-
ma. Nessas três instâncias, a equi-
pe técnica que é da sociedade civil 
organizada tem o Estado que orga-
niza as demandas e o conselho que 
delibera sobre todos os casos, se en-
tra ou não, e quais medidas prote-
tivas devem ser adotadas”, explica 
Natasha Batusich.

O Conselho Deliberativo é com-

posto pela Secretaria de Estado da 
Segurança e Defesa Social (Seds); 
Secretaria da Mulher e da Diversi-
dade Humana; Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Humano, que 
preside o conselho; Ministério Pú-
blico da Paraíba (MPPB), Ministério 
Público Federal (MPF) e duas orga-
nizações da sociedade civil.

Ao longo dos anos, as pessoas 
inseridas no programa podem ser 
desligadas por diversos motivos. 
Desde o fato da pessoa não ter mais 
risco, ter superado a situação de 
ameaça, também consta o desli-
gamento voluntário do programa, 
por não se perceber mais ameaça-
da, podendo também ser desligada 
por não cumprir os critérios, os po-
sicionamentos.

“As pessoas que passam a ser 
protegidas pelo Estado assinam 
um termo de cooperação. São vá-
rios posicionamentos que preci-
sam ser seguidos, a pessoa inserida 
tem que se comunicar com a equipe 
com frequência, também não pode 
praticar ato atentatório aos direitos 

humanos, entre outros aspectos”, 
comenta Natasha.

Diferente dos outros dois progra-
mas (PPCAAM e Provita), no caso 
do PEPDDH, o defensor dos direitos 
humanos permanece na maioria dos 
casos no lugar de atuação dele, jus-
tamente para garantir que ele possa 
seguir na militância, desempenhan-
do suas atividades. Nos outros dois 
programas, a pessoa que passa a in-
tegrar a proteção fica escondida, dis-
tante do local natural dela.

“A criança ou adolescente e a tes-
temunha são retirados do seu lo-
cal de risco, fica no anonimato. No 
caso dos defensores de direitos hu-
manos, ela fica no local de atuação 
para seguir desempenhando suas 
atividades políticas. Então é mobi-
lizada toda uma rede de proteção, 
com equipes, para garantir que essa 
pessoa seja protegida. Em casos ex-
traordinários, quando o risco de 
morte é grave, essa pessoa pode en-
trar numa situação de acolhimento 
provisório, onde ela fica distante um 
tempo, para se contornar esse risco, 

e regressar ao local nativo”, detalha 
a gerente operacional da Sedh.

Os programas atuam não só pro-
movendo o isolamento ou a prote-
ção do inscrito, ele atua de todas as 
formas possíveis para neutralizar as 
ameaças. Natasha Batusich ressalta 
que, em algumas situações, especi-
ficamente na proteção dos ativistas 
dos direitos humanos, já houve ca-
sos em que audiências públicas fo-
ram promovidas para dar visibilida-
de ao ameaçado e expor as ameaças. 
Em outros casos, ligados às questões 
fundiárias, os programas organi-
zam judicialmente e administrati-
va a luta pela terra.

“Tem um caso de um defensor, 
que mora em uma cidade do inte-
rior, e, quando ele vai até as comu-
nidades em que atua, ele solicita es-
colta, só atua escoltado. Em algumas 
situações de risco, o programa acio-
na a Seds, que envia as forças de se-
gurança. O sistema também pode 
oferecer programas de segurança 
para casa, mobilizar a sociedade ci-
vil”, conclui a gerente.

Estado protege a vida de defensores de direitos humanos, crianças, adolescentes e testemunhas vítimas de ameaças de morte

PB tem 158 ameaçados de morte
PROGRAMAS DE PROTEÇÃO

Keith Grayson (DJ Kay Slay)
17/4/2022 – Aos 55 anos, em 
decorrência de complicações da 
Covid-19. Ganhou destaque ao 
participar de um documentário 
sobre o hip hop em 1983, chamado 
‘Style Wars’. Sua primeira paixão 
foi o grafite, universo em que se tornou famoso 
antes de começar uma carreira musical. Durante a 
década de 1990, entrou para a cena de DJ’s de rap 
e hip hop de Nova Iorque, onde também prosperou.

Foto: Reprodução

André Resende 
andreresendejornalismo@gmail.com

Rio Hackford
14/4/2022 – Aos 52 anos, de causa 
não divulgada. Ator que apareceu 
em filmes como ‘Jonah Hex’ e séries 
como ‘The Mandalorian’ e ‘American 
Crime Story’. Era filho do cineasta 

Foto: Instagram

Yamara Carvalho
16/4/2022 – Aos 54 anos, em 
Teresina (PI), de câncer. Arquiteta 
piauiense considerada um dos 
grandes nomes da arquitetura 
no Piauí, conhecida por diversos 
projetos residenciais, comerciais e 
na área hospitalar.

Foto: Instagram

Taylor Hackford, conhecido por assinar longas 
como ‘Advogado do Diabo’ e ‘Ray’. No cinema, teve 
papéis pequenos em clássicos dos anos de 1990, 
como ‘Uma Linda Mulher’, ‘Estranhos Prazeres’ e 
‘Swingers: Curtindo a Noite’.

Álvaro Costa Rezende
17/4/2022 – Aos 85 anos, em Belo 
Horizonte (MG), após um acidente 
doméstico. Publicitário mineiro 
fundador da RC Comunicação, em 
1973. Nascido no dia 2 de abril de 
1937, em São Gotardo, no Triângulo 
Mineiro, começou a carreira em comunicação no 
início de 1956, aos 18 anos, como câmera-man da TV 
Itacolomi, dos Diários Associados. Passou por vários 
setores até se tornar diretor comercial, fazendo com 
que se aproximasse do mercado publicitário. Foi 
fundador e presidente do Sindicato das Agências de 
Propaganda de Minas Gerais (Sinapro).

Foto: Instagram

Kleiber Beltrão
17/4/2022 – Aos 74 anos, em 
Brasília (DF), em decorrência de 
uma trombose. Narrador e cronista 
esportivo no futebol brasiliense. 
Tinha 53 anos de carreira em 
emissoras de rádio e tevê. O 
jornalista também era economista e matemático. 
Foi professor de instituições educacionais da 

Foto: Divulgação

Tertolino Balbino (Senhor Terto)
17/4/2022 – Aos 88 anos, em 
Conceição da Barra (ES). Mestre do 
Congo de Conceição da Barra, no 
norte do Espírito Santo, e era mestre 
emérito do Reis de Congo de São 
Benedito do Ticumbi.

Foto: TV Gazeta

Hugo Mengarelli
17/4/2022 – Aos 76 anos, em Curitiba 
(PR), de causa não informada 
(havia sofrido nove AVCs nos 
últimos anos). Cineasta e diretor 
de teatro que também foi professor 
da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR). Argentino radicado na capital paranaense 
desde a década de 1970, é considerado uma 
referência na formação cultural por diversos artistas 
paranaenses, principalmente na área de cinema.

Foto: CBN-Curitiba

Anna Amélia Faria
17/4/2022 – Aos 94 anos, em Belo 
Horizonte (MG), de causas naturais. 
Era ex-esposa do banqueiro 
Gilberto Faria. Foi próxima do 
paraibano Assis Chateaubriand, 
fundador do grupo Diários 
Associados, e, por causa de sua amizade e 
admiração, foi nomeada madrinha da extinta TV 
Itacolomi. Deixa cinco filhos, 21 netos e 44 bisnetos. 
Em 1951, a Rádio Guarani, da capital mineira, foi a 
primeira a receber do governo federal a concessão 
de um canal de televisão na cidade.  

Foto: Marcos Vieira

capital federal. Presidiu a Associação Brasiliense 
de Cronistas Esportivos (ABCD) em dois mandatos 
seguidos e esteve à frente da Associação Brasileira 
de Cronistas Esportivos em 2016, onde ficou no 
cargo de presidente até 2021.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE MEDICAMENTOS DE A a Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCON-
TO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 333.000,00.

Areial - PB, 19 de Abril de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE A a Z, ATRAVÉS DA OFERTA 

DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Areial: 
02090.10.301.1009.2079 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID–19 02090.10.301.2006.2023 
– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA 02090.10.303.1009.2024 – MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NATUREZA DA DESPESA: 339030 – MATERIAL 
DE CONSUMO 339032 – MATERIAL DE SISTRIBUIÇÃO GRATUITA FONTE: 500,660,602,707. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Areial e: CT Nº 00056/2022 - 20.04.22 - ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE 
MEDICAMENTOS LTDA - R$ 333.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

INTIMAÇÃO DO ATO DE ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00002/2022. OBJETO: Contratação de empresa do ramo 

de engenharia para reforma e ampliação da UBSF VI, das Âncoras de Riachão de Pedro Velho e 
Sítio Areias e da Academia de Saúde do Centro, conforme especificações do projeto básico. ATO 
ADMINISTRATIVO: Anulação da licitação. INTIMAÇÃO: Notifica-se que do ato de anulação da 
licitação em tela caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, considerado da data desta publicação, 
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. INFORMAÇÕES: 
Maiores informações e vistas ao processo poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, em sua sede, Rua Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3396–1020.

Aroeiras - PB, 19 de Abril de 2022
LEIA BARBOSA FERREIRA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Aquisição de peixes congelados para serem distribuídos com Famílias Carentes, 

durante o período da Semana Santa. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2022. 
ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00033/2022 - Agrofrios Comercio de Frios e Hortifrutigran-
geiros Ltda - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 7.134,90. ASSINATURA: 07.04.22

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, no Fórum da 
Comarca de Araruna/PB situado na Avenida Cel. Pedro Targino – Centro – Araruna/PB, às 14h do dia 
09 de maio de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Construção 
da Creche 1ª Infância do tipo B na cidade de Araruna/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: (083) 3373–1010. E-mail: licita@
araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 19 de abril de 2022
CARLOS ANTÔNIO DE MACEDO FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00021/2022
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00021/2022, do tipo menor preço por item, para aquisição material de construção, 
cuja abertura será no dia 10.05.2022 às 08:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na 
Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital poderá ser obtido na Prefeitura Municipal ou 
pelo www.tce.pb.gov.br ou www.aguiar.pb.gov.br e demais informações encontram-se a disposição 
dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo 
telefone (0**83)  3499-1180 e pelo Emailcpl@aguiar.pb.gov.br.

Aguiar, 19 de Abril de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de seu Pregoeiro Substituo e Equipe de Apoio, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00010/2022, do tipo menor preço por item, pela contratação de empresa espe-
cializada do ramo pertinente para realização de exames de laboratório ao município de Aguiar-PB, 
cuja abertura será no dia 03.05.2022 às 08:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na 
Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital poderá ser obtido na Prefeitura Municipal ou 
pelo www.tce.pb.gov.br ou www.aguiar.pb.gov.br e demais informações encontram-se a disposição 
dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo 
telefone (0**83) 3499-1180 e pelo Emailcpl@aguiar.pb.gov.br.

Aguiar-PB, 19 de Abril de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS 

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
A Pregoeira e sua equipe de apoio, vem através deste aviso, tornar público o resultado de 

julgamento de propostas de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 00007/2022, cujo objeto 
é a aquisição de óleo lubrificantes e filtros. Tendo como VENCEDORA e HABILITADA a empresa: 
JOSÉ CLAUDIO BATISTA BEZERRA - ME – CNPJ nº 74.468.837/0001-09, considerada vencedora 
de vários itens, com o valor global de R$ 139.725,00 (cento e trinta e nove mil, setecentos e trinta 
e cinco reais). Abre-se vistas aos interessados do inteiro teor da decisão da Pregoeira e equipe 
de apoio, não havendo nenhuma manifestação de alguma empresa interessada, o certame será 
encaminhado ao ordenador de despesas para fins de adjudicação e homologação.

Aguiar-PB, 19 de Abril de 2022
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00020/2022
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS  Nº00020/2022,  do tipo menor preço por item, para aquisição de materiais odontológico, 
cuja abertura será no dia 06.05.2022 às 07:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na 
Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar--PB. O edital poderá ser obtido na Prefeitura Municipal 
ou pelo www.tce.pb.gov.br ou www.aguiar.pb.gov.br e demais informações encontram-se a disposição 
dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo 
telefone (0**83)  3499-1180,  pelo emailcpl@aguiar.gov.pb.br.

Aguiar-PB, 19 de Abril de 2022
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE 

RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00005/2022

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 
AD00005/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE; RATIFICO o correspondente 
procedimento em favor de: RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO - R$ 504.763,00. 

Cuité de Mamanguape - PB, 18 de Abril de 2022
MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO

Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 05/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2022, que objetiva: Contratação de empresa do 
ramo pertinente para confecções de forma continuada, exercício 2022, de PRÓTESES DENTÁRIAS, 
totais removíveis superiores e inferiores em acrílico, destinadas a atender a população carente do 
município de conformidade ao PROGRAMA SUS – BLOCO PAB – (PREVINE BRASIL), Portaria 
2.979, de 12 de novembro de 2019, Art. 12–H, inciso V, do Ministério da Saúde; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: ARI SERVICOS DE PROTESES EIRELI - R$ 
66.000,00. Fica a empresa vencedora do certame convocada para a assinatura do respectivo Termo 
de Contrato, conforme instrumento convocatório. 

