
n “Tiradentes representa a coragem 
e o destemor de todos os que 
assumem o propósito de combater as 
injustiças e a opressão”.

Rui Leitão
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Número de doadores de órgãos 
cresce 271% em três anos na PB

vida nova

Secretaria de Estado da Saúde registrou, só este ano, 14 doadores efetivos e realizou 94 transplantes. Página 5
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Foto: Hospital Metropolitano/Assessoria

Geraldo Medeiros, Renata Nóbrega e Daniel Beltrammi (de cabeça baixa) receberam 
comendas dos deputados pela atuação no enfrentamento à Covid-19. Página 13

Atuação da Saúde é reconhecida pela ALPB

Por maioria, STF 
condena Daniel 
Silveira a oito 
anos de prisão

Deputado carioca foi 
julgado por estímulo a 
atos antidemocráticos e 
ataques ao próprio STF. 
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n “Lygia Fagundes Telles não 
morreu, encantou-se, diria outro 
mago da palavra, o imenso 
João Guimarães Rosa”.

José Mário da Silva 
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Willis Pereira Evangelista, 
primeiro paciente a se submeter 
a um transplante de coração na 
rede pública do Estado, recebeu 
alta ontem: “Eu nasci de novo!”

EMPRESA PARAIBANA
DE COMUNICAÇÃO

Foto: Marcos Russo

Durante sessão 
na Câmara de JP, 
advogado passa 
mal e morre

José Silveira participava 
de debate sobre mobilida-
de urbana quando sofreu 
um infarto fulminante. 
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Relatório revela 
que assassinatos 
no campo 
cresceram 75%

Dados da Comissão 
Pastoral da Terra são relati-
vos a 2021 e foram divulga-
dos na CNBB, em Brasília. 
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Corpo de Ivandro 
Cunha Lima Filho 
será enterrado 
hoje em Campina

Empresário e ex-pre-
sidente do Treze Futebol 
Clube morreu em decor-
rência da Covid-19. 
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

600.898

30.308.296

504.571.336

10.199

662.470

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

CASOS vACINAS APLICADAS

8.634.229

424.743.062

11.483.130.394

445.081

29.340.802

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

RECUPERADOS

Potiguaras pedem estímulo 
ao turismo socioambiental

Em mais uma reportagem da série sobre 
povos indígenas da Paraíba, as necessidades da 

população nativa do Litoral Norte do estado.
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Universo feminino em livro
Filha do poeta Zé Laurentino, Cibele Laurentino, 

reflete sobre empoderamento, depressão e gênero. 
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Dizer que um Estado sem responsabilidade fiscal é maléfico para 
si mesmo, é muito pouco. Na verdade, em última análise, quem paga 
o preço de um ente federativo que não sabe gerir suas contas é, de 
maneira geral, a população – notadamente os grupos economicamente 
mais vulneráveis - e, no particular, os servidores públicos, os 
fornecedores de bens e serviços e as empresas contratadas para 
realizar, por exemplo, obras estruturantes.

A Paraíba já viveu épocas assim. De atrasos no pagamento da folha 
salarial de seus servidores e de grandes, médias e pequenas obras 
abandonadas pelas empreiteiras por elas responsáveis, simplesmente 
porque não viram a cor do dinheiro acertado nos contratos com o 
Estado. E assim, manchava-se com tintas - felizmente apagáveis, 
embora com muita dificuldade - a imagem nacional da “pequena e 
heroica” terra do poeta Augusto dos Anjos.

A Paraíba mudou e, na atualidade - respeitando-se, evidentemente, 
os sucessos administrativos em outros contextos de sua profusa 
história -, é motivo de grande orgulho para o seu povo. Basta ver 
a mais alta avaliação (rating AA+) que o Estado acaba de receber 
da Standard & Poor’s Financial Services (S&P Global Ratings), 
considerada umas das mais importantes, se não a maior agência de 
classificação de risco do mundo. 

Rating AA+, o que isso, de fato, representa para a Paraíba? A 
resposta foi dada, nas redes sociais e reproduzida neste jornal, pelo 
próprio governador João Azevêdo (PSB), hora licenciado do cargo, por 
motivo de férias, e vale a pena repeti-la: “na prática isso significa que o 
governo continua fazendo uma gestão eficiente, com responsabilidade 
fiscal e capacidade de fazer grandes investimentos com recursos 
próprios”.

A Paraíba, portanto, não anda hoje de pires na mão à cata de 
empréstimos ou suplicando por novos investimentos. Com as 
credenciais outorgadas pela Standard & Poor’s Financial Services 
(S&P Global Ratings), o Estado é alvo de concorrência dos grandes 
bancos financiadores, tanto nacionais como estrangeiros, o que 
facilita, sobremaneira, a realização de novos e melhores investimentos, 
para o bem maior de sua população.

Artigo

Bem maior
Editorial

Rui Leitão 
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

Um feriado que merece reflexão
Há exatamente duzentos e trinta anos 

era enforcado e esquartejado um dos nos-
sos grandes heróis, José Joaquim da Silva 
Xavier, o Tiradentes, responsável maior pelo 
movimento que pretendia conseguir a inde-
pendência do país em relação a Portugal. Na 
época, Minas Gerais era o centro econômico 
e cultural do Brasil, com o surgimento de ci-
dades que se tornaram ricas e importantes 
por conta do ouro e dos diamantes desco-
bertos na região. O Brasil, portanto, em sen-
do uma colônia portuguesa, gerava grandes 
lucros para sua metrópole.

O governo português em razão do con-
trabando e da sonegação, preocupado com 
a diminuição dos ganhos, passou a impor 
elevação dos impostos e medidas restritivas 
contra os naturais da terra, provocando, por 
consequência, grande revolta entre os bra-
sileiros. Por inspiração nas ideias revolucio-
nárias iluministas e na independência dos 
Estados Unidos, algumas lideranças minei-
ras, entre as quais se destacavam: Cláudio 
Manoel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga 
e José Joaquim da Silva Xavier, iniciaram o 
movimento para libertar o país do domínio 
português. Os dois primeiros eram homens 
ricos e poderosos. Pobre era apenas o alfe-
res Tiradentes, que também exercia o ofício 
de dentista.

Tiradentes foi quem mais se expôs bus-
cando conquistar a adesão do povo ao mo-
vimento, que passou a ser conhecido como 
a Inconfidência Mineira. Traídos por Joa-
quim Silvério dos Reis, os três foram sub-
metidos a julgamento. Tiradentes foi con-
denado à pena máxima, sendo enforcado, 
decapitado e esquartejado em praça públi-
ca, para servir como exemplo para toda a 
população. Os outros dois, por serem ricos, 
conseguiram ter suas sentenças transfor-
madas em exílio ou prisão. A velha cons-
tatação de que “a corda sempre arrebenta 
no lado dos mais fracos”. Permanece ainda 
hoje a ideia de que as consequências ruins 
de uma situação são mais sentidas por quem 
é vulnerável.

Antes de morrer, Tiradentes teria dito: 
“Jurei morrer pela independência do Brasil, 
cumpro minha palavra. Tenho fé em Deus 
e acredito que Ele separe o Brasil de Portu-
gal”. Tornou-se um ícone da liberdade e da 
independência brasileira. Desde o ano de 
1965 a data de 21 de abril passou a ser feria-
do nacional e considerado Patrono da Na-
ção Brasileira. 

Nosso conterrâneo Pedro Américo, ao 
perder o cargo de pintor oficial, com o fim 
da monarquia, resolveu produzir o qua-
dro Tiradentes esquartejado, que viria a ser 
uma de suas principais obras que exaltam 
os sentimentos nacionalistas que predomi-
navam na época. 

O 21 de abril é, então, uma data de 
cunho histórico, que merece uma reflexão 
mais aprofundada.  Ao invés de homena-
gearmos torturadores, devemos reveren-
ciar a memória daqueles que dedicaram 
suas vidas para lutar pela conquista dos 
direitos dos outros. Tiradentes representa 
a coragem e o destemor de todos os que as-
sumem o propósito de combater as injusti-
ças e a opressão, enfrentando sistemas que 
procuram se apresentar como invencíveis. 
O ideal era que essas lutas não precisassem 
produzir mártires.

Chegou às minhas mãos um exem-
plar de “Conegundes, operário da liber-
dade e da cidadania”, publicado sob os 
auspícios da Fundação Ulisses Guima-
rães e que trata da trajetória política do 
bananeirense Manoel Conegundes da 
Silva, que pelos idos de 1950 largou o Co-
légio Pio XI, em Campina Grande, e par-
tiu para as Minas Gerais, onde terminou 
o colegial e graduou-se em matemática. 
Imiscuiu-se na política estudantil e re-
cebeu do seu colega Sebastião Nery este 
depoimento: “...de 1952 a 1954, na Facul-
dade de Filosofia de Belo Horizonte, se 
tivéssemos feito uma eleição para esco-
lher o bom, o melhor entre nós, ninguém 
ganharia dele. Tinha uma cabeça, uma 
vocação, um amadurecimento político 
surpreendente”.

Conegundes, ao sair de Bananeiras, 
onde nascera em 1930, deixou a cidade  
dominada pelos Rocha, herdeiros de Es-
tevam José da Rocha - O Barão de Ara-
runa, que depois acolheram os Bezer-
ra Cavalcanti em seu seio e passaram a 
dominar a cidade. Na Constituinte de 
1934, o representante de Bananeiras era 
o coronel José Antonio da Rocha. Na de 
1947, dois deputados constituintes foram 
eleitos: Clovis Bezerra Cavalcanti e Pe-
dro de Almeida, este casado com uma 
Rocha. Sem esquecer o pedaço que per-
tencia aos Coutinho e aos Lucena, que no 
frigir dos ovos, mesmo desunidos poli-
ticamente, formavam um mesmo bloco 
familiar. Havia até um ditado popular: 
“Aqui, quem não é Coutinho, é coita-
do; quem não é Cavalcanti, é cavalgado; 
quem não é Bezerra, é boi!”. Eram rapa-
dura do mesmo tacho...