Cuitegi - PB, 12 de Abril de 2022.
ROSANE DE OLIVEIRA SERAFIM

Gestora 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 06.2022.
O Pregoeiro Oficial do Município de Cuitegi/PB, Rua Nossa Senhora do Rosário, 35, Centro – 

Cuitegi/PB, torna Público aos interessados em participar do Certame Licitatório PREGÃO ELETRÔ-
NICO 05.2022, do tipo MENOR PREÇO, de nº 06.2022, para contratações de veículos diversos, 
com condutores, combustíveis, manutenções corretivas e preventivas para prestações de serviços 
com realizações de viagens eventuais junto ao Fundo Municipal de Saúde de Cuitegi – PB, até 
dezembro de 2022 ou enquanto durar os quantitativos. Recursos previstos no orçamento vigente. 
DATA ABERTURA: 04.05.2022, às 09h00min, por meio do site portaldecompraspublicas.com.br 
no endereço acima. REGIMENTO: Leis Federais 10.520/02 / 8.666/93, 123/2006, Decreto Federal 
10.024/2019, Decreto, Municipal nº 01/2013 e demais legislações pertinentes. Maiores informações: 
no horário das 08h00min às 12h00min, dos dias úteis, no endereço supracitado. Outras informações: 
pelos sites: www.cuitegi.pb.gov.br / tce.pb.gov.br e portaldecompraspublicas.com.br.

Cuitegi/PB, 19 de abril de 2022.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Nº 091/2022
Tomada de Preços Nº 008/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratante: Niemaia 

Construcoes Ltda, CNPJ: 10.641.065/0001-70. Objeto: Prestar serviços de engenharia de pavi-
mentação asfáltica da parede do Açude Estevão Marinho no município de Coremas-PB, conforme 
planilhas orçamentárias de custos. Valor total contratado: R$ 675.049,17 (seiscentos e setenta e 
cinco mil, quarenta e nove reais e dezessete centavos). Vigência para conclusão dos Serviços: Em 
até 04 (quatro) meses, contado a partir da emissão da ordem de serviços. Vigência do contrato: Até 
31/12/2022. Fonte de recurso: Próprios (Diversos/ordinários do Município) e recursos do Contrato 
de repasse 107.5699-72/2021-CAIXA. Dotação: 02.06 - Secretaria Municipal de Urbanismo, 15 451 
3028 1012 - Implantação de pavimentação urbana e recapeamento de asfalto, Fontes: 01.0000 
Recursos Ordinários, 510.0000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da 
União, Ficha Nº 1107 e 1108, Elemento de despes:44.90.51 00 001 - Obras e Instalações, conforme 
QDD/2022. Partes ass.: Irani Alexandrino da Silva (Pela contratante) e Sr. Eumar Carvalho Maia 
(Pela contratada). 

Coremas-PB, 18 de abril de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO 5º ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 119/2017

Inexigibilidade Nº021/2017. Contratante:Prefeitura de Coremas/PB. Contratada:EPE Empresa 
Paraibana de Serv. de Engenharia Ltda, CNPJ: 27.570.223/0001-40.Considerando, que a vigência 
do presente contrato vai até 03/07/2022;Considerando, que no quarto aditivo não foi acrescentado 
o valor que é pago extra contrato “elaboração de projeto de engenharia será a quantia equivalente 
a 3% (três por cento) do montante total de cada planilha orçamentária;Considerando, que podemos 
considera que se trata de serviços de natureza continuada, assim fundamentado no inciso II do 
Art. 57 da Lei 8.666/93, com isso fica justificado o acréscimo do valor solicitado. Desta forma para 
elaboração de projeto de engenharia quando for sociliatdo será pago o equivalente a 3% (três 
por cento) do montante total de cada planilha orçamentária, dito isso deverá ser acresentado a 
quantia estimada de até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para ser utilizado até o final 
da vigencia, caso seja necessario.Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não 
foram modificadas pelo presente termo aditivo.Partes:Irani A. da Silva  (Pela contratante) e Sr. Diego 
Romualdo de Medeiros (Pela contratada).

Coremas/PB, 11 de abril de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de uma 
Creche com capacidade para cem crianças, no âmbito do Programa Paraíba Primeira Infância no 
Município de Cajazeirinhas/PB. Data e Local, às 09:00 horas do dia 10/05/2022, na sala de Reuniões 
da CPL, Rua Praxedes Ferreira de Lima, S/N, Centro, Cajazeirinhas/PB.

Cajazeirinhas - PB, 19 de abril de 2022.
EDUARDO ALENCAR SANTOS

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Queiroga, 18 - Centro - Caturité - PB, às 10:00 horas do dia 05 de Maio de 2022, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas 
de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUIISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33451073. E-mail: 
licitacaturite@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caturité - PB, 19 de Abril de 2022
DENISE BARBOSA FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial 
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA 

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica do ramo pertinente, para execução dos serviços de 
pavimentação em paralelepípedos e assentamento de meio–fio granítico, no distrito de Estacada, 
Município de Curral de Cima–PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total 
da contratação: JOSE CREZIO LOPES FILHO - Valor: R$ 226.244,90. 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 Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (83) 98708–0527. 

Curral de Cima - PB, 19 de Abril de 2022
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022
O Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo Torna sem Efeito as publicações no DIÁRIO OFICIAL 

DO ESTADO DA PARAÍBA, Edição Nº17.598, pág. 35, e no JORNAL A UNIÃO, referente ao ano 
CXXIX,N°066,pág.26, ambas do dia 19de Abril de 2022, oAviso de Licitação do Pregão Eletrônico 
Nº 00024/2022, cujo objeto é: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIAL PARA A CIRURGIA DE 
ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO DIREITO DO SR. JOSÉ FORMIGA DE MOURA, o qual 
informa a data de abertura da sessão pública como sendo 09:00 horas do dia 02 de Maio de 2022.

Cabedelo - PB, 19 de Abril de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM 

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para pavimentação em 
Paralelepípedo e Drenagem das Ruas: José Joaquim da Silva, Risalva de Lima Leite, Edson 
Silva de Macena, José Francisco do Nascimento, Gilson Coelho Garcés e Targino José Conrado, 
localizadas no Município de Capim – PB, conforme Contrato nº 1076359–73/2021 – Ministério do 
Desenvolvimento Regional. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total: GPS 
GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - Valor: R$ 529.215,94. Dos atos decorren-
tes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Avenida São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (83) 3622–1135. E-mail: cplcapimpb@gmail.com. 

Capim - PB, 19 de Abril de 2022
JOSINALDO ARNALDO SOARES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM 

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para pavimentação em 
Paralelepípedo e Drenagem da Rua Projetada Olho D’água, localizado no Município de Capim – PB, 
conforme Contrato nº 1075384–84/2021 – Ministério do Desenvolvimento Regional. LICITANTE 
DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: R F SERVICOS DE CONS-
TRUCAO CIVIL EIRELI - Valor: R$ 238.223,66. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida São Sebas-
tião, S/N - Centro - Capim - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 
3622–1135. E-mail: cplcapimpb@gmail.com. 

Capim - PB, 19 de Abril de 2022
JOSINALDO ARNALDO SOARES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00014/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 10:00 horas do dia 04 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Material 
Esportivo diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Comple-
mentar nº 123/06; Decreto Municipal nº 425/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 98708–0527. E-mail: getulio82@gmail.com. Edital: https://
www.curraldecima.pb.gov.br/portal-da-transparencia/l; www.tce.pb.gov.br. 

Curral de Cima - PB, 19 de Abril de 2022
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 

Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 08:30 horas do dia 09 de Maio 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
VISANDO A LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADI-
CIONAIS DESTA MUNICIPALIDADE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 001/18; 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) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.
pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 19 de Abril de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

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

CAMPINA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: O presente contrato tem por objeto: Cota para patrocínio do evento da QUARTA 
CORRIDA DO BEM a ser realizada no dia 06 de maio de 2022, pela Fundação Assistencial da 
Paraíba – FAP. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – Superintendência de Trânsito e 
Transportes Públicos 04.122.2001.2113 – Ações administrativas da STTP 33.90.39.99 – Outros 
serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 08/07/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande e: CT Nº 00076/2022 - 
18.04.22 - Fundação Assistencial da Paraiba - FAP - R$ 30.000,00.

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

CAMPINA GRANDE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE
 Nº IN00008/2022

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 
IN00008/2022, que objetiva: O presente contrato tem por objeto: Cota para patrocínio do evento 
da QUARTA CORRIDA DO BEM a ser realizada no dia 06 de maio de 2022, pela Fundação Assis-
tencial da Paraíba – FAP; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
Fundação Assistencial da Paraiba – FAP - R$ 30.000,00.

Campina Grande - PB, 18 de Abril de 2022
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR - Diretor Superintendente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2022
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE-PB, 
através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará às 09:00 horas 
do dia 09 de maio de 2022, TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, Regime de Empreitada 
por Preço Unitário, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXE-
CUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA TEREZA NEPOMUCENO, 
NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB. O Edital está à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 
528, Bairro São José, Campina Grande – PB e através dos portais: (https://campinagrande.pb.gov.
br/portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos) e (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.
jsf), ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@campinagrande.pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 19 de abril de 2022.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Li5citação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105/2022
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE-PB, 
através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará às 09:00 ho-
ras do dia 12 de maio de 2022, CHAMAMENTO PÚBLICO, do Tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, 
cujo OBJETO É AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E 
DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAS, CRECHES E BERÇÁRIOS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA 
GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. O Edital está à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, 
Bairro São José, Campina Grande – PB e através dos portais: (https://campinagrande.pb.gov.br/
portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos) e (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf), 
ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@campinagrande.pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 19 de abril de 2022.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Li5citação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 

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

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 09:30 horas do dia 06 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para: Contratação de empresa 
do ramo de construção civil para executar a obra de reconstrução de Unidades Habitacionais no 
Município de Damião. Convênio FUNASA Nº CV 0851/2017. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: damiaoprefeitura@gmail.com

Damião - PB, 18 de Abril de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00016/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 

00016/2022, para o dia 04 de Maio de 2022 às 09:00 horas; e do início da fase de lances para ocorrer 
nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 08h00min Às 
13h00min dos dias úteis, na Rua Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB. Telefone: 
(83) 3361–3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Esperança - PB, 18 de Abril de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

 Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 ADJUDICAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº 00015/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00015/2022, que objetiva: Registro de 
Preços visando futuras e eventual aquisição parcelada de suplementos nutricionais (leite) a serem 
fornecidos em virtude de ordem judicial para atender pacientes deste município; ADJUDICO o seu 
objeto a: CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRI????O ENTERAL E PARENTERAL – CENEP 
LTDA - R$ 7.389,00; MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE 
LTDA - R$ 6.615,00; SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - R$ 
1.761,60; SUPREMA COMERCIO E DISTRIBUI????O EIRELI–ME - R$ 17.548,00.

Esperança - PB, 18 de Abril de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO 

Pregoeiro Oficial
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00015/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00015/2022, que objetiva: Registro de 
Preços visando futuras e eventual aquisição parcelada de suplementos nutricionais (leite) a serem 
fornecidos em virtude de ordem judicial para atender pacientes deste município; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRI????O 
ENTERAL E PARENTERAL – CENEP LTDA - R$ 7.389,00; MEDERI DISTRIBUICAO E IMPOR-
TACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 6.615,00; SOS COMERCIO DE MATERIAIS 
MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - R$ 1.761,60; SUPREMA COMERCIO E DISTRIBUI????O 
EIRELI–ME - R$ 17.548,00.

Esperança - PB, 18 de Abril de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00015/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00015/2022, que objetiva: Registro de 
Preços visando futuras e eventual aquisição parcelada de suplementos nutricionais (leite) a serem 
fornecidos em virtude de ordem judicial para atender pacientes deste município; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRI????O 
ENTERAL E PARENTERAL – CENEP LTDA - R$ 7.389,00; MEDERI DISTRIBUICAO E IMPOR-
TACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 6.615,00; SOS COMERCIO DE MATERIAIS 
MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - R$ 1.761,60; SUPREMA COMERCIO E DISTRIBUI????O 
EIRELI–ME - R$ 17.548,00.

Esperança - PB, 18 de Abril de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº: RP 00015/2022 

Aos 18 dias do mês de Abril de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefei-
tura Municipal de Esperança, Estado da Paraíba, localizada na Rua Antenor Navarro - Lírio Verde 
- Esperança - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 
2006; Decreto Federal nº 10024, de 28 de Outubro de 2019; Decreto Municipal nº 1.907, de 15 de 
Maio de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; 
e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00015/2022 
que objetiva o registro de preços para: Registro de Preços visando futuras e eventual aquisição 
parcelada de suplementos nutricionais (leite) a serem fornecidos em virtude de ordem judicial para 
atender pacientes deste município; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

 Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ESPERANÇA - CNPJ nº 08.993.909/0001-08.

VENCEDOR: CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRI????O ENTERAL E PARENTERAL – 
CENEP LTDA
CNPJ: 01.687.725/0001-62
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

2

Suplemento Alimentar para 
crianças contendo fíbra na 
formulação com 1,5 Kcal, con-
sistencia líquida e sabores va-
riados. Frasco 200ml, conforme 
parecer/laudos nutricional e 
ordem judicial.

NESTL?? FRASCO 50 10,90 545,00

5

Espessante e gelificante para 
alimentos, indicado para pcien-
tes disfágico. Modifica instata-
neamente a textura e consis-
tência dos alimentos quentes 
ou frios, sem alterar cor, sabor e 
cheiro dos alimentos quentes ou 
frios. Sem glúten. Apresentação 
em lata de 125g e display com 
24 sachês de 1,2g cada. RES-
SOUSE THICKEN UP CLEAR, 
conforme parecer/laudos nutri-
cional e ordem judicial.

NESTL?? LATA 100 68,44 6.844,00

TOTAL 7.389,00
 

VENCEDOR: MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 29.329.985/0001-85
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

3

Fórmula Infantil de seguimento 
para lactentes e crianças de 
primeira infância a base de 
sojaAptamil ProExpert soja 2 é 
uma fórmula infantil à base de 
soja para lactentes a partir dos 
6 meses de vida. Não contém 
proteínas lácteas. conforme 
parecer/laudos nutricional e 
ordem judicial.

DANONE LATA 150 44,10 6.615,00

TOTAL 6.615,00
 

VENCEDOR: SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 28.167.665/0001-03
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

10

Alimento empó, nutricional-
mente completo,áde proteína 
isolada de soja. Normacalórico, 
hipossódico,isenta de sacarose, 
lactose e glúten.Densidade 
calórica 1,01 Kcal/ml.Lata 800g. 
NUTRE ENTERAL SOYA, con-
forme parecer/laudos nutricional 
e ordem judicial.

NUTRO LATA 24 73,40 1.761,60

TOTAL 1.761,60
 

VENCEDOR: SUPREMA COMERCIO E DISTRIBUI????O EIRELI–ME
CNPJ: 23.159.220/0001-68
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

Alimento em pó para nutrição 
de crianças, nutricionalmente 
completo e rico em vitaminas 
e minerais. Permite preparo 
nas diluições 1,0 a 1,5 kcal/ml. 
Isento de lactose e glúten. Lata 
400g. Marca: FORTINI PÓ, con-
forme parecer/laudos nutricional 
e ordem judicial.

FORTINI 
D A N O -
NE

LATA 200 41,75 8.350,00

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 20 de abril de 2022      25Publicidades



4

Formula infantil para lactentes 
e de seguimento para lac-
tentes e e crianças de pri-
meira infância destinada à 
necessidades específicas com 
restrição de lactose e à base 
de aminoácidos,indicada para 
lactentes e crianças de primeira 
infância, de 0 a 36 meses de 
idade, com alergias às protínas 
do leite de vaca,soja e alergí-
as alimentares mais severas, 
com comprometimento do trato 
gastrintestinal com restrição 
a lactose. com 100% de ami-
noácidos livres, com lipídeos 
estruturados (B palmitato),DHA 
eTCM, sem lactose e sem glú-
tem. Apresentação em lata de 
400g. conforme parecer/laudos 
nutricional e ordem judicial.

NEOCA-
TE LCP/
D A N O -
NE

LATA 50 132,36 6.618,00

9

Leite em pó integral, sem 
lactose,enzima lactase, vita-
minas (A,D Ec) e minerais ( 
ferro e zinco) e estabilizante 
trifosfato de sódio,monofosfato 
de sódio,difosfato de s´dio e ci-
trato de s´dio, isento de lactose 
e glúten. Embalagem em lata 
contendo 400g. NINHO SEM 
LACTOSER 400G, conforme 
parecer/laudos nutricional e 
ordem judicial.

N I N H O 
Z E R O 
LACTO-
SE/NES-
TL??

LATA 100 25,80 2.580,00

TOTAL 17.548,00
 
 CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
 A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Esperança firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

 CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00015/2022, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

 Pela Prefeitura Municipal de Esperança, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

 Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Eletrônico nº 00015/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

 CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00015/2022 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
 - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRI????O ENTERAL E PARENTERAL – CENEP LTDA.
01.687.725/0001-62 
Valor: R$ 7.389,00
- MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
29.329.985/0001-85 
Valor: R$ 6.615,00
- SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI.
28.167.665/0001-03 
Valor: R$ 1.761,60
- SUPREMA COMERCIO E DISTRIBUI????O EIRELI–ME.
23.159.220/0001-68 
Valor: R$ 17.548,00
 CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Esperança.
 Esperança - PB, 18 de Abril de 2022

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA 
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

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: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMEN-
TO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO MÓVEIS E AR–CONDICIONADO PARA ATENDER 
AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO E DIVERSAS SECRETARIAS; RATIFICO o 
correspondente procedimento em favor de: E C MARTINS ME - R$ 221.530,00.

Esperança - PB, 08 de Março de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito 
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATE-

RIAL PERMANENTE DO TIPO MÓVEIS E AR–CONDICIONADO PARA ATENDER AS UNIDADES 
EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO E DIVERSAS SECRETARIAS. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão 
a Registro de Preços nº AD00002/2022 - Ata de Registro de Preços nº 00010/2021, decorrente 
do processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 00010/2021, realizado pela PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE CUBATI – PB. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00100/2022 - 10.03.22 - E C MARTINS 
ME - R$ 221.530,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00334/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 
Contratada: ANTONIO GOMES EIRELI - CNPJ 27.743.003/0001-71 
Objeto contratual: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB. 
Objeto do aditivo: Prorrogação de prazo por 150 (cento e cinquenta) dias, cuja vigência fica 

estendida até o dia 31/08/2022. 
Processo licitatório: TOMADA DE PREÇOS 00004/2021. 
Recursos: DIVERSOS 
Fundamento legal: Art. 57, II, da Lei Federal 8.666/1993. 
Assinatura: 05/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MOTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA 
SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00028/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓ-
PRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2022 – 3.3.90.30.01 - Material de 
Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARABIRA eGILMARA MARTINS DE PONTES- R$ 16.580,00 - Dezesseis Mil Quinhentos e 
Oitenta Reais- CT Nº 00228/2022 – 19.04.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00028/2022.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MOTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA 

SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SUPERINTENDENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 19.04.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00028/2022
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 DP00028/2022, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MOTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA 
SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: GILMARA MARTINS DE 
PONTES. CNPJ: 13.167.781/0001-55. Valor: R$ 16.580,00 (DEZESSEIS MIL QUINHENTOS E 
OITENTA REAIS)

Guarabira - PB, 19 de abril de 2022.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO
REF: PREGÃO PRESENCIAL 41.2021
OBJETO: Prorrogação por mais 30 (trinta ) dias, contados do contados do término do prazo de 

vigência do Termo primeiro termo aditivo  e com término de vigência em 31/03/2021,  e Termo de 
Contrato de nº 267/2021 datado de 26/05/2021 e com término de vigência em 31/12/2021, celebrado 
inicialmente entre as partes, objetivando Contratação de empresa especializada no ramo pertinente 
instalada no município para prestação de serviços em procedimentos ambulatoriais, cirúrgicos, 
ortopédicos e de traumatologia para a população do município de Guarabira.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA – HARLLANE HERCULANO 
MARINHO. CONTRATADA: WANDERLEY DIAGNOSTICOS – CNPJ: 19.161.889/0001-17 –ANA 
PAULA ALBUQUERQUE LIMEIRA

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de serviços de caráter de urgência, serviços continuados e por 
ter um grande saldo de quantitativos

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/03/2022
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 01.04.2022
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE MÁQUINAS LEVES, MEDIAS E PESA-
DAS CONFORME O TERMO DE REFERENCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00010/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 02.003 SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO – 04 122 2001 2003 COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMI-
NISTRATIVAS – 02.006 SEC. DE EDUCAÇÃO – 12 361 1005 2009 MANTER AS ATIVIDADES 
DO FUNDEB 40% – 12 361 1005 2010 MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 
– MDE – 12 361 1005 2011 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE – 12 
361 1005 2012 MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR – 12 361 1005 2013 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA – 12 365 1005 2014 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL – 02.007 SECRETARIA DA AGRICULTURA – 20 122 1007 2017 MANTER AS ATIVIDA-
DES DO SETOR AGRÍCOLA – 02.010 SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA – 15 122 1003 2020 
MANTER AS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA – 05.005 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 
301 1004 2022 MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 302 1004 2030 
DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MAC E SAMU – 10 304 1004 2032 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – 08.008 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08 
244 1008 2033 MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL–RP 
– 08 244 1008 2036 MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA – IGDBF 08 244 
1008 2037 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAS SCFV / PBF / 
CRAS) – ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 28/03/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado 
Bravo e: CT Nº 02001/2022 - 28.03.22 - A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICU-
LOS E PECAS LTDA - R$ 223.480,00; CT Nº 02002/2022 - 28.03.22 - EDNALDO RICARDO ALVES 
CAMPOS - R$ 83.550,00; CT Nº 02003/2022 - 28.03.22 - M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA 
EIRELI - ME - R$ 274.527,00; CT Nº 02004/2022 - 28.03.22 - SEMEA COMERCIO DE PECAS E 
SERVICOS PARA AUTOS LTDA - R$ 348.735,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPE-
RAÇÃO DE MÁQUINAS LEVES, MEDIAS E PESADAS CONFORME O TERMO DE REFERENCIA; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: A SERTANEJA SERVICOS E 
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - R$ 223.480,00; EDNALDO RICARDO ALVES 
CAMPOS - R$ 83.550,00; M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI – ME - R$ 274.527,00; 
SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - R$ 348.735,00.

Gado Bravo - PB, 24 de Março de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
FUNERÁRIOS, INCLUINDO TRANSLADO MEDIANTE SOLICITAÇÃO; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ 
LTDA - R$ 49.800,00.

Gado Bravo - PB, 24 de Março de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO TRANSLADO MEDIANTE SOLICITA-
ÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Gado Bravo: 08.008 – FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08.244.1008.2033 – 
MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 08.244.1008.2035 
– CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS – 3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO 
– 3.3.90.32 – MATERIAL, BEM OU SERV. PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até 
28/03/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 01301/2022 
- 28.03.22 - FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - R$ 49.800,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2022, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA OU FISICA PARA A REALIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO HIDRAULICA, CARPINTARIA, PEDREI-
RO, PINTURA, CALCETEIRO, MACENARIA E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DESTA EDILIDADE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: NATAL JOSE BARBOSA DA SILVA EIRELI – ME - R$ 141.750,00.

Gado Bravo - PB, 12 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 PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURI-

DICA OU FISICA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO 
HIDRAULICA, CARPINTARIA, PEDREIRO, PINTURA, CALCETEIRO, MACENARIA E AJUDANTE 
DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00013/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 
02.003 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – 04 122 2001 2003 COORDENAR E MANTER AS 
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS – 02.006 SEC. DE EDUCAÇÃO – 12 361 1005 2009 MANTER 
AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% – 12 361 1005 2010 MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL – MDE – 12 361 1005 2011 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSOS 
DO FNDE – 12 365 1005 2014 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 02.007 SECRETARIA 
DA AGRICULTURA – 20 122 1007 2017 MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA – 
02.010 SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA – 15 122 1003 2020 MANTER AS ATIVIDADES DE 
INFRAESTRUTURA – 05.005 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 1004 2022 MANTER AS 
ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 1004 2025 MANTER AS ATIVIDADES 
DO PAB FIXO – 10 301 1004 2030 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MAC E SAMU – 08.008 
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08 244 1008 2033 MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL–RP – 08 244 1008 2037 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAS SCFV/PBF/CRAS – ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 99 
MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 03001/2022 - 18.04.22 - NATAL JOSE 
BARBOSA DA SILVA EIRELI - ME - R$ 141.750,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Vicente Borges Gurjão, 158 - Centro - Gurjao - PB, por meio do site portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. Abertura 
da sessão pública: 09:00 horas do dia 05 de Maio 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 7.892/13; 
Decreto Federal nº 10024/20; 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) 3386–1085. E-mail: cplgurjaopb@gmail.com. Edital: http://www.gurjao.pb.gov.br/; 
www.tce.pb.gov.br; portaldecompraspublicas.com.br. 

Gurjao - PB, 19 de Abril de 2022
DIÊGO GURJÃO RAMOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Frei Damião de Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 08h30min do dia 05 de maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa no 
ramo pertinente para perfuração de poços artesianos no município de Itapororoca/PB, conforme 
termo de referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 00028/2015. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Itapororoca – PB, 19 de abril de 2022
TARCISIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00013/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00013/2022, 
que objetiva: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de DECORAÇÃO JUNINA 
da cidade de Itapororoca/PB, conforme especificações; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: GEOVANI JOSE SANTOS MATOS 10641478445 - R$ 38.700,00. 

Itapororoca - PB, 19 de Abril de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Frei Damião de Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 10h00min do dia 05 de maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de frutas 
e verduras para melhor atender as necessidades da Administração Municipal. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00028/2015. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

 Itapororoca – PB, 19 de abril de 2022
TARCISIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB 
RATIFICAÇÃO

 ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00003/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00003/2022, que objetiva: Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação 
para prestação de serviços no SIGEDUC – Sistema Integrado de Gestão da Educação, quais se-
jam, Adequação/Configuração, Implantação/Instalação, Treinamento, Hospedagem, sustentação/
manutenção e customização do software visando atender as necessidades da Educação Municipal 
de Itapororoca, mediante ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0012/2021 da Prefeitura 
Municipal de Cabedelo/PB; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: SIG SOFTWARE 
& CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - R$ 126.300,00. 

Itapororoca - PB, 19 de Abril de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB 
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00004/2022
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 
AD00004/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINA-
MENTO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS NO ÂMBITO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA, PB, Entre outros, mediante ADESÃO A ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N.º 0014/2021 da Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB; RATIFICO o cor-
respondente procedimento em favor de: SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - R$ 130.090,00.