O movimento militar de 1964 já en-
controu Conegundes professor de ma-
temática da Escola Preparatória de 
Cadetes do Ar em Barbacena, cidade 
dominada desde seus primórdios por 
duas famílias, Bias Fortes e Andradas, 
os últimos, descendentes do Patriar-
ca da Independência. Eles se reveza-
vam no comando da política local e de-
ram até governadores a Minas. A vez de 

um Andrada, contudo,  na Presidência 
da República, dentro do esquema “café 
com leite”, foi tolhida pela Revolução de 
30. Nesse clima de acirrada disputa fo-
ram arrancar Conegundes da sua cáte-
dra para organizar o MDB na região e 
enfrentar as duas famílias, agora sob o 
manto do mesmo partido, a ARENA, uti-
lizando-se do artifício da sub-legenda. 
Para enfrentar esse poderio econômico 
e político, Conegundes se valeu das re-
gras impostas pelo regime e iniciou sua 
participação na política.

Seria alvo de perseguição e prisões. 
Em uma delas,  seu “carcereiro” mandou 
que ditasse o que quisesse para o escri-
vão e fosse para casa. A decisão do dele-
gado não foi acatada pelo Comandante 
da PM local, e junto a outras autoridades 
de Barbacena, foi levado para o Quartel 
do Exército. O ex-governador Bias For-
tes ligou para o general Mourão Filho e 
reclamou que “em Barbacena só vão pre-
sos os amigos de Bias Fortes”. Em fun-
ção dos companheiros de cárcere, Cone-
gundes recebeu  alvará de soltura e seu 
nome  começou a ganhar as ruas e a sim-
patia dos mineiros.

A partir de 1970 Conegundes parti-
cipou de todas as eleições, sendo o mais 
votado para deputado estadual em Bar-
bacena, derrotando os maiorais da terra, 
mas não logrando a conquista do man-
dato. Essa vitória ocorreria em dose du-
pla, em 1982, com a sua eleição para de-
putado e a conquista da prefeitura local 
por um seu correligionário e compa-
nheiro dos revezes anteriores. O cenário 
político de Barbacena e a história de Co-
negundes ao enfrentar oligarquias for-
tes política e economicamente, em mui-
to se assemelham com a que travei na 
sua cidade natal. Se Conegundes tives-
se exercitado seus predicados em Bana-
neiras, talvez eu tivesse lhe cedido o es-
paço que conquistei a duras penas. Mas 
ele preferiu a Serra da Mantiqueira e se 
tornou “um paraibano que orgulha Mi-
nas Gerais”, para repetir Sebastião Nery, 
e a Paraíba também, acrescento eu.

De Bananeiras a Barbacena 

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador
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Mais de 90 municípios pa-
raibanos, incluindo a capital 
João Pessoa, devem registrar 
chuvas neste feriado de Tira-
dentes. A previsão do Insti-
tuto Nacional de Meteorolo-
gia (Inmet) é de que ocorram 
chuvas no Litoral, Zona da 
Mata e Agreste paraibano.

As chuvas devem ser de 
20 a 30 mm/h ou até 50 mm/

dia, podendo cair até as 10h 
de hoje.

O Inmet também indica 
que há baixos riscos de ala-
gamentos e pequenos desli-
zamentos em cidades onde 
existem áreas de risco.

A orientação do órgão 
é de que a população evite 
enfrentar o mau tempo, ob-
servando eventuais altera-

ções em encostas ou barrei-
ras.  Também faz um alerta 
sobre o risco que representa 
o uso de aparelhos eletrôni-
cos ligados a tomadas.

Em casos de emergência, 
a população deve entrar em 
contato com a Defesa Civil 
pelo telefone 199 e/ou o Cor-
po de Bombeiros pelo tele-
fone 193.

O Hospital Universitário 
Lauro Wanderley anunciou, 
ontem, a reabertura da sele-
ção para bolsistas do Progra-
ma de Iniciação Científica da 
Empresa Brasileira de Ser-
viços Hospitalares (PIC-Eb-
serh). As novas oportunida-
des são para as vagas ociosas. 
Serão financiadas bolsas com 
duração de 12 meses e no 
valor de R$ 400 mensais, de 
acordo com tabela do Conse-
lho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnoló-
gico (CNPq). 

O período de inscrições 
vai até 26 de abril. Na avalia-
ção feita pelo Comitê do Pro-
grama de Iniciação Científica 
do HULW foram contem-
plados seis projetos, restan-
do quatro vagas para serem 

preenchidas. O novo edital 
e demais informações sobre 
a seleção podem ser acessa-
dos na aba Ensino e Pesquisa, 
no site do HULW. Interessa-
dos também podem dirimir 
dúvidas na Gerência de En-
sino e Pesquisa e através do 
e-mail ugpesq.hulw-ufpb@
ebserh.gov.br.  

O objetivo do PIC é sele-
cionar alunos de graduação 
da Universidade Federal da 
Paraíba para execução de pro-
jetos no HULW. O Programa 
de Iniciação Científica da Eb-
serh é uma parceria entre a 
estatal e o CNPq, em movi-
mento inédito para o fomen-
to da pesquisa acadêmica nos 
Hospitais Universitários Fe-
derais vinculados à Rede.  

Ao final do programa, 

será realizado um evento 
para apresentação dos traba-
lhos desenvolvidos pelos bol-
sistas da Rede Ebserh. Esse é 
o primeiro programa de con-
cessão de bolsas de iniciação 
científica da Empresa Bra-
sileira de Serviços Hospita-
lares, fruto de uma parceria 
com o CNPq, que vai distri-
buir 320 bolsas para alunos 
de graduação desenvolverem 
atividades de pesquisa cien-
tífica nos HUs vinculados à 
estatal. 

Os objetivos do PIC são: 
promover o contato de es-
tudantes de graduação com 
técnicas e métodos científi-
cos aplicados à área da saú-
de; estimular o desenvolvi-
mento pessoal, profissional e 
o pensamento crítico do alu-

no; e contribuir para a for-
mação científica de recursos 
humanos, visando ampliar a 
empregabilidade no cenário 
profissional e a formação em 
pesquisa científica.

O sorteio do Nota Cida-
dã deste mês de abril contem-
plou ganhadores de seis cida-
des paraibanas: João Pessoa, 
Campina Grande, Cabede-
lo, Bayeux, Patos e Catinguei-
ra.  O 28º sorteio destinou um 
total de R$ 60 mil de prêmios 
em dinheiro para os 21 ganha-
dores.  Vinte deles vão receber 
a premiação de R$ 2 mil, en-
quanto o 21º ganhador, um ci-
dadão de João Pessoa, receberá 
o prêmio especial de R$ 20 mil. 

O 28º sorteio do Nota Ci-
dadã foi realizado, ontem, no 
auditório da sede da Lote-
ria Estadual da Paraíba (Lo-
tep), em João Pessoa. O sorteio 
foi transmitido pelo canal do 
YouTube da Secretaria de Es-
tado da Fazenda (Sefaz-PB) e 
no perfil do Instagram da Lo-
tep (@lotep.pb).

Participaram do 28º sor-
teio do Nota Cidadã o coor-
denador administrativo e fi-

nanceiro da Lotep, Emanuel 
Lucena; o analista de Siste-
mas do Portal da Cidadania, 
João Finazzi da equipe da Co-
data, e a equipe de mídia, res-
ponsável pela transmissão 
para o canal do YouTube da 
Sefaz, e do Instagram da Lo-
tep.  O locutor Lucas Pereira 
fez a transmissão e apresenta-
ção mais uma vez do sorteio.

Concorreram ao 28º Sor-
teio todos os cidadãos previa-
mente cadastrados no Nota 
Cidadã e que realizaram com-
pras nos estabelecimentos do 
Estado da Paraíba, no perío-
do de 1º a 31 de março, e exi-
giram a emissão da nota fiscal 
com a inclusão do CPF.

Como receber os prêmios
A Lotep-PB entrará em 

contato com os 21 ganhado-
res de abril de 2022. Contudo, 
os vencedores poderão desde 
já informar e enviar os seus 

documentos necessários para 
resgatar o prêmio e, assim, 
agilizar o pagamento. Para 
tanto, basta que os ganhado-
res enviem os seguintes docu-
mentos para o e-mail da Lo-
tep lotep@lotep.pb.gov.br: um 
documento oficial com foto e 
CPF; comprovante de residên-
cia e dados da conta bancária. 
Os ganhadores poderão ain-
da entrar em contato pelo tele-
fone no horário de expedien-
te (83) 3241-4376; e também 
no direct do Instagram @lo-
tep.pb ou então no aplicativo 
do WhatsApp (83) 98133-5949.

Como concorrer
 Para concorrer aos 21 prê-

mios mensais que totalizam 
R$ 60 mil em dinheiro, o ci-
dadão precisa fazer, antes de 
tudo, um cadastro único no 
portal digital do governo no 
link https://notacidada.pb.
gov.br/. O cadastro solicita 

apenas o nome completo; nú-
mero do CPF; data de nasci-
mento; e-mail e a criação de 
uma senha. Após o cadastro, 
o cidadão deve exigir a inclu-
são do CPF na nota fiscal em 
todas as compras do comér-
cio local.

Segundo o Inmet, poderá chover hoje no Litoral, Zona da Mata e Agreste 

Feriado será de chuvas em 
mais de 90 municípios

na paraíba

n 

Em casos de 
emergência, 
ligar para a 
Defesa Civil 
pelo telefone 
199 e/ou 
Bombeiros 
pelo 193

Hospital Universitário divulga reabertura de seleção 
programa de iniciação científica

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Mais uM desiste  
de disputar aLpB 

“Os que quereM dividir têM  
visãO pOLítica pequena”, diz 
GervásiO sOBre apOiO a LuLa  

repuBLicanOs  
cOM aGuinaLdO? 