 Itapororoca - PB, 19 de Abril de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 03 de Maio de 2022, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de material e 
instrumentais odontológicos destinados a atender as demandas operacionais do Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/2006/07; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 
08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: 
licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: https://itatuba.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 19 de Abril de 2022
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE CONVOCAÇÃO 2º COLOCADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022

A prefeitura Municipal de Itatuba-PB, através do Pregoeiro, torna público  que em face do  não 
comparecimento e pelo descumprimento Legal da Empresa ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS 
ME – CNPJ: 21.636.341./0001-28, NOTIFICADA PARA ASSINAR CONTRATO POR MEIO DA PU-
BLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL  DO ESTADO DA PARAIBA EM 12 DE ABRIL DE 2022, PAGINA 
24, E PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EM 12 DE ABRIL DE 2022, PAGINA 27,CONVOCA 
o licitante remanescente, na ordem de classificação, HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME – 
CNPJ: 14.801.101/0001-76, classificada em 2º lugar no certame  oriundo doPregão Presencial nº 
00008-2022, para querendo e nas mesmas condições propostas, assinar  contrato, cujo objeto: 
Execução dos serviços de transportes de estudantes universitários da  sede do Município para 
Campina Grande e vice e versa, conforme itinerário definido pelas Secretaria de Educação deste 
Município. Em conformidade com o ato convocatório, conforme art. 64, § 2º da Lei 8.666/93.Desde 
já, solicitamos a mesma documentação de habilitação constante no Edital do referido processo no 
prazo de 02 (dois) dias úteis. Caso não aceiteserá convocado o terceiro classificado, até que seja 

efetivada a contratação, ou seja, decidida pela revogação da licitação. Informações: no horário das 
08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398-1020. E-mail: 
licitacao@itatuba.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 19 de Abril de 2022
JUSCELINO DA SILVA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 2º COLOCADO
PREGÃO ELETRONICONº 00003/2022

A prefeitura Municipal de Itatuba-PB, através do Pregoeiro, torna público  que em face do  não 
comparecimento e pelo descumprimento Legal da Empresa WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA 
04819156489 – CNPJ: 33.609.700/0001-37, NOTIFICADA PARA ASSINAR CONTRATO POR MEIO 
DA PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL  DO ESTADO DA PARAIBA EM 12 DE ABRIL DE 2022, 
PAGINA 24, E PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EM 12 DE ABRIL DE 2022, PAGINA 28,CON-
VOCA o licitante remanescente, na ordem de classificação, JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO – ME  
– CNPJ: 22.109.422/0001-32, classificada em 2º lugar no certame  oriundo doPregão Eletrônico 
nº 00003-2022, para querendo e nas mesmas condições propostas, assinar  contrato, cujo objeto: 
Execução dos serviços de transportes diversos e de estudantes  da Zona Rural e adjacências para 
sede do Município e demais localidades e vice e versa, conforme itinerário definido pelas Secretaria 
de Educação deste Município. Em conformidade com o ato convocatório, conforme art. 64, § 2º 
da Lei 8.666/93.Desde já, solicitamos a mesma documentação de habilitação constante no Edital 
do referido processo no prazo de 02 (dois) dias úteis. Caso não aceiteserá convocado o terceiro 
classificado, até que seja efetivada a contratação, ou seja, decidida pela revogação da licitação. 
Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3398-1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 19 de Abril de 2022
JUSCELINO DA SILVA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Antônio Caetano, 92 - Centro - Imaculada - PB, às 09:00 horas do dia 04 de maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial.Objeto Aquisição parcelada de pneus, câmaras de ar e 
baterias automotivas de fabricação nacional para atender os veículos e maquinas da frota oficial do 
município de Imaculada e Secretaria de Saúde. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: www.imaculada.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.  

Imaculada - PB, 19 de abril de 2022.
JOSÉ GILSON PEREIRA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA AQUISIÇÃO DE PEIXES 

DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE A SEMANA SANTA, VISANDO ATENDER DEMAN-
DAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00005/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Juazeirinho: 02.090 – FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 02.009.08.244.0002.2096 – ATIVIDADES DE ASSIS-
TÊNCIA COMUNITÁRIA – 3390.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO – 3390.32.00.00 – MATE-
RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO 
e: CT Nº 00801/2022 - 12.04.22 - COLÔNIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z-21 DE 
JUAZEIRINHO - R$ 83.400,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA AQUISIÇÃO DE PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO 
DURANTE A SEMANA SANTA, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: COLÔNIA 
DE PESCADORES E AQUICULTORES Z–21 DE JUAZEIRINHO - R$ 83.400,00 

Juazeirinho - PB, 12 de Abril de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICI-
PAL, INCLUSIVE A SECRETARIA DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00004/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO: 02.040 
– SECRETARIA DE FINANÇAS – 02.040.04.123.0002.2017 – ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
FINANÇAS – 02.050 –SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS 
– 02.050.20.606.0002.2021 – ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
E RECURSOS HÍDRICOS – 02.060 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 02.060.12.361.0002.2032 
– ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – 02.060.12.365.0002.2036 – ATIVIDADES DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL – 02.080 – SECRETARIA DE SAÚDE – 02.080.10.301.0002.2058 
– ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA – 02.080.10.302.0002.2076 – ATIVIDADES DE ASSIS-
TÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL – 02.090 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL – 02.090.08.244.0002.2096 – ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA – 
02.090.08.243.0002.2098 – ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 
– 02.100 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO – 02.100.04.122.0002.2119 
– ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA – 02.120 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO – 02.120.04.122.0002.2145 – ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – 
3390.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO e: CT Nº 00601/2022 
- 31.03.22 - ADILMA LÚCIA DE LIMA - R$ 190.034,49; CT Nº 00602/2022 - 31.03.22 - NIVALDO 
FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR 01159557470 - R$ 193.894,86.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO 

HOMOLOGAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS 
A ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE A SECRETARIA DE 
SAÚDE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ADILMA LÚCIA DE 
LIMA - R$ 190.034,49; NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR 01159557470 - R$ 193.894,86

Juazeirinho - PB, 31 de Março de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 09:00 HORAS DO DIA 03 DE MAIO 
DE 2022, licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL, DO TIPO MENOR PREÇO, para: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL, INCLUSIVE A 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 Municipal nº 005-A/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho2021@
gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br

Juazeirinho - PB, 19 de Abril de 2022
ERINALDO ARÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº: RP 00019/2022 

Aos 18 dias do mês de Abril de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Lagoa Seca, Estado da Paraíba, localizada na Rua Cícero Faustino da Silva - Centro - 
Lagoa Seca - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 
2019; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de 
Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação 
da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00019/2022 que objetiva o registro de preços 
para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos: Órgão 
e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA SECA - CNPJ nº 08.997.611/0001-68.- ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO – 
ME.22.919.869/0001-77 Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 
- 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 
- 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 
- 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 84 
- 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 
- 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 
122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138.

Valor: R$ 915.376,50
 Lagoa Seca - PB, 18 de Abril de 2022

MARIA DALVA LUCENA DE LIMA
Prefeita

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00019/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00019/2022, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE FORMA 
PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA 
SECA – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO LUIZ 
PEREIRA CAVALCANTI NETO – ME - R$ 915.376,50.

Lagoa Seca - PB, 18 de Abril de 2022
MARIA DALVA LUCENA DE LIMA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATE-

RIAL DE CONSTRUÇÃO DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00019/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022: RECURSOS PRÓPRIOS / FEDERAIS. VIGÊNCIA: até 
19/04/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00110/2022 
- 19.04.22 - ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME - R$ 915.376,50.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00020/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00020/2022, que objetiva: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
PÃES, MASSAS, EMBUTIDOS, REFRIGERANTES E LATICÍNIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS 
DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
PANIFICADORA BOM JESUS LTDA - R$ 481.207,00.

Lagoa Seca - PB, 12 de Abril de 2022
MARIA DALVA LUCENA DE LIMA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PÃES, MASSAS, EMBUTIDOS, REFRIGERANTES E 

LATICÍNIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00020/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022: Recursos Próprios/ Federais. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00102/2022 - 13.04.22 - PANIFICADORA BOM JESUS LTDA 
- R$ 481.207,00.

26  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 20 de abril de 2022 Publicidades



PREFEITURA DE NAZAREZINHO
APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROPOSTAS DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS 0001/2022
OBJETO: Ampliação da Escola Municipal de EF Maria do Carmo P. Mendes.
A CPL de Nazarezinho informa que todas as propostas de preços foram desclassificadas por 

descumprir o item 7.2 letra “l”, abrindo-se o prazo de 08 (oito) dias úteis a contar desta publicação, 
conforme a lei, para apresentação de novas propostas, mantendo-se os devidos descontos e 
corrigindo a alíquota adequada. Convocam-se as seguintes empresas: ABIK ENGENHARIA E 
CONSULTORIA LTDA – 34.746.608/0001-81; AM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI – 
13.351.120/0001-85; COPEVA CONSTRUTORA PEREIRA VIEIRA EIRELI – 26.743.338/0001-27; 
COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 11.170.603/0001-58; INPREL CONSTRUCOES 
E SERVIÇOS EIRELI – 03.757.786/0001-84; MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI – 
31.381.604/0001-59; SPX CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI – 43.339.438/0001-01; PROJEMAQ 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA – 21.784.773/0001-86.

Nazarezinho-PB, 19/04/2022
Marilda Sarmento Luis
PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM 

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022 

TÉCNICA E PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços objetivando a 

realização de CONCURSO PÚBLICO para provimento de cargos efetivos, incluindo todos os pro-
cedimentos técnicos e administrativos necessários e exigidos pelo Tribunal de Contas. LICITANTES 
HABILITADOS: FUNDACAO VALE DO PIAUI. 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 
contendo a Proposta Técnica será realizada no dia 03/05/2022, às 10:00 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (83) 34783001. 

Passagem - PB, 19 de Abril de 2022
ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00026/2022, de acor-
do com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa RENE MACIEL DE SOUSA NETO 
– ME - CNPJ nº 45.948.698/0001-00, com o Valor Mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)e 
o Valor Global Anual deR$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)com o objeto a Contratação de 
pessoas Jurídicas para posterior contratação, mediante documentação, para prestação de serviços 
especializados de Médico para Programa de Saúde da Família (PSF) atendendo as necessidades 
do Município de Piancó-PB, referente a CHAMADA PÚBLICA N° 00002/2022.

Piancó – PB, em 19 de abril de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito Constitucional

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO

Inexigibilidade n° 00026/2022
CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:RENE MACIEL DE SOUSA NETO – ME - CNPJ nº 45.948.698/0001-00.
OBJETIVO:Contratação de pessoas Jurídicas para posterior contratação, mediante documen-

tação, para prestação de serviços especializados de Médico para Programa de Saúde da Família 
(PSF) atendendo as necessidades do Município de Piancó-PB, referente a CHAMADA PÚBLICA 
N° 00002/2022.

VALOR MENSAL: R$ 15.000,00 (quinze milreais).
VALOR GLOBAL ANUAL: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Piancó – PB, em 19 de abril de 2022. 
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito Constitucional

Prefeitura municipal de Piancó
Aviso de Ratificação 

Ratifico, a Dispensa nº 00026/2022, em favor da empresaRODRIGO FERREIRA LOPES – ME, 
inscrita no CNPJ/CPF sob n° 27.870.165/0001-70,tendo como objeto a Contratação de empresa 
especializada para prestação dos serviços de Atualização Cadastral da Folha de Pagamento dos 
exercícios de 2017 a 2020 do Município de Piancó-PB.Como Valor Global Estimado de R$ 17.000,00 
(dezessete milreais), em consequência fica a mesmo convocado a assinar o termo contratual, 
conforme Art. 72, e Art. 75, II da Lei 14.133/2021. 

Piancó- PB, em 19 de abril de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00026/2022.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADO:RODRIGO FERREIRA LOPES – ME, inscrita no CNPJ/CPF sob n° 

27.870.165/0001-70.
OBJETIVO:Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de Atualização 

Cadastral da Folha de Pagamento dos exercícios de 2017 a 2020 do Município de Piancó-PB.
VALOR GLOBAL ESTIMADO:R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

Piancó- PB, em 19 de abril de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura Municipal de Piancó 
Resultado de Julgamento de habilitação 

Tomada de Preçosnº 0005/2022
A Prefeitura Municipal de Piancó torna público, através da comissão de licitação, julgamento 

dos documentos de Habilitação. As empresas CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E 
COMERCIO LTDA – CNPJ 04.934.819/0001-87, CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – 
CNPJ 09.335.002/0001-06 e ISA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI – CNPJ 
3.581.782/0001-47, apresentaram documentação em desacordo com as exigências do edital, 
sendo declaradasinabilitadas. A empresa DEL ENGENHARIA EIRELI – CNPJ 17.415.942/0001-33, 
apresentousua documentação em conformidade com as exigências do edital, estando declara-
dahabilitada. Concede-se prazo de 5 dias úteis para recursos.Não havendo recursos, fica desde já 
marcada a data para abertura dos envelopes de proposta para o dia 03/05/2022, as 08:30 horas.  

Piancó -PB, 19 deAbril de 2022.
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quinto Termo de Aditivo ao Contrato nº 02.005/2020, em 27.04.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI.
OBJETO CONTRATUAL: Serviços de implantação de pavimentação em vias públicas urbanas 

do Município de Piancó-PB, atendendo o CONTRATO DE REPASSE N° 1060.357-53/2018/CAIXA.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 19 deabril de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                                       

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 02.007/2020, em 27.04.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa CONCRETA CONSTRUÇÃO E SER-

VIÇOS LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Serviços depavimentação e drenagem no Município de Piancó, aten-

dendo ao Contrato de Repasse N° 1054.545-71/2018/CAIXA.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 19 de abril de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                                     

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico nº 0016/2022
 A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para 

conhecimento dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 0016/2022, tipo 
menor preço por item, a partir das 08:00horas (horário de Brasília-DF) do dia  05/05/2022, através do 
site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  a Contratação de empresa especializada 
para prestar serviços de locação de banheiros químicos destinados a realização de eventos do 
município de Piancó-PB, de acordo com as  especificações estabelecidas no edital e seus anexos. 
O Edital e anexos encontram-se disponíveis no endereço citado acima e nos sites http://pianco.
pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes e https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB, 19 de Abril de 2022
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 0017/2022
 A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para 

conhecimento dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 0017/2022, tipo 
menor preço por item, a partir das 09:00horas (horário de Brasília-DF) do dia  05/05/2022, através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  Contratação de empresa especializada 
para aquisição de equipamentos destinados a secretaria de Saúde, através do Convênio 0148/2021 
firmado entre a Prefeitura Municipal de Piancó e o Governo do Estado da Paraíba, de acordo com 
as condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos. O Edital e anexos encontram-
-se disponíveis no endereço citado acima e nos sites http://pianco.pb.gov.br/acesso-a-informacao/
licitacoes e https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB, 19 de Abril de 2022
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0009/2022

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, fracassados em processos licitatórios, Margarina 

vegetal e Óleo de soja, destinados a merenda escolar e demais atividades dos programas da 
secretaria de educação do Município de Pedra Branca-PB, conforme especificações no con-
trato, pela contratação direta da empresa AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA-ME – CNPJ nº 
26.606.245/0001-50, com o valor global de R$ 17.462,20 (dezessete mil quatrocentos e sessenta 
e dois reais e vinte centavos),

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
Pedra Branca - PB, em 19 de abril de 2022.

JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0009/2022

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o 

art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e do parecer jurídico exarado no referido processo, em face ao 
cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a documen-
tação que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 0006/2021, HOMOLOGO, A DISPENSA 
DE LICITAÇÃO, pela contratação direta para Aquisição de gêneros alimentícios, fracassados em 
processos licitatórios, Margarina vegetal e Óleo de soja, destinados a merenda escolar e demais 
atividades dos programas da secretaria de educação do Município de Pedra Branca-PB, a empresa 
AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA-ME – CNPJ nº 26.606.245/0001-50, com o valor global de R$ 
17.462,20 (dezessete mil quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte centavos),

Pedra Branca, em 19 de abril de 2022.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

 AVISO DE ADIAMENTO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2021

Torna público o adiamento do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2021 Objeto: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DE MÓVEIS PLANEJADOS CONFECCIONADOS EM MDF, DE FORMA PARCELADA, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME DISPOSIÇÕES 
DO TERMO DE REFERÊNCIA. Nova data de abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 03 
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; Decreto Municipal nº 125/14; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. E-mail: pmp.
cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes;www.tce.pb.gov.br; www.portaldecom-
praspublicas.com.br. Motivo do Adiamento: Reformulação do termo de referência. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371-
2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br

Picuí - PB, 19 de abril de 2022
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI 

AVISO DE ADIAMENTO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2021

Torna público o adiamento do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2021 Objeto: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DE MÓVEIS PLANEJADOS CONFECCIONADOS EM MDF, DE FORMA PARCELADA, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME DISPOSIÇÕES 
DO TERMO DE REFERÊNCIA. Nova data de abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 03 
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; Decreto Municipal nº 125/14; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. E-mail: pmp.
cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes;www.tce.pb.gov.br; www.portaldecom-
praspublicas.com.br. Motivo do Adiamento: Reformulação do termo de referência. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371-
2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br

Picuí - PB, 19 de abril de 2022
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2022

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 10005/2022, para o dia 05 de 
maio de 2022 às 09:30 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-mai: licitacaopocinhos@gmail.com

Pocinhos - PB, 19 de abril de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO

RECURSO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/222

OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos injetáveis e medicamentos diversos, para melhor 
atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. RECURSO ADMINISTRATIVO 
INTERPOSTO – empresa: DROGAFONTE LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.778.201/0001-26, contra 
o parecer dessa a procuradoria Jurídica - POSSIBILIDADE DE LICITAR COM A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA LOCAL – EMPRESA PENALISADA DE ACORDO COM O ARTIGO 87, III, LEI Nº 8.666/93, 
do Pregão Presencial n.º 00021/222. O Pregoeiro, comunica que, após análise do recurso recebido, 
APRECIADO E INDEFERIDO, em consonância com o que determina a Legislação pertinente a 
matéria e o entendimento jurisprudencial proferido pelo Superior Tribunal de Justiça sobre casos 
similares. Aplicação extensiva dos efeitos da penalidade sofrida. Maiores informações e vistas ao 
processo, poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura Mu-
nicipal de Rio Tinto no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis ou E-mail.: licitacaopmrt@gmail.com. 

Rio Tinto - PB, 13 de abril de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO

RECURSO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/222

OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos psicotrópicos diversos, para melhor atender as 
necessidades da Secretaria de Saúde deste município. RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOS-
TO – empresa: DROGAFONTE LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.778.201/0001-26, contra o parecer 
dessa a procuradoria Jurídica - POSSIBILIDADE DE LICITAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
LOCAL – EMPRESA PENALISADA DE ACORDO COM O ARTIGO 87, III, LEI Nº 8.666/93, do Pregão 
Presencial n.º 00020/222. O Pregoeiro, comunica que, após análise do recurso recebido, APRE-
CIADO E INDEFERIDO, em consonância com o que determina a Legislação pertinente a matéria 
e o entendimento jurisprudencial proferido pelo Superior Tribunal de Justiça sobre casos similares. 
Aplicação extensiva dos efeitos da penalidade sofrida. Maiores informações e vistas ao processo, 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal 
de Rio Tinto no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis ou E-mail.: licitacaopmrt@gmail.com. 

Rio Tinto - PB, 13 de abril de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 09/2022
OBJETO:Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 

vantajosa será a de menor preço global, para Construção de Escola com 6 (seis) salas, localizada, 
no Bairro Angelim, no Município de Sousa/PB, conforme Termo de Convênio N° 538/2021, discri-
minados e quantificados nos anexos do edital.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 10 DE MAIO DE 2022 AS 10H00MIN HORAS 
LOCAL DE ABERTURA: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Sousa, Rua Cel. José 

Gomes de Sá, nº 27, 1° andar, Centro, Sousa-PB.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital na 

sala da CPL, no horário de expediente das 08h00min ás 12h00min horas, em todos os dias úteis no 
endereço supracitado, através do e-mail cplsousa2017@yahoo.com, ou pelos sites: sousa.pb.gov.
brportaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views

tce.pb.gov.br https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf
SOUSA, 19 de Abril de 2022.

JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CPL

ALEX FERNANDES LIMA
Membro CPL

FELLIPE RUAN LIMA MENDES
Membro CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 0046/2022
O Pregoeiro informa, que será realizado o, procedimento licitatório do tipo Menor Preço.  Objeto: 

Aquisição de equipamentos para Unidade de Pronto Atendimento Dr. Mauro Abrantes Sobrinho 
Gadelha, referente a convênio n° 172/2021, conforme condições do Edital e seus anexos.Abertura 
das propostas no dia 05 de Maio de 2022, às 08:30h, através do site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Edital: portal tramita: www.tce.pb.gov.br; e www.sousa.pb.gov.br – portal da transparência. 
Informações cplsousa2017@yahoo.com.br. 

Sousa, 19 de Abril de 2022
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 0047/2022
O Pregoeiro informa, que será realizado o, procedimento licitatório do tipo Menor Preço.  Objeto: 

Aquisição de equipamentos para Unidade de Pronto Atendimento Dr. Mauro Abrantes Sobrinho 
Gadelha, referente a convênio n° 173/2021, conforme condições do Edital e seus anexos. Abertura 
das propostas no dia 05 de Maio de 2022, às 10:30h, através do site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Edital: portal tramita: www.tce.pb.gov.br; e www.sousa.pb.gov.br – portal da transparência. 
Informações cplsousa2017@yahoo.com.br. 

Sousa, 19 de Abril de 2022
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 0048/2022
O Pregoeiro informa, que será realizado o, procedimento licitatório do tipo Menor Preço.  Objeto: 

Aquisição de equipamentos para Policlinica Mirian Gadelha, referente a convênio n° 174/2021, 
conforme condições do Edital e seus anexos.Abertura das propostas no dia 05 de Maio de 2022, às 
13:30h, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital: portal tramita: www.tce.pb.gov.
br; e www.sousa.pb.gov.br – portal da transparência. Informações cplsousa2017@yahoo.com.br. 

Sousa, 19 de Abril de 2022
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - 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: Contratação 
de empresa para fornecimento de forma parcelada de Gêneros Alimentícios, para atender as ne-
cessidades das Secretarias Municipal e Prefeitura. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 
04 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 04 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; Decreto Municipal nº 00023/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3387–1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.
br. Edital: www.lagoaderoca.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 12 de Abril de 2022
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2022, que objetiva: 
Contratação de empresa do ramo da construção civil, para executar os serviços de Implantação 
de Pavimentação na Rua Major Costa, localizada na sede do Município de Serra da Raiz–PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: PRIIMEE 
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP. - R$ 248.623,44.

Serra da Raiz - PB, 13 de Abril de 2022.
LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ 
EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Contratação de empresa do ramo da construção civil, para executar os serviços de Implan-
tação de Pavimentação na Rua Major Costa, localizada na sede do Município de Serra da Raiz–PB. 
Fundamento Legal: Tomada de Preços nº 00001/2022. Dotação: Recursos Próprios do Município 
de Serra da Raiz: (Recursos doContrato deRepasse Nº 912882/2021/Proposta Nº 19448/2021 
– Ministério doDesenvolvimento Regional. Dotação Orçamentária: 02060 –15.451.0020.1013 
– 4.4.90.51.00.00. Vigência: até o final do exercício financeiro de 2022. Partes Contratantes: Pre-
feitura Municipal de Serra da Raíz e: CT Nº 00022/2022 - 19.04.22 - PRIIMEE CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP. - R$ 248.623,44.

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.portaldecompraspubli-
cas.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 pos-
teriores 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.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 13 de Abril de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transporte de estudantes da Zona Rural e adjacências para a sede do município e demais localidades 
e vice versa, conforme itinerário correspondente, com a utilização de veículo apropriado. Abertura 
da sessão pública: 10:00 horas do dia 10 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 10:01 horas 
do dia 10 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. E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br; www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sapé - PB, 22 de Março de 2022
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transporte de estudantes universitários. Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 10 de Maio 
de 2022. Início da fase de lances: 14:01 horas do dia 10 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. E-mail: cplsape1@
gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sapé - PB, 22 de Março de 2022
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO

 Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

AVISO DE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022

REPUBLICAÇÃO
O município de São Jose de Espinharas-PB, através da Presidente da Comissão de Licitação, 

torna público a REPUBLICAÇÃO do edital da referida licitação para 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. Assim a sessão que estava agendada 
para: ás 10:30 horas do dia 19/04/2022 fica agendada para o dia 06/05/2022, ás 10:30hs/min. Mo-
tivo: Impugnação ao Edital. 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, 19 de Abril de 2022.
ROGÉRIA JORDÂNIA DA SILVA ASSIS 

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICANº 002/2022

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 26 de Maio de 2022, licitação modalidade Concorrência 
Pública, do tipo menor preço Global, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA DAS CRECHES DO DISTRITO DE LEROLÂNDIA 
E JARDIM CAROLINA, NO 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: pmsrlicita-
publica@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santa rita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb. gov.br. 

Santa Rita - PB, 19de Abril de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 047/2022
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 047/2022, cujo 

objeto AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, PARA ATENDER 
A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/
PB, para às 09h00m do dia 05 de Maio de 2022. Esclarecimentos: www.portaldecompraspublicas.
com.br. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Santa Rita/PB,19deAbril de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00013/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00013/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL, 
DA RUA EMILIA CONRADA DA SILVA NO POVOADO DO QUATI; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: GL ENGENHARIA EIRELI - R$ 26.785,51.

São João do Tigre - PB, 29 de Março de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL, 

DA RUA EMILIA CONRADA DA SILVA NO POVOADO DO QUATI. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DV00013/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 
05.000 SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15 451 1008 1008 – AMPLIAÇÃO E REFORMA 
DOS PREDIOS PÚBLICOS – 189 3.3.90.39 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA JURÍDICA – 190 4.4.90.51 00 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES – 15 452 1012 
1012 – CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS – 197 4.4.90.51 00 1.500.0000 OBRAS 
E INSTALAÇÕES.. VIGÊNCIA: até 31/07/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de São João do Tigre e: CT Nº 03601/2022 - 31.03.22 - GL ENGENHARIA EIRELI - R$ 26.785,51.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA

 Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 

de Compra objetivando: AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E FRANGO PARA A MERENDA 
ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS, DESTINADO AO ATEN-
DIMENTO DO PNAE E OUTROS, CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ART. 21, DA LEI 11.947/2009 
E RESOLUÇÃO CD/FNDE 04/2015, DE 02 DE ABRIL DE 2015. Os interessados deverão apresentar 
envelope contendo a documentação e respectiva propositura até as 10:30 horas do dia 09 de Maio 
de 2022, na sala da referida comissão, sediada na Rua Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do 
Tigre - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do 
respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. 

São João do Tigre - PB, 20 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 00012/2022
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 09:30 horas do dia 09 de Maio de 2022, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
DA TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 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, 20 de Abril de 2022
ZENON FLORÊNCIO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00035/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 04 de Maio de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES POR IMAGEM DE ENDOSCOPIA 
E COLONOSCOPIA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 748/06; 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) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 19 de Abril de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00036/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:00 horas do dia 04 de Maio de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS 
AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA – CONVÊNIO Nº 0059/2021. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 748/06; 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) 3353–2274. 
E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 19 de Abril de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00037/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 12:00 horas do dia 04 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÕES AS FAMÍLIAS CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS 
DA SMAS DO MUNICÍPIO – EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 1.279/2018. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 748/06; 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) 3353–2274. 
E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 19 de Abril de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial 
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 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00002/2022

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 
de Compra objetivando: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DE GRUPOS 
FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS 
CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICUL-
TORES FAMILIARES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR – PNAE (ITENS REMANESCENTES). Os interessados deverão apresentar envelope 
contendo a documentação e respectiva propositura até as 08:30 horas do dia 12 de Maio de 2022, 
na sala da referida comissão, sediada na Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB. Neste 
mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. 
E-mail: cplsume@gmail.com. 

Sumé - PB, 19 de Abril de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA 

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
Pregão Presencial nº 025/2022 

Objetivo:Aquisição parcelada de materiais e insumos odontológicos para atender as necessida-
des da Secretaria Municipal de Saúde de Serra Grande – PB, conforme especificações no edital, 
conforme especificações no edital.