Presidente do PSB da 
Paraíba, Gervásio Maia 
(foto) voltou a criticar, mas 
sem citar nomes, a pos-
tura de alguns membros 

da aliança entre PT 
e MDB que, em 
sua avaliação, 
a t uam para 
que Lula tenha 
um palanque 
exclusivo na 
Paraíba, em 
detrimento do 

apoio já manifestado ao ex-presidente pela legen-
da socialista. “Os que querem dividir têm uma vi-
são política pequena. Nós queremos somar pela 
vitória de Lula. Se você é amigo e quer a vitória do 
amigo, você não pode agir assim”, criticou. Recen-
temente – a coluna registrou – a senadora Nilda 
Gondim (MDB) insinuou que Lula estará apenas 
no palanque do seu filho, Veneziano Vital. Gervá-
sio Maia afirma que, no próximo dia 28, Lula es-
tará presente na abertura do 15º Congresso Na-
cional do PSB, em Brasília, ocasião em que deverá 
ocorrer conversa entre o ex-presidente e o gover-
nador João Azevêdo, que já confirmou participa-
ção no evento. Com a indicação de Geraldo Alck-
min (PSB) para ser o candidato a vice-presidente 
na chapa majoritária, tornou-se mais plausível a 
presença de Lula no palanque do governador. O 
próprio ex-presidente disse, meses atrás, que irá 
procurar dialogar com todas as forças do campo 
democrático da Paraíba.  

repuBLicanOs será cOnvidadO  
para deBater chapa, diz WiLsOn 

“essa turMa defende O quê? 

“uMa estratéGia iMpensada” 

“O nOMe, ainda nãO teMOs” 

“É um barco sem propósito, à deriva. Ficam se 
preocupando se o governador tirou férias. Qual a 
proposta deles?”, questionou Gervásio Maia a res-
peito da oposição na Paraíba. “Essa turma defende 
o quê? É a política pela política, pelo poder. Vejo 
uma oposição frágil, que tenta buscar conquistas 
nos espaços da política, mas não tem propostas a 
oferecer”, avaliou.    

Gervasio Maia foi provocado a opinar, em entrevis-
ta, sobre a saída de Veneziano da base governista e 
o consequente lançamento de sua pré-candidatura 
ao governo. “O caminho que ele optou é ruim pra 
ele. Acho que foi uma estratégia impensada. Esse 
ato dele fez seus históricos adversários em Campi-
na Grande comemorar. Ele estava com João e fez 
uma mudança de curso, mas segue num processo 
em que a esquerda está toda com João”, disse.  

Tovar Correia Lima (PSDB) afirma que, em dois me-
ses, o tucano Pedro Cunha Lima anunciará o nome 
do candidato a vice-governador de sua chapa. O 
deputado defende que o escolhido seja um político 
da Grande João Pessoa, no que ele classifica como 
“uma chapa geograficamente bem dividida, refe-
rindo-se ao fato de que Pedro representa Campina 
Grande, e Efraim, o Sertão. O deputado admitiu, 
porém, “o nome, ainda não temos”. 

Hervázio Bezerra (PSB) 
não acredita que o Re-
publicanos, partido da 
base do governador 
João Azevêdo, tenha 
fechado questão sobre 
o apoio à pré-candi-
datura de Efraim Filho 
(União Brasil) ao Se-
nado – Efraim integra 
a chapa oposicionista 
de Pedro Cunha Lima 
(PSDB). Para ele, esse 
processo está em aberto. 
“Muita coisa ainda vai 
acontecer”, previu, como 
a sugerir que o Repu-
blicanos poderá apoiar 
Aguinaldo Ribeiro (PP).  

Depois de João Almeida 
(Solidariedade), que 
retornou à Secretaria 
de Segurança de João 
Pessoa, após deixar 
a pasta com o intuito 
de ser pré-candidato 
a deputado estadual, 
outro secretário da ges-
tão Cícero Lucena (PP) 
também desistiu de ir 
para a disputa por uma 
cadeira na ALPB. João 
Corujinha (PP) havia se 
desincompatibilizado 
da Secretaria de Direi-
tos Humanos e Cidada-
nia, mas foi renomeado 
para o cargo.     

Líder do governo na ALPB, Wilson Filho está convicto 
de que o seu partido, o Republicanos, participará 
das discussões que irão definir a formação da cha-
pa majoritária a ser encabeçada por João Azevêdo. 
“Tenho certeza que o partido será convidado pelo 
governador para as conversas sobre a construção 
da chapa”, afirmou. A legenda tem a expectativa 
de indicar o pré-candidato a vice.  
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sorteio de abril

Nota Cidadã divulga os 21 ganhadores

28º sorteio do Nota Cidadã foi realizado, ontem, no auditório da Loteria Estadual da Paraíba, em JP

n 

O sorteio 
destinou 
um total de 
R$ 60 mil 
em prêmios 
para os 21 
ganhadores

Cadastro
solicita apenas 

o nome completo; 
número do 
CPF; data 

de nascimento; 
e-mail e a criação 

de uma senha

n 

Serão 
financiadas 
bolsas com 
duração de 
12 meses e 
no valor de 
R$ 400 mensais, 
de acordo 
com tabela 
do CNPq

Foto: Secom-PB
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Parlamentar foi condenado a oito anos e nove meses de prisão por tentativa de impedir o livre exercício dos Poderes

STF condena deputado Daniel Silveira 
fim de mandato

  

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) condenou ontem 
o deputado federal Daniel Sil-
veira (PTB-RJ) a oito anos e 
nove meses de prisão pelos cri-
mes de tentativa de impedir o 
livre exercício dos Poderes e 
coação no curso do processo. 

Com a decisão, Silveira 
também foi apenado com a 
perda do mandato e a sus-
pensão dos direitos políti-
cos após o fim dos recursos, 
penas que podem tornar o 
parlamentar inelegível tem-
porariamente. O deputado 
também deverá pagar cerca 
de R$ 200 mil de multa pela 
condenação. As penas não se-
rão cumpridas imediatamen-
te porque ainda cabe recur-
so, mas o deputado já pode 
ser enquadrado na Lei da Fi-
cha Limpa em uma eventual 
tentativa de se candidatar às 
eleições de outubro. 

No entanto, ele foi absolvi-
do da acusação de incitar as 
Forças Armadas contra as ins-
tituições porque a Lei de Se-
gurança Nacional (LSN), que 
vigorava desde 1983 e foi revo-
gada no ano passado. 

Votos
Após cinco horas de ses-

são, por 9 votos a 2, a maio-
ria dos ministros seguiu voto 
proferido pelo relator, minis-
tro Alexandre de Moraes, pela 
condenação do deputado. 

Moraes votou pela conde-
nação de Silveira e disse que 
as manifestações do parla-
mentar não são meras críticas 
e se tratam de graves amea-
ças contra o Poder Judiciário 
e seus integrantes. 

O ministro disse que a 
Constituição garante a liber-
dade de expressão com res-
ponsabilidade, mas o benefí-
cio não pode ser um escudo 
protetivo para discursos con-
tra a democracia. 

“A liberdade de expres-
são existe para manifestação 
de opiniões contrárias, para 
opiniões jocosas, para sáti-
ras e para opiniões errôneas, 
mas não para opiniões crimi-
nosas, para discursos de ódio 
para atentados contra o Esta-
do de Direito e a democracia”, 
afirmou. 

O voto de Moraes foi se-
guido pelos ministros Edson 
Fachin, Luís Roberto Barroso, 
Rosa Weber, Dias Toffoli, Cár-
men Lúcia, Ricardo Lewando-
wski, Gilmar Mendes e o pre-
sidente, Luiz Fux. 

Divergências 
O ministro Nunes Mar-

ques abriu a divergência e 
votou pela absolvição. O mi-
nistro repudiou as falas do 
deputado, mas afirmou que 
Silveira está acobertado pela 
imunidade parlamentar, re-
gra constitucional que impe-
de a punição de deputados 
por suas palavras e opiniões. 

O ministro André Men-
donça abriu uma terceira cor-
rente e votou pela condenação 
de Silveira a 2 anos e 4 meses 
de prisão pelo crime de coação 
no curso do processo. O mi-
nistro disse que o Supremo e 
as demais instituições devem 
ser respeitadas e não pode ha-
ver desequilíbrio na punição. 

No entanto, Mendonça ab-
solveu o deputado da imputa-
ção de impedir o livre exercí-
cio dos Poderes e de incitação 
das Forças Armadas, por en-
tender que não cabe mais pu-
nição e algumas falas estão 
acobertadas pela imunidade 
parlamentar.

PGR 
No início do julgamento, 

a  vice-procuradora-geral da 
República, Lindôra Araújo, 
defendeu a condenação de 
Silveira e sustentou que as 
condutas do parlamentar não 
se enquadram no conceito de 
imunidade parlamentar. 

Para a vice-procuradora, 
as manifestações de Silvei-
ra devem ser tratadas como 
ameaças à atividade institu-
cional do Supremo. 

Defesa 
O advogado Paulo César 

de Faria, representante de Sil-
veira, pediu a absolvição do 
parlamentar e disse que o de-
putado fez “críticas ásperas” 
contra os ministros, conduta 
que, segundo ele, está coberta 
pela imunidade parlamentar. 

Faria também disse que não 
houve ameaças reais contra os 
ministros, invasão da Corte e 
qualquer ruptura institucional. 

governador em exercício

Benevides recebe desembargadores 
O governador em exer-

cício, Saulo Benevides, rece-
beu, na tarde de ontem , no 
Palácio da Redenção, a visi-
ta de desembargadores do 
Tribunal de Justiça da Pa-
raíba (TJPB). Na oportuni-
dade, eles dialogaram sobre 
diversos temas, a exemplo 
da reforma e restauração do 
Palácio da Justiça, obras em 
fóruns do estado, relação en-
tre os poderes, entre outros. 

O governador em exer-
cício aproveitou a ocasião 
para agradecer aos membros 
do Tribunal de Justiça por 
todo apoio e pelo excelente 
trabalho que desempenham 
no TJPB. “É uma satisfação 
muito grande receber os de-
sembargadores amigos, to-
dos vieram se confraterni-
zar conosco por este cargo 
que ocupo de governador, 
mesmo por um período pe-
queno, mas que representa 
um marco na minha trajetó-

ria. Agradeci a todos, inclusi-
ve, porque só estou aqui pelo 
fato de que eles votaram em 
mim para presidente do Tri-
bunal de Justiça. É um pra-
zer poder recebê-los”, falou.

O corregedor-geral do 
TJPB, desembargador Fre-
derico Coutinho, falou so-
bre a importância de poder 
reunir os membros da Corte 
com o governador em exer-
cício. “Estamos aqui abra-
çando um colega, agora no 
exercício de governador. Ele 
tem honrado à frente do Tri-
bunal de Justiça, como tam-
bém vem honrando a função 
à frente do Poder Executivo. 
As expectativas são enor-
mes. O desembargador Saulo 
Benevides é uma pessoa que 
conhece a sociedade parai-
bana e está podendo substi-
tuir bem, durante estes dias, 
o governador João Azevêdo”, 
afirmou. 