Data da sessão:06 de maio de 2022, às 08h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do 
município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio 
da Prefeitura Municipal. Informações no site www.tce.pb.gov.br, https://serragrande.pb.gov.br/licita-
caolista.php e e-mail: cplserragrande@gmail.com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 19 de abril de 2022.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, torna público que fará realizar através da Pregoeira 

Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro Antônio Bento de Morais, na 
cidade de Santa Luzia/PB - CEP n° 58.600-000, às 08:00 horas do dia 04 de maio de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: contratação de empresa especializada 
para fornecimento de mão de obra visando a prestação de serviços continuados de limpeza urba-
na, conservação, manutenção e reparo em geral em prédios, vias e praças públicas do município 
de Santa Luzia/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Lei 8.666/1993. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia - PB, 19 de abril de 2022.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira OficialT

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE SANTA INÊS

GABINETE DO PREFEITO 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-

buições legais, R E S O L V E: RATIFICAR a Dispensa de licitação, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada no serviço de elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos-PGR 
e os laudos de insalubridade, periculosidade e Laudo Técnico das Condições do Ambiente de 
Trabalho-LTCAT, de acordo com legislação pertinente ao assunto, conforme as determinações da 
IN-INSS 77/2015, Decreto 3.048/99 e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e 
Emprego, para o município de Santa Inês/PB; com base nos elementos constantes da Exposição de 
Motivos nº DV00002/2022, a qual sugere a contratação de: - JAPF ENGENHARIA E CONSULTORIA 
AMBIENTAL LTDA - CNPJ nº 10.651.152/0001-08 - Valor: R$ 32.250,00.

Publique-se e cumpra-se.
Santa Inês - PB, 04 de abril de 2022.

FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada no serviço de elaboração do Programa de 

Gerenciamento de Riscos-PGR e os laudos de insalubridade, periculosidade e Laudo Técnico das 
Condições do Ambiente de Trabalho-LTCAT, de acordo com legislação pertinente ao assunto, con-
forme as determinações da IN-INSS 77/2015, Decreto 3.048/99 e das Normas Regulamentadoras 
do Ministério do Trabalho e Emprego, para o município de Santa Inês/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00002/2022. 

DOTAÇÃO: 02020-secretaria de administração e planejamento; 122 2002 2005 manutenção 
da secretaria; 0000061 3390.39 99 outros serviços de terceiros pessoa jurídica. VIGÊNCIA: até 
05/08/22. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Inês e: CT Nº 30201/2022 - 
JAPF ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - R$ 32.250,00.

Santa Inês - PB, 05 de abril de 2022.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Prefeito

GABINETE DO PREFEITO 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-

buições legais, R E S O L V E: RATIFICAR a Inexigibilidade de licitação, que objetiva: Contratação 
Artística do Cantor Fábio Diniz para apresentação na Tradicional Festa de Emancipação Política, 
do Município de Santa Inês - PB, o artista se apresentará no dia 29/04/2022, no período da noite, 
com duração mínima de show de 02:00hs; com base nos elementos constantes da Exposição 
de Motivos nº IN00004/2022, a qual sugere a contratação de: - FR DINIZ SANTANA - CNPJ Nº 
26.840.490/0001-28 - Valor: R$ 20.000,00

Publique-se e cumpra-se.
Santa Inês - PB, 12 de Abril de 2022.

FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS/PB, CNPJ nº 08.882.730/0001-

75. CONTRATADA: FR DINIZ SANTANA. CNPJ Nº 26.840.490/0001-28. OBJETO: Contratação 
Artística do Cantor Fábio Diniz para apresentação na Tradicional Festa de Emancipação Política, 
do Município de Santa Inês - PB, o artista se apresentará no dia 29/04/2022, no período da noite, 
com duração mínima de show de 02:00hs. VALOR GLOBAL: R$ 20.000,00 (vinte mil reais). DO-
TAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.070 SECRETARIA DE CULTURA, 
ESPORTES E LAZER - 23 695 1005 2034 PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS – ELEMENTO 
DE DESPESA - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. PRAZO 
DE VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses.

Santa Inês - PB, 13 de Abril. de 2022.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Prefeito Constitucional

GABINETE DO PREFEITO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-

buições legais, R E S O L V E: RATIFICAR a Inexigibilidade de licitação, que objetiva: Contratação 
Artística do Cantor Danilo Pernambucano para apresentação na Tradicional Festa de Emancipação 
Política, do Município de Santa Inês - PB, o artista se apresentará no dia 29/04/2022, no período 
da noite, com duração mínima de show de 02:00hs; com base nos elementos constantes da Expo-
sição de Motivos nº IN00005/2022, a qual sugere a contratação de: - DANILO FILGUEIRA VERAS 
EIRELI - CNPJ Nº. 19.922.377/0001-26 - Valor: R$ 15.000,00.

Publique-se e cumpra-se.
Santa Inês - PB, 12 de Abril de 2022.

FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 20501/2022. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS/PB
CONTRATADA:DANILO FILGUEIRA VERAS EIRELI - CNPJ Nº. 19.922.377/0001-26
OBJETO: Contratação Artística do Cantor Danilo Pernambucano para apresentação na Tradicio-

nal Festa de Emancipação Política, do Município de Santa Inês - PB, o artista se apresentará no dia 
29/04/2022, no período da noite, com duração mínima de show de 02:00hs. VALOR GLOBAL: R$ 
15.000,00 (quinze mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.070 
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER - 23 695 1005 2034 PROMOÇÃO DE FESTAS 
REGIONAIS – ELEMENTO DE DESPESA - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA. PRAZO DE VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses

Santa Inês - PB, 13 de Abril. de 2022.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 
Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 08:00 horas do dia 05 de Maio de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais de 
construções diversos, destinados as demandas operacionais desta Prefeitura. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 005/17; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33951478. E-mail: umbu-
zeirocpl@gmail.com. Edital: http://www.umbuzeiro.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Umbuzeiro - PB, 19 de Abril de 2022
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 
Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 13:00 horas do dia 05 de Maio de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de transporte de 
professores e alunos, em veículo tipo passeio e utilitário, destinados aos trabalhos desta Prefeitura. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 005/17; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33951478. 
E-mail: umbuzeirocpl@gmail.com. Edital: http://www.umbuzeiro.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Umbuzeiro - PB, 19 de Abril de 2022
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-

sencial nº 00014/2022. DOTAÇÃO: Recursos Estaduais e Próprios: 04.000 SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA 04000.12.361.2021.2016 MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE 
ESCOLAR – CONVENIO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU-
RIDICA 04000.12.361.2010.2010 MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima 
e: CT Nº 00032/2022 - 18.04.22 - AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO 01780445474 - R$ 
645.956,60.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES DE AR. FUNDAMENTO 

LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00009/2022. DOTAÇÃO: Recursos Federais: 04.000 SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO E CULTURA 04000.12.361.2010.2059 MANUT DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 
BASICA – FUNDEB 30% 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 04000.12.361.2021.2015 
MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 00033/2022 - 19.04.22 - NORCOL NORDESTE COMERCIO 
E SERVICOS LTDA - R$ 167.490,00.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022

Registro CGE Nº. 22-00677-1
OBJETO: Contratação de (1) Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores (D&O) e (2) 

Seguro de Responsabilidade Civil Por Práticas Trabalhistas (EPL – EMPLOYMENT PRATICES LIABI-
LITY), conforme condições, quantitativos e exigências contidas no ANEXO 2 – Termo de Referência.

RETIRADA DO EDITAL: Exclusivamente através dos sites http://www.pbgas.com.br e www.
comprasgovernamentais.gov.br. Informações podem ser obtidas pelos interessados, de segunda 
a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 
17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na R. Antônio Rabelo Júnior, nº 161, 19º andar, Edifício 
Eco Business Center, Miramar, João Pespsoa - PB.

LOCAL (SITE):www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 925990
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A partir da divulgação do Edital até as 

10h00min (horário de Brasília) do dia 19/05/2022.
ABERTURA: Dia19/05/2022, às 10h00min (horário de Brasília).

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

O Diretor Do Centro De Ensino Educa Nexus, Inscrito No Cnpj/Mf Sob O Nº 33.176.748/0001– 
07, Situado Na Av. Piauí, Nº 75, Bairro Dos Estados, Município De João Pessoa–Pb, No Uso De 
Suas Atribuições Legais, Com Base No Processo De Credenciamento Nº 0004136-5/2020, Parecer 
031/2020, Resolução 321– 322/2021 (17/11/2021), Conselho Estadual De Educação, Curso De 
Qualificação Integrado Ao Ensino Médio Nas Modalidades De Educação De Jovens E Adultos – Eja 
E A Distância – Ead, Torna Público A Relação Parcial Complementar De Alunos Concluintes, Através 
Da Modalidade Acima E/Ou Através Do Processo De Classificação E Reclassificação Previsto Na 
Lei De Diretrizes E Bases Da Educação, N° 9.394/1996.

Ressalte-Se, Acerca Da Validade Dos Documentos Emitidos Pelo Centro De Ensino Educa Nexus, 
A Disposição Instituída Pelo Cee Do Estado Da Paraíba, Adiante Transcrito:

“Resolução 30/2016, Art. 9º, § 2º. A Certificação De Eja Do Ensino Fundamental E Do Ensino 
Médio Terá Validade Nacional. Em Âmbito Nacional, Cujo Órgão Regulamentador É O Conselho 
Nacional De Educação Tem-Se, Cne/Ceb - Resolução 01/2021 De 25 De Maio De 2021, Art. 29, 
Caput E Parágrafo Terceiro. Em Consonância Como Título Iv Da Lei Nº 9.394/1996, Que Estabe-
lece A Forma De Organização Da Educação Nacional, A Certificação Decorrente Dos Exames Da 
Eja Deve Ser Competência Dos Sistemas De Ensino. § 3º Toda Certificação Decorrente Dessas 
Competências Possui Validade Nacional Garantindo Padrão De Qualidade.”.

Por Fim, E Ainda Para Assegurar O Compromisso Do Centro De Ensino Educa Nexus Com A 
Transparência E Lisura Dos Seus Processos Educacionais, Que Todos Os Certificados Emitidos São 
Publicados No Diário Oficial Do Estado Da Paraíba E No Jornal União, Permanecendo, Portanto, 
Disponíveis Para Consulta Pública, Permitindo Que Suas Autenticidades Possam Ser Conferidas, 
Também,  No Site Da Instituição, No Endereço Https://Www.Centroeducanexus.Com.Br/.

Advirta-Se Que A Recusa Abusiva E Injustificada No Recebimento Da Certificação Emitida De 
Acordo Com A Legislação Vigente É Ato Passível De Responsabilização Civil, Acaso Configurado 
Dano, Nos Termos Do Art. 927 E Ss. Do Código Civil Brasileiro E De Acordo Com O Entendimento 
Dos Tribunais Pátrios.

RELAÇÃO PARCIAL COMPLEMENTAR DE ALUNOS CONCLUINTES: 
Adalto Nascimento Costa, Adenilton Dos Santos Natividade, Adonilo Silva Martins, Adriana De 

Souza Câmara, Adriel Ivan Antõnio, Adrienne Albuquerque Da Silva, Ailton Aparecido De Menezes, 
Alan Brilhante Pulter, Aleandro Marcio Gomes Pinto, Alessandra Dos Santos Costa, Alessandra 
Souza Da Costa, Alessandro De Mello Rodrigues, Alex Junio Rodrigues Dos Santos, Alex Sandro 
Da Silva Braga, Alex Wander Do Nascimento, Alexsandro Magno Da Silva, Aline Da Cruz, Aline 
Dayanne Dos Santos Alves, Aline Gomes Cidade, Almir Dias Da Silva, Álvaro Da Silveira, Amanda 
Cardoso Da Silveira, Amanda Caroline Figueiredo Nunes, Amanda De Freitas Pereira, Amanda De 
Jesus Martins, Amanda Santos Da Paz, Amanda Thais Sandy Rodrigues, Amenuncia De Jesus 
Santos De Souza, Ana Caroline Da Silva, Ana Clara Belém Dos Reis, Ana Maria Rodrigues De 
Oliveira, Ana Paula Dias Grosseli, Ana Paula Dos Santos, Ana Paula Galvão, Ana Paula Lima Da 
Silva, Ana Vitória Da Silva, Anderson Antonio Da Silva, André De Oliveira Macedo, Andreia Borges 
Da Silva, Andreia Gomes Pereira, Andresa Dos Santos Silva, Andrew Mano Chiovete, Andrielle 
Aparecida Viana, Angelica PetryEngeroff, Anne Caroline Melo Da Silva, Antonia Camila Dantas 
Silva, AntoniaEuriante Cabral Da Silva, Antonio Guerra Moreira Sotero, Antonio Marcos Dos Santos, 
Antonio Soares Lima Neto, Arialdo Geraldo Barbosa, Ariaquiner Gonçalves De Oliveira, Arnaldo 
Vale De Souza, Bárbara Ruth Cavalcante Clímaco, Bárbara Sales Dos Santos, Barbara Vitoria 
Primo Da Silva, Beatriz Rosa De Oliveira, Beatryz Bueno De Oliveira Duarte, Bernardo De Freitas 
Haselein, Bruna Klázans Souza, Bruna Nunes Da Silva, Bruno Augusto Caproni, Bruno Da Silva 
Barbosa, Bruno Ferreira Da Silva, Bruno Moreira Duarte, Caio Breno Damasceno Oliveira Dos Reis, 
Caio Cesar Assis Da Silva, Caíza Gonçalves Vargas, Camila Cardoso De Moura, Camila Lima De 
Almeida Silva, Carina Dos Santos Marques Do Vale, Carla Cristina Bernardes Do Nascimento 
Cecotti, Carla Franciele Hora Dos Santos, Carlos André Ramos Dos Santos, Carlos Augusto Buske, 
Carlos Filipe Teixeira Sousa, Carlos Gabriel Da Silva Nascimento Tiburcio, Carlos Luiz Venuto Filho, 
Carlos Roberto Da Silva, Carolina De Oliveira Alonso, Catiane Ferreira Lopes, Cauã Mafra Magalhães 
Vilasboas, Cesar Cardoso Batista, Cibele Domingues Da Silva, Cicero Santos Cardoso, Ciro Andre 
Carvalho De Souza, Claiton De Menezes, Claudia Elisabete Pigoso, Claudia Henrique Da Silva Da 
Costa, Claudinei Silva Souza, Claudio Sobreira Do Nascimento, Cleanne Barbosa Donato, Clenilda 
Da Silva Brito, Cleonice Evangelista Duarte, Cristiane Do Nascimento Silva, Cristieli Ramos Da 
Silva, Daiana Nascimento De Souza, Dalva Nazare Bernardo De Souza, Daniel Aparecido Da Silva, 
Daniel Dos Santos Alencar, Daniel Pires Da Rosa, Daniel Wagner De Souza, Daniela Soares Pe-
reira, Daniela Souza Da Silva, Danielly Lima Dos Santos, Danilo Doria Viana, Danilo Fernandes 
Gomes, Davi Marques Silva, David William Machado Soares, Dayane Aparecida Sutil, Dayane 
Silva Da Conceição, Dayane Valéria Almeida Da Silva, Dayvson José Amancio De Almeida, Dêibia 
Santos De Oliveira, Denilson Antônio Armelin, DenilsonDemerson Ferreira Moreira, Diego Dos 
Santos Lima, Diego Pantaleao Dos Santos, Dieverton William PredebonHeberle, Diogo Silva De 
Castro, Djalma Da Luz De Vargas, Domingos Borges, Douglas Dakton Vieira, Douglas De Lima 
Pinto, Ducilia Da Silva Nascimento, Dyhêgo Farias Silva, Dyone Da Silva Barros, Edgar Luiz De 
Oliveira, Edivaldo Da Silva Marinho, Edson Junior Alves Da Silva, Édson Santana Dos Santos, 
Eduardo Alves Da Silva Neto, Edvana Dos Santos Lira, Elan Figueiredo Sampaio Junior, Elber De 
Miranda Cabral, Eliane Cortes Sabino, Elias Silva Junior, Eliete Ferreira Da Silva, Elisamara Da 
Cruz Silva Pires, Elisângela Maria Dos Santos, Elisete Barreto Garcia, Elizana Da Silva, Elton 
Gabriel Biscaia, EmannuelDiôgo De Sousa Barbosa, Emanuelly Lima Dos Santos, Emerson De 
Alencar Leiroza Souza Peixoto, Emerson Dos Santos Silva, Emilia Vieira Miranda, Emilly Victoria 
Dias, Erlon Vitor Cardoso Oliveira, Ermano Albino Juvenco, Esmeralda Sofia Barbosa Da Silva, 
Estefania Sousa Maia, Ester Aline Da Silva Marques, Etelvino Miguel Dos Anjos, Evandro Dos 
Santos Da Costa, Evandro José Menezes, Evellyn Pereira De Oliveira, Evelyn Padilha Da Silva, 
Everton Moura De Azevedo, Ewerton Marques Dos Santos Silva, Fabiano Martins Dos Santos, 
Fabio Junior De Andrade, Felipe Rodrigues Coutinho, Fernanda Da Silva Sequeira, Fernanda 
Eleodoro De Oliveira, Fernanda Menezes Brigadeiro Da Costa Teixeira, Fernanda Monteiro Da 
Silva, Fernanda Santana Lôbo, Fernando Augusto Dias Cruz, Fernando Rodrigo Cesarino, Flávio 
Alcantara Monteiro, Franciane Jacob, Franciani Pereira De Oliveira, Franciele Aparecida Mariana 
Pereira, Franciele Trindade De Moura Nascimento, FrancieliMaiquiline De Almeida Graminho, 
Francieli Maria Jahn, Franciélly Da Silva Xavier, Gabriel Borges Alves, Gabriel Celestrino Ribeiro 
Vieira, Gabriel Da Silva Cardoso, Gabriel Lopes Da Silva, Gabriel Santos De Melo, Gabriel Silva De 
Gois Brasileiro, Gabriella Da Silva Siviero, Geomarlei De Carvalho, George Da Silva Moreira, 
Geovanny Dos Santos Oliveira, Geraldo Magela De Paula, Gersiane Wendy Ferreira Martins, Gilbert 
Natan Heleno De Paula, Gilson Oliveira De Azevedo, Giovana Rubin De Almeida, GlaysonFrascolli, 
Grace Kelly Pinto Vitor, Grazielle Caroline Dias, Greice Kelly Da Silva, Greicieli De Moura Vascon-
celos, Guilherme Diniz Gomes, Guilherme José Amaro, Guilherme Mateus Patricio, Gustavo Cunha 
Da Costa, Gustavo Miguel Dos Santos, Helio Breno Lima Farias De Oliveira, Hellen Jenifer Camar-
go, Hugo Humberg Dos Santos Silva, Iago Moraes Dos Santos Gonçalves, Iára Cristina Silveira 
Pinto, Igor Dos Santos, Ilvane Ivanete Buhs, Ingrid Da Silva Oliveira, Iris De Mendonça Moraes, 
Isabela Farias Moreira, Isaias De Castro Soares, Isaque Silva Dos Santos, Ismael Maximiano Da 
Silva Neto, Ítalo Vicente Andrade E Silva, Ivan Diego Lüdke, Ivo Rangel Santos De Oliveira, Jackson 
Junio Silva Santos, Jacqueline Gomes Dos Santos, Jaine Maria Lopes Marques, Jair Romero Ri-
beiro De Jesus, Jairo Adair Bender, Janaína Rocha De Oliveira Mendes, Janeclécia Da Silva Ca-
valcante, Janete Prestes Da Silva, Jaqueline Augusta Kretschmer, Jaqueline Spínola Bitancourt 
Santigo, Jean Michel Barreto Da Silva, JeanyneKássia Ferreira Da Silva, Jeferson Vinicius Rocha 
De Moraes, Jessica Costa Dos Santos, Jéssica Dos Santos Da Paz, Jessica Karine Dias De An-
drade, Jéssica Maria Alves, João Carlos Guilherme, João Tiago Dos Santos Silva, Joao Vitor Tei-
xeira De Abreu, Johnatan José Bezerra Da Silva, Joice Anne Freitas Santos, Jonas De Castro 
Rissi, Jonatan Paim Barcelos, Jonatas Ferreira Maia, JonathaAtaide Da Silva, Jorge Eduardo 
França Bulhões, Jorge Luiz Do Carmo Calixto De Andrade, José Carlos Almeida Da Silva, Jose 
Cicero Oliveira Dos Santos, José Cicero Santos Melo, Jose Douglas Dos Santos Freitas, José 
Nathan Da Silva Oliveira, José Pereira, José Raimundo Queiroz Da Cruz Júnior, Josiane Garces 
Da Luz, Josiane Rozendo De Farias, Josiano Farias De Lima, JosueLidio Dos Santos, Josy De Melo 
Silva, Juliana Cardoso Santos Da Silva, Juliana Fernandes Lacerda Gomes, Juliana Rocha Perei-
ra, Julio Cezar Duarte Grecci, Juniel Lopes De Andrade, Karen Laís De Lima, Katiane De Lima De 
Holanda Dos Santos, Kelison Robert Duarte Oliveira, Kelly Da Silva Gomes, KlebertonLuis Dos 
Santos, Klinger Tomaz De Aquino, Larissa Rayane Vieira Do Amaral, Larissa Vitória Da Silva, 
Laylane Ferreira Barbosa, Leandra Ariana Neves De Paula Moraes, Leila Gomes Dos Santos, 
Lemerson Cardoso Infante, Letícia Cruz Domingos, Linda Stela Nunes Da Silva Lima, Liniara Da 
Silva Dos Santos, Livia Purger Pires, LohayneBoeira Da Silva Do Nascimento, LucarLeonan Miran-
da De Souza, Lucas Henrique Da Silva Dias, Lucas Iuri Marcelino Maia, Lucas Mateus Schneider, 
Lucas Matheus Da Silva Lima, Lucas Puhl Dos Santos, Lucas Silva De Almeida, Lucas Xavier 
Lourenco, LuccasChebor Da Costa De Carvalho, Luciana Maria Santos Almeida, Luciano Mattos 
Da Silva, Lucio Otavio Da Silva Soares, Lucivaldo Barros Da Silva, Luis Eduardo Caldeira Candico, 
Luiz Fernando Gonçalves Ribeiro, Luiz Gustavo Sampaio Soares, Maciara Pereira Almeida, Maciel 
Alexandre Marques, Madalena Mascarine De Souza, Maiara Rodrigues Guimaraes, Maiqueline 
Cristina Klein, Manoel Nelis De Araújo, Manoela De Souza Silva, Marcelo De Almeida Scarso, 
Marcelo De Oliveira Souza, Marcelo De Souza Ferreira, Marcia De Oliveira Silva, Marcia Lunardi, 
Marcilene Renata Rodrigues, Marco Paulo Adão Costa, Marcos Fernando Silva, Marcos Luiz Arjo-
nes De Souza, Marcos Siqueira Dos Reis, Marcos Teles Da Silva, Marcos Vinicius Sena Rosa, 
Marcus Vinicius Emidio Dos Santos, Margarete Batista De Andrade, Maria Aparecida Da Silva 
Santos, Maria De Lurdes Modesto, Maria Eduarda De Souza Azevedo, Maria Fernanda Da Silva 
Alves, Maria Isabelle Lopes De Oliveira Pedroza, Maria Júlia Alves Soares, Maria Regina Alves Da 
Silva, Maria Rosiane Tavares De Matos, Maria Shirlene De Lima Araújo, Maria Vera Lucia Do 
Carmo Santana, Mariana Garoze De Araújo, Mariana Ricardo Silva, Marilene Pereira De Souza 
Dionizio, Marisa Goulart Lunardi, Marisete Cantoni, Marlene Teresinha Maciel, Marta Maria Macário 
Da Silva, Mateus Carneiro Da Silva Santos, Mateus Cortes De Miranda, Mateus Henrique Lima Da 
Silva, Matheus Felipe Andrade Silva, Matheus Rodrigo Dos Santos, Matildes Aparecida Rodrigues, 
Max Teschi De Souza, Maxsuel Queiroz De Oliveira, Mayara Martins De Souza, Michel Lima Santos, 
Michele Alves Batista, MichellaRachelle Da Silva Vasconcelos, MiladaIvis Silva Cipriano, Mirian 
Silva De Medeiros, Monica Jozenilda Da Silva, Monique Paula Da Silva, Mylena Da Silva, Nádia 
Tremarin De Paula, Naiara Avila Andrade Silva, Natanael Costa Gomes De Oliveira, Nedi Meireles 
Vieira, Neuza Maria De Souza Silva, Nicole Amaro Da Silveira Bitelo, Niedson Bezerra Da Silva, 
Nilton Cesar Pereira De Andrade, Noelia Dos Santos Rodrigues, Paloma Alves Da Silva, Patricia 
Gonçalves Cardozo, Patricia Lacerda Liduino, Patrik Lopes, Paula Gabriele Granja Ramos Jeroni-
mo, Paulo Alexandre Alves, Paulo Cesar Miguel, Paulo Henrique Da Silva Lima, Paulo Henrique 
Pereira De Jesus, Paulo Ricardo Felipe Dos Santos, Pedro Antonio Da Silva, Pedro Batista De Lima, 
Pedro Henrique Barbosa Cardoso, Pedro Henrique De Oliveira Abreu, Pedro Henrique Guedes Da 
Silva, Pedro Paulo Braz De Almeida, Poliana Silva Arruda, Queidilane Santos De Oliveira, Quiteria 
Camelo De Freitas Magalhães, Rafaela Moreira Guimarães Coutinho, Raul Sergio Da Silva, Raya-
ne Renata Salvador Da Silva, Rayane Rocha Cruz, Rejane Bernades De Oliveira, Renan De 
Souza Mathias, Renata De Oliveira Nascimento, Renata Machado De Carvalho, Renata Vilela 
Rodrigues, Ricardo De Toledo Piza, Ricardo Francisco Moreira, Ricardo Nunes De Oliveira, Richard 
Cristiano Da Costa Moraes, Richard Do Nascimento Faturi, Rita Da Anunciação Santos Cruz, Ro-
berta Acosta De Carvalho, Roberto Carlos Donato, Rodrigo Alcantara Monteiro, Rodrigo Schaefer, 
Rodrigo Vasconcelos De Andrade, Ronildo Mariano De Siqueira, Rosalina Gava Pinto, Rosana 
Assunção Domingos Vieira, Rosana Barbosa Pinheiro Silva, Rosana Dos Santos Paulino, Rosana 
Izidoro Da Silva Raimundo, Rosana Laís Ferreira Souza, Rosangela De Fatima Pereira, Rosenete 
De Fátima Olimpio, Rosenildo De Lima Monteiro, Rubens Caldas Soares, Ruthy Barbosa Ferreira 
Da Silva, Sabrina Claudia Rodrigues Reis, Salete Soares De Jesus, Samara Denise Soares Salus-
tiano, Sanderson Teixeira De Barros Souza, Sandra Dos Santos Lima, Sandro De Campos Ferraz 
Junior, Sávio Santana Santos, Savio Tavares De Andrade, Sebastião Ricardo Da Silva, Seleide 
Aparecida Quirino, Severino Paulo Da Silva Júnior, Shirley Gomes De Carvalho, Silvânia De Farias 
Silva, Silvia Piccoli Bascheira, Silvio Gabriel Silva De Castro, Solange Guedes Ferreira, Stéfani 
Iasmin Seefeld, StefaniPontifice Barbosa, Stéffany Cristina Vieira Marinho, Stephanie Oliveira 
Galdino, Tábata Ingrid Machado Paz Dos Santos, Tainara Cruz Domingos Da Silva, Tairine Da Cruz 
Fernandes, Tania Cerqueira Da Silva, Tania Santos De Araujo, Tatiana Buarque Valpôrto De Sá, 
Tatiane Furlan De Souza, Thaiana Dos Santos Moura Da Cunha, Thiago De Oliveira, Tiago Da 
Silva Santos, Tiago Sampaio Franco De Santana, Valeria Keethelly Da Silva, Vanda Maria Da 
Costa Oliveira Lourenço, Vanderli Muniz De Mello, Venício De Oliveira, Vera Lúcia Mendonça, 
Verônica Alves Ferreira De Faria, Verônica Sell, Victória Gonçalves Da Silva, Vinicius Leite De 
Jesus, Vitor Fernandes Bossle, Vitor Matheus Dos Santos De Matos, Vitória Beatriz Silva Santos, 
Viviane Fernandes Do Nascimento, Viviane Ferreira De Oliveira, Wagner Bernardo Benguela, 
Wagner De Paula Gonçalves, Walison Ramalho Fonseca, Walison Souza Santos, Wanderley Lopes, 
Warley José Da Costa, Washington Domingues Castelo Branco, Weberton Aparecido Da Silva, 
Wellerson Fabrício Geraldo Da Rocha, Wellington Caminsk, Welson Alves Gomes, Wendel Agosti-
nho Guilhem, Weslei Da Silva Ribeiro, Wesley Fonseca Da Cunha, Wilian Da Silva Almeida, Willian 
Mangoline, Williane Régia Tenorio, Wittor Silva Sousa, Xener Augusto De Campos, Ylario Dos 
Santos Ferreira, Yuao Sander Komatsuzaki, Yuri José De Castro, Zilma Pereira Da Silva.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ELETIVA DA FEDERAÇÃO 
PARAIBANA DE FUTEBOL 