“É uma alegria muito 

grande estarmos reunidos 
em torno do nosso gover-
nador em exercício, desem-
bargador Saulo Benevides. 
Isso ressalta que todos nós, 
que compomos os Poderes, 
somos servidores e temos a 
missão de servir à comuni-
dade em qualquer posto que 

ocuparmos. Aquela cadeira 
que ocupamos provisoria-
mente significa que estamos 
ali para atender os reclames 
da sociedade e buscar com 
que as pessoas tenham seus 
direitos respeitados. Buscar 
também que a sociedade re-
ceba das autoridades a trans-
parência que o povo preci-
sa”, frisou a desembargadora 
Maria de Fátima Bezerra Ca-
valcanti.

Também estiveram pre-
sentes na reunião os desem-
bargadores: Márcio Muri-
lo da Cunha Ramos, Maria 
das Graças Morais Guedes, 
Marcos Cavalcanti, Joás de 
Brito Pereira Filho, Oswaldo 
Trigueiro do Vale Filho, João 
Benedito da Silva, Romero 
Marcelo da Fonseca Olivei-
ra, Carlos Beltrão, Ricardo 
Vital, além da juíza Agame-
nildes Dias Dantas e do pro-
curador-geral do Estado, Fá-
bio Andrade.

Visita de cortesia dos membros do Tribunal de Justiça da Paraíba aconteceu ontem à tarde, no Palácio da Redenção

meia passagem com carteira

TJPB declara lei inconstitucional 
O Pleno do Tribunal de 

Justiça da Paraíba (TJPB) jul-
gou procedente o pedido do 
Ministério Público da Paraí-
ba (MPPB) e declarou, por 
unanimidade, a inconstitu-
cionalidade da Lei 1867/2017 
do Município de João Pessoa, 
que versa sobre a obrigato-
riedade da apresentação da 
carteira de identificação es-
tudantil para o benefício da 
meia passagem no transpor-
te público urbano da capital 
paraibana.

A Ação Direta de In-
constitucionalidade (ADI) 
0802116-25.2018.8.15.0000 in-
terposta pelo MPPB foi jul-
gada em conjunto com a ADI 
0801577-59.2018.8.15.0000, 
ajuizada pela Mesa Direto-
ra da Assembleia Legislativa 
do Estado da Paraíba (ALPB), 
já que ambas tinham por ob-
jeto a mesma Lei Municipal.

As ações tiveram como 
relatora a desembargadora 
Maria de Fatima Moraes Be-
zerra Cavalcanti Maranhão. 
O julgamento contou com 
a participação do Conselho 

Metropolitano de Carteiras 
de Estudante (CMCE), que 
atou como “amicus curae” 
(expressão em latim que sig-
nifica “amigo da corte”, pois 
tem como finalidade forne-
cer subsídios às decisões dos 
tribunais para assuntos de 
grande repercussão).

Conflito entre leis
O MPPB foi representado 

pela 1ª subprocuradora-geral 
de Justiça, Vasti Cléa Lopes. 
Ela explicou que a ADI ajui-
zada pela instituição é um 
desdobramento de um ofí-
cio subscrito pelo promotor 
de Justiça Francisco Berg-
son, em atuação na defesa do 
consumidor na capital, uma 
vez que a lei municipal con-
diciona o gozo o benefício da 
meia passagem à apresenta-
ção da carteira estudantil, 
em detrimento da Lei Esta-
dual 9.669/2012, limitando, 
com isso, direitos já garanti-
dos. “O cerne da controvér-
sia analisada versa sobre a 
eventual incompatibilidade 
entre o teor da Lei Municipal 

e a Lei Estadual, na medida 
em que ambas disciplinam a 
meia-entrada e meia passa-
gem e os documentos neces-
sários ao reconhecimento da 
condição de estudante para 
o gozo do benefício”, disse.

Segundo a lei municipal, 
apenas as entidades subscri-
toras do Termo de Ajusta-
mento de Conduta no Procon 
Municipal no respectivo ano 
de sua emissão poderiam ex-
pedir esse documento, o que 
afronta aos artigos 10º; 11º, 
incisos I e II e 30, incisos I e 
II da Constituição Federal. 
“Percebe-se facilmente que 
a lei cria obstáculo à emis-
são de carteira estudantil aos 
discentes vinculados a enti-
dades estudantis não subs-
critoras do Termo de Ajusta-
mento de Conduta no Procon 
Municipal, em nítida inge-
rência à autonomia dessas 
instituições”, diz a ADI do 
MPPB.

Para o MPPB, restringir 
os meios de comprovação da 
condição de estudante para o 
uso do benefício da meia-en-

trada, como fez a Lei do Mu-
nicípio de João Pessoa, repre-
senta um retrocesso social.

O TJPB, seguindo o en-
tendimento do MPPB e da 
ALPB, declarou a inconsti-
tucionalidade formal e ma-
terial da Lei 1867/2017.

O que diz a lei estadual?
A Lei Estadual 9.669, que 

está em vigor desde agos-
to de 2012, regulamenta o 
benefício da meia-entrada 
aos estudantes regularmente 
matriculados no ensino fun-
damental, médio, curso de 
jovens e adultos, técnico, tec-
nológico e superior, cursos 
de extensão superiores a seis 
meses, especialização, pós-
graduação, mestrado e dou-
torado, estabelecendo como 
forma de se demonstrar a 
condição de beneficiário a 
apresentação de comprovan-
te de matrícula e um docu-
mento de identificação com 
foto; apenas o comprovante 
de matrícula, para menores 
de 12 anos; ou a apresenta-
ção da carteira de estudante.

pandemia

PB tem 7% de ocupação de 
leitos de UTI para Covid-19

 A Paraíba segue manten-
do estabilidade no número 
de novos casos, óbitos e ocu-
pação de leitos para o trata-
mento da Covid-19. Ontem, a 
Secretaria de Estado da Saú-
de (SES) confirmou a ocupa-
ção de 7% em leitos de UTI 
(adulto, pediátrico e obstétri-
co) e leitos de enfermaria para 
adultos zerados. O montan-
te equivale a 44 pessoas hos-
pitalizadas entre as três ma-
crorregiões de saúde, sendo 
duas internadas entre terça-
feira e ontem, de acordo com 
o Centro Estadual de Regula-
ção Hospitalar.

As regiões do Sertão e de 
Campina Grande seguem 
com leitos de UTI e enferma-
ria zerados. Apenas a Região 
Metropolitana de João Pessoa 

registra ocupação com 6% em 
UTI e 2% em enfermarias.

Foram confirmados no-
vos 282 casos de contamina-
ção pela Covid-19, destes um 
paciente desenvolveu qua-
dro moderado ou grave, com 
necessidade de auxílio hos-
pitalar. Um falecimento em 
decorrência do agravamen-
to da doença foi confirmado. 
A morte ocorreu no dia 17 de 
abril, em hospital público. A 
vítima foi uma mulher de 44 
anos, residente em João Pes-
soa e sem quadro de comor-
bidades pré-existentes.

Com a atualização, a Pa-
raíba acumula 600.898 casos 
confirmados, sendo 444.860 
pacientes considerados re-
cuperados e 10.199 mortes. 
Até o momento, 1.507.688 tes-
tes para o diagnóstico da Co-
vid-19 foram realizados pela 
rede pública de saúde.

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

n 

O governador 
em exercício 
aproveitou a 
ocasião para 
agradecer aos 
membros do 
Tribunal de Justiça 
por todo apoio 
e pelo excelente 
trabalho que 
desempenham 
no TJPB

Foto:  André Lúcio/Secom-PB
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O número de doado-
res de órgãos na Paraíba 
cresceu 271% nos últimos 
três anos, segundo dados 
da Associação Brasileira 
de Transplante de Órgãos 
(ABTO). Em 2021, foram re-
gistrados 26 doadores efe-
tivos de órgãos, enquanto 
em 2018 foram apenas sete 
doadores efetivos no Esta-
do. O número por milhão 
de população (pmp) saltou 
de 1,7 para 6,4. 

“Essa conquista é fruto 
do comprometimento que 
o Governo do Estado tem 
com a saúde da população 
paraibana. Desde o início 
dessa gestão, passamos a 
ter um olhar diferenciado 
para a doação de órgãos e o 
resultado são vidas salvas 
e sonhos renovados por 
meio dos transplantes rea-
lizados,” enfatiza a secre-
tária de Estado da Saúde, 
Renata Nóbrega.

Este ano os números 
de doações e transplantes 
também vêm aumentando 
em comparação com o ano 
anterior. Já são 14 doado-
res efetivos e 94 transplan-
tes realizados. As doações 
aconteceram em João Pes-
soa e Campina Grande. O 
aumento mais significativo 
tem sido observado após a 
redução dos casos de Co-
vid-19.

“Começamos 2022 com 
números bastante positi-
vos. Estamos atingindo 
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SES informou que este ano a Paraíba já totaliza 14 doadores efetivos e 94 transplantes realizados

Doadores de órgãos aumentam 271%
em três anos

O Hospital de Emergência e 
Trauma Dom Luiz Gonzaga Fer-
nandes, em Campina Grande, 
através do Núcleo de Segurança 
do Paciente (NSP), incluiu o nome 
social nos protocolos de identifica-
ção correta do paciente. Para isso, 
o usuário precisa informar que 
possui o nome social, no momen-
to do preenchimento da ficha de 
atendimento. Contudo, a identi-
ficação civil é necessária apenas 
para uso interno da instituição.