Atendendo ao requerimento formulado por mais de 3/4 do colégio eleitoral, nos termos do art. 
21, parágrafo 25, e nos termos do art. 21, parágrafo 11, ambos do Estatuto em vigor, a Presidente 
da Federação Paraibana de Futebol - FPF, Michelle Ramalho Cardoso, convoca os membros que 
compõem a Assembleia Geral da FPF para a Assembleia Geral Eletiva (“AGE”), a ser realizada 
de forma presencial, no dia 23 de maio de 2022, às 10:00h (dez horas), em 1ª convocação, com a 
presença da maioria absoluta de seus membros e, não havendo quórum para a sua instalação, às 
11:00h (onze horas) em 2ª e última convocação com qualquer número de membros presentes, na 
cidade de João Pessoa, PB, na sede da Federação Paraibana de Futebol, Av. Dep. Odon Bezerra 
n. 580 , João Pessoa-PB, para, nos termos do Estatuto, deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

 1- Eleger Presidente e Vice-Presidentes da FPF para o quadriênio 2022/2026, iniciando no dia 
29/09/2022 até 29/09/2026;

2- Eleger 3 (três) membros titulares e 3 (três) suplentes do Conselho Fiscal da FPF para o 
quadriênio 2022/2026, iniciando no dia 29/09/2022 até 29/09/2026; e

3- Proclamar o resultado da eleição.
 Colégio Eleitoral e Registro de Chapas:
 O Colégio Eleitoral da AGE, de acordo com os termos do estatuto social da FPF, em dia com 

as suas obrigações estatutárias, será publicado em nota oficial no site da FPF até 72 (setenta e 
duas) horas de antecedência. As inscrições de chapas e candidaturas individuais (para o Conselho 
Fiscal) deverão ocorrer até às 18h (Brasília) do dia 13 de maio de 2022, na sede da FPF, de acordo 
com o Estatuto da FPF e o Regulamento Eleitoral. O Regulamento, formulários e informações 
serão disponibilizadas no sítio https://www.federacaopbfutebol.com.br. Todos deverão observar e 
fazer cumprir o Estatuto, os Atos da Presidência, Resoluções e Notas Oficiais publicadas sobre o 
processo eleitoral, sendo certo que o procedimento eleitoral será realizado de acordo com as regras 
estatutárias vigentes, regulamento específico e em consonância com os trâmites previstos no artigo 
22 da Lei 9.615/1998, inclusive com a nomeação de comissão eleitoral apartada da diretoria da 
entidade, em ato próprio divulgado posteriormente a este Edital no site da FPF.

Levando em conta a relevância dos assuntos a serem tratados, esperamos e contamos com a 
presença de todos os membros da Assembleia Geral Eleitoral.

 João Pessoa, 18 de abril de 2022.
 Michelle Ramalho Cardoso 

Presidente da FPF

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2022
PROCESSO Nº 19.000.032467.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO 
E HOSPITALAR (OPME) COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO EM COMODATO destinado aos 
hospitais HEETSHL e HRDJC conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 05/05/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic03@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00580-6
João Pessoa, 19 de abril de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 256/2021
PROCESSO Nº 19.000.003317.2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, destinado 
à SEJEL, FAEL E SEDH, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 05/05/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic06@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00624-1                                                         
    João Pessoa, 19 de abril de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através da Presidente da Comissão de Licitação, 

torna público para conhecimento dos interessados que na modalidade Tomada de Preços nº 03/2022 
foi classificada em primeiro lugar a empresa Construtora e Locadora Alexandre Ltda Epp, com o 
valor de  R$ 207.877,94 ( duzentos e sete mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa e quatro 
centavos). Por fim, decide a Comissão pela abertura de prazo de recurso de acordo com o Art.109, 
Inciso I, alínea “b”  da Lei 8.666/93.

João Pessoa,  18 de abril de 2022
Diana Coeli de Araújo Vital 

Presidente da Comissão 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.

Em João Pessoa, 14 de abril de 2022. 
Luciano Piquet da Cruz

Diretor-Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOAO PESSOA - Município de João Pes-
soa/Estado da Paraíba, inscrito no CNPJ nº 09.144.346/0001-38, com endereço à Rua Embaixador 
Sérgio Vieira de Melo, 294 – Gramame – João Pessoa – PB, CEP 58.000-000, com Carta Sindical 
de Nº L059 P008 A1969 emitida pelo Ministério do Trabalho e recadastrada através do Processo 
nº 46224.003191/2005-51; SR05520; convoca todos os membros da categoria dos trabalhadores 
e trabalhadoras rurais, ativos, inativos e aposentados rurais: agricultores e agricultoras familiares 
e assalariados e assalariadas rurais do Município de João Pessoa - Paraíba, para participarem da 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 
DE JOÃO PESSOA/PB, a ser realizada no dia 23 de maio de 2022, em sua sede situada à Rua 
Embaixador Sérgio Vieira de Melo, 294 – Gramame – João Pessoa – PB, CEP 58.000-000, com 
início às 14h00min, em primeira convocação e 16h00min em segunda convocação, observando o 
quórum estatutário, para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Alteração Estatutária para:  a) alterar 
a sua representação sindical profissional para a categoria dos trabalhadores rurais agricultores e 
agricultoras familiares  ativos e aposentados, proprietários ou não, no caso de proprietários, que 
exerçam suas atividades em área que não exceda a 02 (dois) módulos rurais de sua região e/
ou Município, individualmente ou em regime de economia familiar, no Município de João Pessoa/
PB, nos termos do Decreto Lei 1.166/1971; b) alterar a denominação do sindicato para Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de João Pessoa – PB; 2) Outras 
alterações estatutárias decorrentes das anteriores do item 1. VALDEMIR JOAQUIM DE SOUZA - 
Presidente do Sindicato - CPF: 954.859.654-91, NIT: 1.902.828.715-1. Endereço: Sítio Ponta de 
Gramame, s/n – Zona Rural. CEP: 58.000-000. 

João Pessoa - PB, 20 de abril de 2022.
VALDEMIR JOAQUIM DE SOUZA 

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE LIMPEZA URBANA
NO ESTADO DA PARAÍBA – SINDLIMP-PB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
Por meio deste edital, ficam convocados todos os associados do Sindicato dos Trabalhadores nas 

Empresas de Limpeza Urbana no Estado da Paraíba (SINDLIMP-PB), quites com suas obrigações 
estatutárias, a participar de nova Assembleia Geral a ser realizada na sede da entidade, situada na 
Rua Coronel Aristarco Pessoa, nº 106-B, Jaguaribe, João Pessoa-PB, no dia 22 de abril de 2022, 
às 08h00, para discutir e deliberar sobre a seguinte pauta:

1. Informes gerais de interesse da categoria.
2. Ratificação da mudança de endereço da sede da entidade e das atividades-fim do sindicato 

junto à Receita Federal.
3. Campanha Salarial 2022: aprovação da pauta de reivindicações para cada empresa e apro-

vação do calendário de assembleias por local de trabalho, visando a celebrar Acordos Coletivos 
em toda a base territorial do Estado da Paraíba.

João Pessoa-PB, 20 de abril de 2022
Radamés Cândido Alves do Vale

Presidente do SINDLIMP-PB 

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE APARECIDA-PB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
O Sindicato dos Servidores Públicos Efetivos do Município de Aparecida – PB, inscrito no CNPJ: 

28.274.586/0001-00, com base territorial no município de Aparecida- PB, através do  representante 
legal Luiz Cláudio de Sousa, portador do CPF 026.951.026-58, por meio do presente edital na forma 
do disposto no artigo 570 e parágrafo único da Consolidação das Leis do Trabalho, nos termos do 
artigo 8º da Constituição Federal de 1988 em conformidade com a Portaria 671 de 08 de novembro 
de 2021, expedida pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, 
convoca a categoria dos Servidores Públicos Municipais Efetivos Ativos e Inativos no município 
de Aparecida-PB, para Assembleia Geral Extraordinária de Ratificação da fundação do sindicato 
no dia 10/05/2022 em primeira convocação às 15 horas na Rua Olinto José de Almeida, 32 – Sala 
30 – Centro – Aparecida PB- CEP: 58823-000, com a seguinte ordem do dia: 

1. Ratificação da Fundação do Sindicato;
2. Outros assuntos de interesse da Categoria.

 Aparecida-PB, 18 de abril de 2022.
Luiz Cláudio de Sousa – Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Diretor Presidente da COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA, CNPJ Nº 
09.413.758/0001-26, INSC. ESTADUAL Nº 16.013.183-9, com sede na Rua Valdemar Rosendo, 
nº 83, Bairro: Centro, na cidade de Santa Luzia – PB, no uso de suas atribuições legais e estatu-
tárias, convoca todos os Cooperados  Ativos e Recadastrados para participarem da Assembleia 
Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de Abril de 2022, no Auditório da Câmara Municipal de 
Santa Luzia, na Rua Padre Juvino, nº 10, Bairro: Centro, Santa Luzia – PB, às 08h30 em primeira 
convocação, com quórum de 2/3 (dois terços) dos Cooperados em condições de votar,  as 09h30 
em segunda convocação, com a presença de metade mais um Cooperado em condições de votar,  
e as 10h30 em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) Cooperados, 
para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

a) Prestação de Contas da Diretória acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal dos seguintes 
anos: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020; 

b) Apresentação Parcial do Ano de 2021; 
c) Reforma do Estatuto; 
d) Prorrogação do Recadastramento dos Sócios Ativos; 
e) Discussão sobre os Contratos de Locação dos Prédios alugados; 
f) Eleição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 
g) Aprovação dos Honorários para o Diretor Presidente; 
h) Posse dos Cooperados eleitos.  
Para efeito de informação: dos 93 Cooperados Ativos,  29 concluíram o Recadastramento 

Obrigatório iniciado no dia 20/12/2021 e com termino no dia 30/03/2022.
Santa Luzia – PB, 20  de  Abril  de  2022.

LEONIZIO DE LIMA GOMES
-  DIRETOR PRESIDENTE  -

28  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 20 de abril de 2022 Publicidades



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba -QUARTA-FEIRA, 20 de abril de 2022     29Publicidades
ALLIANCE JOAO PESSOA 18 CONSTRUCOES SPE LTDA– CNPJ N°30.507.087/0001-59, torna 
público que recebeuda SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente,a Licença de Instalaçãoda Construção 
de um Residencial, situado na Rua Adalgisa Camelo, S/N, Ponta do Seixas, João Pessoa – PB.

ALLIANCE JOAO PESSOA 22 CONSTRUCOES SPE LTDA– CNPJ N°31.238.406/0001-30, torna 
público que recebeuda SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente,a Licença Previa da Construção 
de um Residencial, situado na Avenida Hilton Souto Maior, S/N, Portal do Sol, João Pessoa – PB.

A CONSTRUTORA ABC LTDA inscrita no CNPJ: 06.293.809/0001-35, torna público que solicitou 
da SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação, para 
a construção de um imóvel residencial situado à RuaRadialista Antonio Assunção de Jesus, S/Nº, 
Bairro do Jardimcidade universitária, João Pessoa-PB.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Adesão e Compromisso. Para a atividade depavimentação da 
Travessia Urbana no município de Rio Tinto- UF: PB. Processo: 2022-001219/TEC/LAC-0162.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, a Licença de Instalação. Para a Atividade implantação depavimentação do Contorno 
de Bananeira – com início na PB-105 até o cemitério- UF: PB. Processo: 2022-001170/TEC/LP-8389.
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