A medida atende ao Protocolo 
de Identificação do Paciente, que 
preconiza o atendimento humani-
zado e assistência segura, de acor-
do com o Decreto nº 32.159\2011, 
do Governo do Estado da Paraíba, 
que define a designação pela qual 
a pessoa travesti ou transexual se 
identifica e é socialmente reco-
nhecida, independentemente de 
registro civil, que não reflete sua 
identidade de gênero. Em âmbito 
estadual, o decreto normalizou o 

n
Medida 
atende o 
decreto 
que define
o nome 
pelo qual 
a pessoa 
travesti ou 
transexual 
se 
reconhece

O nome
A identificação civil 
é necessária apenas 
para uso interno do 
Hospital de Trauma

nossa meta de uma doa-
ção por semana, além de 
ter alcançado um núme-
ro expressivo de autoriza-
ção familiar, que é reflexo 
do trabalho de conscienti-
zação realizado pela Cen-
tral de Transplantes. Tam-
bém é importante ressaltar 
o total apoio, incentivo e 
olhar sensível do Gover-
no e da Secretaria de Esta-
do da Saúde como determi-
nantes para alcançarmos 
esse patamar. A Paraíba 
segue no caminho certo”, 
destaca a chefe do Núcleo 
de Ações Estratégicas da 
Central de Transplantes, 
Rafaela Carvalho.

Na fila, 295 pessoas ain-
da esperam por um trans-
plante de córnea, quatro es-
peram por um transplante 
de coração, 17 aguardam 
um transplante de fígado e 
187 precisam de um trans-
plante renal.

Trauma inclui nome social nos protocolos do paciente
em campina grande

uso do nome social nos registros 
estaduais relativos a serviços pú-
blicos prestados no âmbito do Po-
der Executivo estadual.

De acordo com a assistente so-
cial do NSP, Mairan Agra, é direi-
to de todo o cidadão um atendi-
mento acolhedor e humanizado, 
livre de qualquer discriminação, 
restrição ou negação em função 
de sua orientação sexual ou iden-
tidade de gênero. Essa iniciati-
va garante que toda tratativa do 

usuário seja realizada pelo nome 
social escolhido.

“O nome social irá constar na 
ficha de atendimento, na pulseira e 
na placa de identificação, para isso 
estamos capacitando todos os cola-
boradores do Trauma-CG”, acres-
centou Mairan. A diretora-geral 
do Hospital de Trauma de Campi-
na Grande, Ingrid Ramalho, desta-
ca que “o hospital respeita a forma 
com que a pessoa se identifica e é 
socialmente reconhecida”.

“Eu nasci de novo, graças a 
generosidade de uma mãe que 
aceitou doar os órgãos do seu 
filho e de uma equipe que não 
mediu esforços para cuidar de 
mim, desde o primeiro atendi-
mento, até os dias que virão. 
Sou grato a todos”. A declara-
ção foi de Willis Pereira Evan-
gelista, 61 anos, paciente que 
se submeteu, em 26 de março, 
ao primeiro transplante car-
díaco da Paraíba realizado em 
uma unidade pública de saú-
de, o Hospital Metropolitano 
Dom José Maria Pires, em San-
ta Rita, unidade gerenciada 
pela Fundação Paraibana de 
Gestão em Saúde – PB Saúde.

Em menos de um mês, o 
paciente que apresentou ex-
celente recuperação, recebeu 
na tarde de ontem, alta hospi-
talar. O cirurgião cardiovas-
cular responsável pelo pro-
cedimento, Antônio Pedrosa, 
evidenciou a melhora clínica 
do paciente. “Desde o primei-
ro dia pós-transplante, a evo-
lução de seu Willis foi melhor 
do que esperávamos. Em três 
dias ele já se encontrava sem o 
dreno, o cateter e marca-pas-
so, o seu corpo correspondeu 
bem, e tão logo ele pôde rece-
ber alta da UTI para enferma-
ria”, pontuou.

Na saída do hospital, Wil-
lis foi surpreendido com uma 
homenagem preparada pela 
equipe que o atendeu. A es-

Transplantado de coração recebe alta

posa, Suelly Pereira, junto ao 
companheiro, agradeceu pelo 
acolhimento e humanização 
por parte de todos da institui-
ção. “Não há um sequer, que 
trabalhe aqui, que não tenha 
nos ajudado. O Willis antes 
de receber a notícia de que ha-
viam encontrado um coração 
compatível, tinha preparado 
doces para vender no fim de 
semana, e na sexta-feira ele se 
internou. Eu comentei aqui no 
hospital, e toda a equipe disse 
que eu trouxesse os doces que 
eles comprariam para nos aju-
dar, nossa gente, vocês não fa-
zem ideia, do quanto isso nos 
marcou, sem contar todo o cui-
dado e atenção a nós dois, e aos 
filhos deles, que receberam 
mesmo estando em São Paulo. 
Deus recompense a todos. Do 
governador, ao diretor, ao faxi-

neiro, todos mesmos”, narrou 
emocionada a artesã.

Willis sofria de miocardio-
patia dilatada, doença também 
conhecida como coração cres-
cido, que se agravava. 

A cardiologista clínica e 
coordenadora do Ambulató-
rio para Transplante Cardía-
co do Hospital Metropolitano, 
Tauanny Frazão, relembrou os 
primeiros atendimentos. “Eu 
sempre mencionava que o co-
ração de 20 anos, iria chegar 
para ele, e fomos surpreendi-
dos pelo poder das palavras, e 
a compaixão de uma mãe em 
luto que foi capaz de autorizar 
a doação, e permitir que o nos-
so paciente continuasse a viver, 
graças ao coração do seu filho”, 
disse a médica. 

O diretor, Gilberto Teodo-
zio, frisou que a equipe está 

pronta para receber pacientes 
com insuficiência cardíaca. “O 
nosso ambulatório funciona 
de segunda a sexta-feira, e os 
interessados bastam agendar 
o atendimento através do nú-
mero 83 3229.9157, para serem 
avaliados, e caso haja indicação 
de transplante, vamos listá-lo 
e acompanhá-lo até a chegada 
do órgão, da cirurgia e pós-ci-
rurgia”, esclareceu.

Apesar de ansioso para vol-
tar à rotina normal em casa, o 
paciente afirmou que seguiria 
as recomendações médicas: 
“É interessante como a gente 
se apega aos enfermeiros, mé-
dicos, técnicos, a toda equipe, 
porque a gente sente a empatia 
que eles têm por nós. Eu segui-
rei orando pela vida de cada 
um, porque o que fizeram por 
mim, só Deus para pagá-los”.

Willis Pereira Evangelista recebeu alta menos de um mês após receber o transplante cardíaco

Covid-19
A SES registrou 

aumento de doações 
de órgãos a partir da 
redução do número 

de casos de Covid-19 

Foto: Secom-PB

n 

As captações 
de órgãos 
têm sido 
registradas 
em João 
Pessoa e 
Campina 
Grande

Na fila, atualmente, existem 295 pessoas à espera de um transplante de córnea, quatro de coração, 17 aguardam um fígado e 187 precisam de um transplante renal

Foto: Secom-PB
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ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Energisa
esclarece 
dúvidas de 
prefeituras

Projetos de Eficiência 
energética, iluminação pú-
blica e faturamento do poder 
público. Esses serão, apenas, 
alguns dos temas do IV Wor-
kshop para o Poder Públi-
co, que será promovido pela 
Energisa, por videoconfe-
rência, no dia 4 de maio, das 
8h às 12h.

A programação será vol-
tada para esclarecer dúvidas 
dos representantes das pre-
feituras da Paraíba. Além 
dos temas já citamos, o even-
to inclui, ainda, explicações 
sobre Tarifa Social de Ener-
gia Elétrica, Projetos Elétri-
cos e Obras e Doações de Im-
posto de Renda, Incentivo à 
Cultura e ao Esporte.

Além de aproximar a 
Energisa dos seus clientes, 
a iniciativa esclarece diver-
sos aspectos sobre o uso ade-
quado e consciente de ener-
gia elétrica, que contribuem 
na preservação ambiental e, 
também, economia na ges-
tão de órgãos públicos e nos 
negócios.

Comércio, atividades de 
lazer, dentre outros estabele-
cimentos públicos e privados 
estarão funcionando normal-
mente hoje, feriado nacional 
de Tiradentes. Já os bancos 
não funcionarão hoje. Em ou-
tros locais, estão mantidos os 
serviços essenciais, a exemplo 
do Governo do Estado e da 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa (PMJP). Os órgãos pú-
blicos federais também esta-
rão fechados.

Conforme o Sindicato dos 
Bancários da Paraíba, os ban-
cos estarão fechados para o 
atendimento ao público du-
rante o Dia de Tiradentes, 
pois essa data faz parte dos 
feriados nacionais em que o 
funcionamento das institui-
ções bancárias não pode ocor-
rer. Amanhã, o expediente 
voltará ao normal. 

De acordo com a PMJP, os 
serviços essenciais mantidos 
pela administração pública 
do município estarão funcio-
nando para atender à popu-
lação da mesma forma como 
ocorre em todos os feriados e 
dias de pontos facultativos. 

Com isso, estão disponí-
veis à população os serviços 
essenciais na área da saúde, 
como o atendimento de ur-
gência e emergência dos hos-
pitais da Rede Municipal e o 
Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência (Samu). 

Também estão mantidas 
as atividades dos agentes de 
fiscalização de trânsito da Su-
perintendência Executiva de 
Mobilidade Urbana (Semob) 
e a coleta de resíduos domi-
ciliares realizada pela Au-
tarquia Especial Municipal 
de Limpeza Urbana (Emlur). 

Os veículos oficiais só vol-
tarão a circular na manhã de 
amanhã. Inclusive, o expe-
diente de todas as secreta-
rias e o atendimento ao públi-
co, volta ao normal amanhã.

Já os comerciantes podem 
abrir seus estabelecimentos 

Abertura do comércio é facultativa, shoppings vão funcionar, enquanto trens terão horário de circulação reduzido

Bancos e órgãos públicos fecham hoje 
ferIAdO de tIrAdeNtes

de hOje A dOMINgO

Segurança reforça policiamento em todo estado
As forças de segurança da 

Paraíba reforçam, a partir de 
hoje, o policiamento em todo 
o estado. O feriado de Tira-
dentes, apesar de não ser pro-
longado, deve apresentar um 
aumento no fluxo de turistas 
que se hospedam, em espe-
cial, em João Pessoa e cida-
des litorâneas, assim como 
intensa movimentação nas 
estradas que dão acesso ao 

interior. Deste modo, Polícia 
Militar, Polícia Civil, Corpo 
de Bombeiros Militar, Gru-
pamento Tático Aéreo da Se-
cretaria de Segurança e De-
fesa Social, Departamento 
Estadual de Trânsito e Secre-
taria de Administração Pe-
nitenciária estarão integra-
dos em apoio às atividades 
de blitz, abordagens e satu-
ração de pontos estratégicos.

 Além de ampliar a per-
cepção de segurança e inibir 
a prática de crimes, o obje-
tivo é intensificar o policia-
mento preventivo no trânsi-
to, rodovias e áreas de mata. 
Haverá também a realização 
de ações ostensivas, de res-
gate e fiscalização, especial-
mente em locais de grande 
fluxo de pessoas, como ro-
dovias, praias, restaurantes, 

bares e áreas de comércio 
até a meia-noite de domin-
go (24) envolvendo todos os 
batalhões e companhias das 
corporações, assim como as 
delegacias da Polícia Civil e 
ações estratégicas nas unida-
des prisionais. 

O Detran-PB atuará com 
a “Operação Lei Seca”, refor-
çando a segurança nas estra-
das. A intenção é aumentar 

a segurança de quem preci-
sar se deslocar entre municí-
pios e estados e inibir os cri-
mes de trânsito.

As ações fazem parte de 
um movimento da Sesds 
que intensifica as ações de 
segurança pública em toda 
a Paraíba e homenageia o 
patrono das corporações, 
que tem sua data comemo-
rada hoje.

trANsPOrte PÚBLICO

Frota de ônibus será reduzida hoje na capital
A Superintendência Exe-

cutiva de Mobilidade Urba-
na de João Pessoa (Semob-
JP) informa aos usuários do 
transporte público que, hoje, 
por conta do feriado em alu-
são ao Dia de Tiradentes, a 
operação dos ônibus sofrerá 
alteração. No total, 33 linhas 
estarão em circulação para 
atender os usuários que ne-
cessitarem se deslocar pela 
cidade.

 Na prática será implan-
tado o quadro de operações 

do domingo, onde 28 linhas 
de ônibus estão ativas e, ain-
da, mais cinco linhas que só 
operam de segunda à sába-
do serão acrescentadas. As 
linhas extras serão: 106 (Gei-
sel Via Cruz das Armas), 517 
(Mangabeira / Cidade Ver-
de / Epitácio), 503 (Treze de 
Maio), 506 (Bairro dos Esta-
dos) e 523 (Colinas do Sul/
Epitácio).

 De acordo com o supe-
rintendente de mobilidade 
da Capital, Expedito Leite Fi-

lho, na sexta-feira (22), a ope-
racionalidade voltará ao nor-
mal e as 73 linhas de ônibus 
habituais estarão atendendo 
os passageiros.

 “Conversamos com os re-
presentantes das empresas 
de ônibus e achamos pruden-
te fazer a intervenção nesta 
quinta-feira por ser feriado, 
no entanto, entre a sexta-fei-
ra e o domingo a operação do 
transporte público não sofre-
rá alteração”, explicou o su-
perintendente da Semob-JP.

normalmente. No entanto, de-
vem pagar aos seus funcioná-
rios R$ 57 e garantir o direito 
de uma folga a ser dada em até 
30 dias, conforme está previs-
to na Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT). 

Poder Judiciário
De acordo com a Seção de 

Comunicação Social da Justi-
ça Federal na Paraíba (JFPB), 
o órgão funcionará hoje em 
regime de Plantão Judiciário. 
Portanto, apenas serão ana-
lisados os procedimentos, 
ações e medidas de urgência 
como habeas corpus, manda-
dos de segurança, comunica-
ções de prisão em flagrante, 
pedidos de concessão de liber-
dade provisória, entre outros 
que evitem o perecimento do 
direito ou demandem análi-
se urgente.

O plantão ordinário des-
ta quinta-feira devido ao Dia 
de Tiradentes está previsto na 
Lei Federal nº 10.607/2002. As-
sim, o atendimento do Plan-
tão Judiciário será realizado 
24h nos telefones: (83) 99982-
3061, para João Pessoa e Gua-
rabira; e (83) 99971-4007, para 
Campina Grande, Monteiro, 
Patos e Sousa.

Segundo a Seção de Co-
municação, todos os prazos 
dos processos judiciais e ad-
ministrativos que vencerem 
hoje serão automaticamente 
prorrogados para o dia útil se-
guinte, no caso amanhã.

Já amanhã, o atendimen-
to ao público acontece atra-
vés do Balcão Virtual, no ho-
rário das 9h às 16h, pois não 
haverá atividade presencial, 
conforme Portaria nº 48/2022.
Nessa data, os prazos proces-
suais correrão normalmente.

Shoppings
Já os shoppings Manaíra 

e Mangabeira têm horário de 
funcionamento normal no fe-
riado de Tiradentes e apenas 
algumas operações de servi-
ços e agências bancárias não 
abrem. De acordo com a asses-
soria de comunicação destes 
espaços, os dois locais abrirão 
com todas as lojas, quiosques, 
operações de lazer e alimen-
tação das 10h às 22h. No en-
tanto, algumas operações de 
serviços, como o Espaço Ci-
dadania (Manaíra Shopping), 
agências bancárias e algumas 
casas de câmbio (Manaíra) es-
tarão fechadas.

Já as loterias abrem nor-

malmente nos dois shoppings, 
das 10h às 20h. No caso do 
Shopping Manaíra, a Dayco-
val e a Boa Viagem Câmbio 
estarão fechadas e apenas a 
Labor Câmbio funciona das 
10h às 21h. No Mangabeira, 
a Agência Sicredi estará fe-
chada. Apenas a academia 
do Manaíra estará aberta das 
9h às 15h.

O Tambiá Shopping, no 
Centro de João Pessoa, tam-
bém estará completamente 
aberto, com todas as lojas em 
funcionamento das 9h às 20h. 
A praça de alimentação e Play 
Toy funcionam das 9h às 21h.  
Já o cinema estará aberto con-
forme os horários das sessões. 
No Shopping Altiplano, a pra-
ça de alimentação abre das 
12h às 21h.

Já o Shopping Sul, no bair-
ro dos Bancários estará com 
todas as lojas e quiosques 
abertos das 12h às 20h. A pra-
ça de alimentação também 
está disponível ao público no, 
no horário das 11h às 22h

O Mag Shopping, em Ma-
naíra, por sua vez, também 
abre normalmente com as lo-
jas iniciando as atividades às 
9h e encerrando às 21h. A pra-
ça da alimentação abrirá das 

10h às 22h. Neste último local, 
o cinema abre às 13h.

No Shopping Pátio Alti-
plano, as lojas, quiosques fun-
cionam das 12h às 21h, assim 
como a academia que abre 
normalmente. Porém, a lote-
ria e o banco estarão fechados.

Trens
A Companhia Brasileira 

de Trens Urbanos (CBTU João 
Pessoa) informou, através de 
nota, que os trens irão funcio-
nar em horário especial hoje, 
feriado de Tiradentes. Com 
isso, os trens estarão disponí-
veis hoje das 5h às 12h15. 

Já amanhã, os trens fun-
cionam normalmente das 5h 
às 19h25 e no sábado (23) es-
tarão em operação das 5h às 
12h15. No domingo (24), por 
sua vez, não circularão.

Bica
O Parque Zoobotânico Ar-

ruda Câmara (Bica) vai abrir 
amanhã e sexta-feira, em ho-
rário normal, ou seja, das 8h 
às 17h, com bilheteria aber-
ta até 16h. Nenhuma progra-
mação especial foi divulgada. 
Porém, a Estação Cabo Branco 
Ciência, Cultura e Artes esta-
rá fechada. 

Quem foi Tiradentes
Tiradentes era o apelido 

de Joaquim José da Silva Xa-
vier. Ele foi um dos líderes da 
Inconfidência Mineira, sendo 
o único dos inconfidentes a 
ser condenado à pena capital, 
a morte pela forca. Nascido 
em 12 de novembro de 1746, 
na então Capitania de Minas 
Gerais, durante o Brasil Colo-
nial. Entre as várias profissões 
que desempenhou estava a de 
dentista amador, daí o origem 
do apelido. 

Durante a Inconfidência 
Mineira, Tiradentes ocupa-
va o posto de alferes (patente 
abaixo da de tenente) da cava-
laria de Dragões Reais de Mi-
nas, a força militar subordina-
da à Coroa Portuguesa 

Os inconfidentes foram 
presos antes da revolta. Te-
mendo as punições severas, 
eles não admitiram a trama, 
só o fazendo Tiradentes. Ele 
foi levado para o Rio de Janei-
ro, capital da colônia, onde foi 
julgado e condenado no 21 de 
abril de 1792. Ele foi enforca-
do, decapitado e esquartejado. 
Sua cabeça foi fincada numa 
estaca na antiga cidade de Vila 
Rica, atualmente Ouro Preto, 
em Minas Gerais. 

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Feriado de Tiradentes altera, hoje, o funcionamento de vários setores, como comércio e serviços, e muda a rotina de toda a cidade

n 

Tiradentes 
foi um dos 
integrantes da 
Inconfidência 
Mineira. 
Condenado 
à morte na 
forca, ele 
teve o corpo 
decapitado e 
esquartejado

Foto: Arquivo A União

Frota de ônibus seguirá, hoje, esquema utilizado aos domingos

Foto: Secom-JP
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Padrasto deixou isolamento e foi transferido para o pavilhão Maria da Penha

Corpo é sepultado após 
ser liberado pelo Numol

caso júlia
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O corpo de Júlia dos Anjos 
Brandão, de 12 anos, foi sepul-
tado na manhã de ontem, no 
cemitério Parque das Manga-
beiras, em João Pessoa, em cli-
ma de muita revolta e pedidos 
de justiça. Apenas familiares 
e amigos próximos puderam 
acompanhar o enterro. O cor-
po saiu da sede do Núcleo de 
Medicina e Odontologia Legal 
– Numol, no bairro do Cristo 
Redentor, por volta das 9h di-
reto para o cemitério. Não hou-
ve velório por causa do avan-
çado estado de decomposição.

A diretora do Numol, peri-
ta Cristiane Helena, disse que 
a liberação do corpo somen-
te foi possível após a identifi-
cação oficial realizada através 
do DNA. “Já coletamos mate-
rial para a realização de outros 
exames solicitados pelo dele-
gado”, explicou.

Júlia dos Anjos Brandão 
foi dada como desaparecida 
no início da manhã do dia 7 
deste mês e, imediatamente 
Josélia, mãe da criança, tele-
fonou para Francisco Lopes, 

padrasto da vítima. Ele dis-
se a Josélia que ao sair, por 
volta de 6h daquele dia, para 
o trabalho, havia deixado a 
criança dormindo, inclusive 
detalhou a roupa que a me-
nina vestia. A partir de en-
tão, começou a procura pela 
estudante.

Somente cinco dias depois 
do desaparecimento, Francis-
co Lopes do Nascimento resol-
veu revelar para a irmã e a po-
lícia que foi o responsável pela 
morte de Júlia e indicou o local 
onde havia abandonado o cor-
po, sendo imediatamente pre-
so. Na audiência de custódia, 
o padrasto confessou o crime 
e disse ter estuprado a menina 
antes de matá-la.

Ontem, o diretor do Presí-
dio do Roger, Edmilson Selva, 
disse que Francisco foi transfe-
rido da cela do isolado para o 
pavilhão Maria da Penha, onde 
estão recolhidos presos que co-
metem crimes contra mulhe-
res. Na próxima semana, ele 
vai para o pavilhão do seguro. 
“Ele vai ter direito ao banho de 
sol, sempre acompanhado de 
policiais penais, para a segu-
rança dele, explicou.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com
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Curtas
Dono de oficina registra 
falsa ocorrência de furto 

O dono de uma oficina mecânica, loca-
lizada no bairro de José Américo, em João 
Pessoa, foi preso na tarde de terça-feira (19) 
por agentes da Delegacia de Crimes contra o 
Patrimônio. Segundo o delegado João Paulo 
Amazonas, o proprietário da oficina esteve na 
delegacia para registrar um boletim sobre uma 
falsa ocorrência de furto. O veículo teria sido 
supostamente roubado e estava na oficina. O 
delegado disse que o dono do carro foi até a 
oficina para desmontá-lo, “mas o argumento 
não convenceu os policiais”. 

Amazonas disse ainda que o proprietário 
do automóvel deixou o carro na oficina para 
desmonte e registrou ocorrência de furto para 
receber o seguro e dividir com o dono da ofici-
na. O objetivo dos policiais daquela delegacia 
é localizar o dono do carro que está foragido.

Polícia investiga morte 
de adolescente trans

A polícia solicita o apoio da população, 
através do 197 (Disque Denúncia), com o obje-
tivo de identificar a autoria da morte de Renata 
Ferraz, uma menina trans de 16 anos. Ela esta-
va desaparecida desde o domingo (17). 

Segundo Carlos Seabra, da Delegacia de 
Homicídio e Entorpecentes de Patos, o corpo foi 
encontrado na tarde de terça-feira (19), em uma 
estrada vicinal na cidade de Patos, na saída 
para São José de Espinharas. 

A família de Renata Ferraz esteve na dele-
gacia, na segunda-feira (18), com o objetivo de 
registrar o desaparecimento da menina trans. 
O corpo foi reconhecido pelo pai da vítima. O 
delegado Carlos Seabra explicou que o corpo 
foi enviado para Cajazeiras, onde passará 
por perícia cadavérica para se conhecer o que 
provocou a morte da menina trans. Seabra pre-
tende ouvir familiares e amigos da vítima.

Homem é suspeito de mais 
de 10 homicídios no Sertão

Um homem de 27 anos, de nome não reve-
lado, foi preso em Catolé do Rocha suspeito 
de cometer vários assassinatos na região. A 
prisão foi feita por uma ação integrada envol-
vendo policiais civis e militares.

De acordo com a polícia, o homem é apon-
tado como responsável pelo assassinato de 
uma idosa de 68 anos no dia 13 deste mês. 
Ele também teria participado de uma chacina, 
em junho de 2020, na zona rural de Catolé do 
Rocha e estava foragido.

O homem foi preso em setembro de 2020 
pela Polícia Rodoviária Federal, em Minas Ge-
rais, mas solto pela Justiça daquele estado. Ele 
possui quatro mandados de prisão em aberto 
expedidos pela Comarca de Catolé do Rocha. 
O preso foi autuado em flagrante por porte ile-
gal de arma e, por causa dos mandados, já foi 
encaminhado para o presídio regional.

Suspeito de roubo é preso 
na região de Juazeirinho

Policiais do Grupo Tático Especial (GTE) 
de Juazeirinho prenderam, ontem, um homem 
investigado por crime de roubo. 

O mandado de prisão foi cumprido na cida-
de de Lagoa Seca, região de Campina Gran-
de. A delegada Mariam Moura informou que 
outras pessoas podem ser presas pelo mesmo 
crime.

A delegada disse também que os policiais 
da 23a Delegacia Seccional, com sede em Jua-
zeirinho, estão em constantes diligências com 
o objetivo de cumprir os mandados judiciais. O 
homem preso está à disposição da Justiça.

Renata Ferraz foi encontrada morta próximo a Patos

Júlia (detalhe), de 12 anos, desapareceu no dia 7 deste mês

Grupo invadia e expulsava moradores
Em condomínio

Uma força-tarefa integra-
da pelas Polícias Civil, Mili-
tar e Corpo de Bombeiros es-
teve na manhã de ontem no 
Condomínio Rosa Luxembur-
go, no Bairro de Várzea Nova, 
em Santa Rita, para o cumpri-
mento de mandados judiciais 
contra integrantes de um gru-
po que estava causando ter-
ror naquele local com inva-
são de imóveis e expulsão de 
moradores. 

O delegado Alexandre Fer-
nandes, da regional de Santa 
Rita disse que as investigações 
foram iniciadas em dezembro 
do ano passado a partir de de-
núncias de que traficantes es-
tavam invadindo e expulsan-
do moradores do Condomínio 
Rosa Luxemburgo para co-
mandar o tráfico de entorpe-
centes na área “sem serem in-
comodados”. Ele salientou que 
um dos alvos, identificado por 

“Fifa” é bastante conhecido na 
região de Santa Rita, envolvi-
do com homicídios e tráfico de 
drogas, inclusive com amea-
ças. Além de “Fifa”, outros 15 
suspeitos foram presos e leva-
dos para a Central de Polícia.

O coronel Alberto Sena, 
comandante do policiamen-
to regional, disse que naque-
le condomínio e redondezas 
existem várias modalidades 
criminosas, entre elas, trá-

fico de drogas, homicidas 
e, principalmente, expulsão 
de moradores. “Vamos reali-
zar ações permanentes com 
abordagens para garantir a 
segurança da população”, 
enfatizou o coronel.

Foram utilizados mais de 
100 policiais, entre civis e mi-
litares, dezenas de viatu-
ras e também o helicóptero 
Acauã, pertencente ao Grupo 
Aéreo Tático.

Ação realiza emissão de documentos
pEssoas privadas dE libErdadE

O Tribunal de Justiça da 
Paraíba vai sediar o “Lança-
mento da Ação de Identifica-
ção Civil e Emissão de Docu-
mentos Para Pessoas Privadas 
de Liberdade no Estado”. O 
evento nacional será realizado 
entre os dias 25 e 29 deste mês, 
com o treinamento das equi-
pes técnicas para a emissão 
da documentação das pessoas 
privadas de liberdade. O ciclo 
de emissões dos documentos é 

uma das frentes do Programa 
Fazendo Justiça, do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), em 
parceria com o Programa das 
Nações Unidas para o Desen-
volvimento (Pnud) e Ministé-
rio da Justiça.

A solenidade de abertura 
do evento será na Sala Bran-
ca do TJPB, com as presenças 
do Presidente do Tribunal de 
Justiça, desembargador Saulo 
Henriques de Sá e Benevides; 

do corregedor geral de Justiça, 
desembargador Fred Couti-
nho; o coordenador do Grupo 
de Monitoramento e Fiscaliza-
ção do Sistema Carcerário e So-
cioeducativo (GMF) do Poder 
Judiciário da Paraíba, desem-
bargador Joás de Brito Pereira 
Filho, além de representantes 
do CNJ e magistrados das Va-
ras de Execução Penal (VEP) e 
de Penas Alternativas (Vepa), 
da Comarca de João Pessoa.

As ações, conforme o CNJ, 
ocorrem em duas frentes: uma 
na identificação civil para a 
população privada de liberda-
de e uma segunda, que com-
plementa a primeira, com ex-
pedição de documentos para 
o público pré-egresso, a qual 
é trabalhada na porta de saí-
da do sistema prisional, a par-
tir de listas emitidas pelo Sis-
tema Eletrônico de Execução 
Unificado (SEEU).

Prefeitura deve pagar a vítima de queda
indEnização

A Primeira Câmara Es-
pecializada Cível do Tribu-
nal de Justiça da Paraíba en-
tendeu que o município de 
Campina Grande deve ser 
responsabilizado pela que-
da de uma pedestre em um 
bueiro no shopping popular 
Edson Diniz. A decisão foi 
tomada no julgamento da 
Apelação Cível sob a relato-
ria do desembargador José 
Ricardo Porto. Da decisão 
cabe recurso.

“Não há dúvidas que o aci-
dente sofrido pela parte auto-
ra originou-se da negligência 
e desídia do poder público na 
conservação da via pública, 
restando, via de consequên-
cia, configurada a responsa-
bilidade civil do ente pelos 
danos”, afirmou o relator em 
seu voto.

Na Primeira Instância, o 
município foi condenado a 
pagar a quantia de R$ 4 mil, a 
título de danos morais.

Analisando o recurso in-
terposto pela edilidade, o re-
lator entendeu de manter a 
sentença, uma vez que res-
tou incontroverso nos autos 
o abalo moral sofrido, tendo 
em vista que, em virtude do 
acidente, a demandante so-
freu lesões corporais. “Assim, 
tendo havido violação à inte-
gridade física da apelada, ver-
dadeiro direito da personali-
dade, entendo caracterizado 
o abalo moral sofrido pela ví-

tima do acidente”, pontuou.
Ainda de acordo com o 

voto do relator do processo, 
desembargador José Ricar-
do Porto, o montante de R$ 4 
mil, arbitrado a título de in-
denização por danos morais, 
é condizente com as circuns-
tâncias fáticas, a gravidade 
objetiva do dano e seu efei-
to lesivo, não merecendo al-
teração. “Portanto, não me-
rece reparos o decisum de 
primeiro grau”, frisou.
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As populações dos muni-
cípios de Marcação e Baía da 
Traição contam agora com 
refeições fornecidas, diaria-
mente, ao preço de R$ 1. On-
tem, o secretário de Estado 
de Desenvolvimento Huma-
no, Tibério Limeira, implan-
tou oficialmente o progra-
ma Tá na Mesa na cidade de 
Marcação, e confirmou a im-
plantação também no muni-
cípio de Baía da Traição nes-
ta mesma data. 

Criado em caráter emer-
gencial com o objetivo de pro-
mover assistência alimentar 
aos segmentos mais vulne-
ráveis da população, o pro-
grama Tá na Mesa atende os 
municípios que não possuem 
Restaurante Popular, sendo 
responsável pelo fornecimen-
to de 25.900 refeições diárias, 
ao preço de R$ 1. Um investi-
mento do Tesouro Estadual 
que tem mudado a vida dos 
beneficiários do programa e 
dos pequenos empresários 
que fornecem as refeições.

O secretário Tibério Li-
meira falou do prazer de co-
meçar pela cidade de Mar-
cação mais um polo do 
Programa Tá na Mesa. “Mar-
cação é a primeira das 13 no-
vas cidades que receberão o 
programa. Esse programa 
fornecerá, de segunda a sex-
ta-feira, 400 refeições diárias 
ao preço simbólico de R$ 1, e 
o Governo do Estado subsi-
diará o restante do valor a ser 
pago ao restaurante contrata-
do através de licitação. Estare-
mos em breve em 147 cidades, 
com o fornecimento de 750 

Marcação e Baía da Traição passaram a integrar, ontem, o programa que fornece refeições ao preço de R$ 1

Programa chega a mais duas cidades
tá na mesa

mil refeições mensais forneci-
das, graças a uma decisão do 
governador, que além de ser 
um grande gestor de obras, é 
também extremamente sen-
sível a área social, e sabe da 
importância de um programa 
como esse”, afirmou Tibério. 

A prefeita Eliselma Oli-
veira, mais conhecida como 
“Lili”, disse receber com mui-
ta alegria o programa Tá na 
Mesa, tendo em vista que 
Marcação é uma cidade que 
precisa de muito apoio, com 
população em vulnerabilida-
de social. 

“Esse Programa atenderá 
muitas famílias diariamen-
te, de uma importância que 
não temos como explicar, mas 
sabemos o quanto atenderá 
os que precisam, e recebemos 
como muita alegria. É um pro-
grama que tinha desejo de ver 
chegar em minha cidade, es-
tou realizada, uma alimenta-
ção por apenas R$ 1. Quero 
agradecer ao secretário Tibé-
rio Limeira por nos atender, 

pela atenção e compromisso 
que tem com a cidade. Ao go-
vernador João Azevêdo, que 
tem tido uma atenção extraor-
dinária com Marcação, não te-
nho palavras para agradecer. E 
ao deputado estadual Ricardo 
Barbosa”, declarou.

Presente à solenidade, o de-
putado estadual Ricardo Bar-
bosa também destacou a im-
portância da chegada de um 
programa como o Tá na Mesa 
para atender a população de 

Marcação. Para a dona de casa 
Luciana Roque, (32), mãe de 
um filho, “a chegada do Tá na 
Mesa a Marcação é muito im-
portante para a população, por 
ser uma alimentação saudável, 
caseira, muito boa para nossos 
filhos e para nós”.

Ampliação do Programa  
No último mês de dezem-

bro, o governador João Aze-
vêdo encaminhou à Assem-
bleia Legislativa projeto de lei 

ampliando o Programa Tá na 
Mesa para municípios acima 
de oito mil habitantes. O pro-
jeto aprovado teve o objetivo 
de garantir segurança alimen-
tar, fomento às economias lo-
cais, e contemplará mais 13 
municípios do estado. 

O Tá na Mesa irá distri-
buir 200 refeições nos muni-
cípios que têm população en-
tre oito até 10 mil habitantes; 
250 almoços diários nas cida-
des que possuem entre 10 e 

20 mil habitantes; e 400 refei-
ções em municípios acima de 
20 mil habitantes, asseguran-
do o fornecimento de 565.400 
almoços por mês.  

Com o projeto aprovado 
serão beneficiados com o Tá 
na Mesa os municípios de 
Mulungu, Umbuzeiro, Juru, 
Triunfo, Baía da Traição, Mar-
cação, Mataraca, Riacho dos 
Cavalos, Aparecida, Barra de 
Santana, Desterro, Gado Bra-
vo e Juarez Távora. 

Atuação
O Tá na Mesa 

atende as cidades 
que não possuem 

Restaurante 
Popular

em 11 cidades

MPT distribui 59 mil gibis 
sobre o trabalho infantil

O Ministério Público do 
Trabalho na Paraíba (MPT-PB) 
entregou, durante o mês de 
março, 59 mil revistas em qua-
drinhos com a temática do 
trabalho infantil e da apren-
dizagem profissional (jovem 
aprendiz), além de dois mil 
Cadernos de Orientação Pe-
dagógica e dois mil cartazes a 
gestores de 11 municípios pa-
raibanos participantes do pro-
jeto MPT na Escola. 

O material pedagógico foi 
entregue a gestores para se-
rem trabalhados pelos pro-
fessores com alunos de esco-
las públicas dos municípios 
de João Pessoa, Cabedelo, Ba-
yeux, Santa Rita, Sapé, Ma-
manguape, Guarabira, Cam-
pina Grande, Patos, Sousa e 
Cajazeiras.

O MPT na Escola integra 
o Projeto Resgate a Infância, 
promovido pelo Ministério 
Público do Trabalho em vá-
rios estados do país. Destina-
do a estudantes do 4º, 5º, 6º e 7º 
anos, tem como objetivo des-
pertar a consciência crítica e 
cidadã desde a idade escolar, 
sendo uma das ações estraté-
gicas do MPT de prevenção e 
combate ao Trabalho Infantil.

O material foi entregue a 
representantes dos 11 municí-
pios da Paraíba pela procura-
dora do Trabalho Edlene Lins 
Felizardo, coordenadora re-
gional da Coordenadoria Na-
cional de Combate à Explora-
ção do Trabalho da Criança e 
do Adolescente – Coordinfân-
cia/MPT, que também coor-
dena o projeto MPT na Esco-
la na Paraíba.

Em 2021, o MPT na Escola 
foi implementado em três mu-
nicípios: João Pessoa, Cabede-
lo e Guarabira. A edição 2022 
foi ampliada e conta com a 
participação de 11 municípios.

Paraíba foi destaque 
A procuradora Edlene Lins 

Felizardo lembra que, em 2021, 
a Paraíba se destacou e fez his-
tória com duas estudantes de 
escolas públicas premiadas 
nacionalmente no MPT na Es-
cola. 

Emilly Katarine Mendes 
Patrício Leite, 13 anos, da Esco-
la Municipal Analice Caldas, 
de João Pessoa, conquistou 
terceiro lugar nacional (Ensi-
no Fundamental Dois – grupo 
dois, com a poesia “Aprender e 
sonhar”. E Karoline Rodrigues 
dos Santos, 15 anos, estudan-
te da Escola Municipal Pláci-
do de Almeida, de Cabedelo, 
foi vice-campeã, conquistan-
do o segundo lugar nacional 
(Fundamental Dois – grupo 
dois), com o conto “A menina 
que queria crescer”.

Material Pedagógico
O material disponibiliza-

do para a execução do pro-
jeto é dividido em dois ‘kits 
pedagógicos’. O primeiro kit 
é para alunos do 4º e 5º anos, 
sobre o tema “Trabalho In-
fantil”. O segundo kit é es-
pecífico para alunos do 6º e 
7º anos e aborda o tema da 
“Aprendizagem Profissio-
nal”. Os kits são formados 
por revistas em quadrinhos 
(gibis), cartazes e cadernos 
de orientação pedagógica.

Marcação e Baía da Traição são dois dos 13 municípios que estão sendo incluídos no programa social

n 

O Programa 
Tá na Mesa 
irá distribuir 
200 refeições 
diárias nos 
municípios 
que têm 
população 
entre oito 
até 10 mil 
habitantes

Foto: Secom-PB

no bessa

Nascimento de tartarugas ocorre hoje

Até o início de junho o lito-
ral da Grande João Pessoa ga-
nhará 19 a 20 mil novas tarta-
rugas marinhas, previstas na 
atual temporada 2021/2022, 
segundo anunciou ontem a 
Associação Guajiru - Tartaru-
gas Urbanas. Para hoje estão 
previstos nascimentos moni-
torados pela associação, a par-
tir das 15h30, nas proximida-
des do Bessa Grill, no Bessa. 
Na última sexta-feira do mês, 
29 de abril, será realizado uma 
ação de limpeza e conscienti-
zação ambiental nas praias do 
litoral paraibano para prepa-
rar o ambiente para a chega-
da das próximas tartarugas.

Até o momento, a associação 
catalogou 247 ninhos distribuí-
dos nas praias de Intermares, 
Bessa, Jardim Oceania, Ponta 
de Campina e Baía de Traição 
(Akajutibiró e Prainha). Essas 
praias são monitoradas diaria-
mente, mas existem alguns ni-
nhos marcados em Cabo Bran-
co, Lucena, Manaíra e Tambaú.
No Brasil existem cinco espé-
cies de tartarugas marinhas, e 
na Paraíba já foram registradas 
desovas de quatro espécies, sen-
do a tartaruga pente a predomi-
nante no estado.

A Associação Guajiru com-
pletou 20 anos de existência 
no dia 20 de março. A biólo-
ga e presidente da Associação 
Guajiru Tartarugas Urbanas, 
Danielle Siqueira, comemora 
os avanços da conscientiza-
ção ambiental em João Pessoa 
no que se refere à proteção das 

tartarugas. “Ao longo desses 
20 anos, a Guajiru vem co-
lhendo os frutos do trabalho 
de educação ambiental. No 
início, as pessoas destruíam 
os cercados e levavam os ni-
nhos. Hoje essa preocupação 
já não existe, pois as pessoas 
se tornaram colaboradoras 
do nosso trabalho. É gratifi-
cante perceber esse avanço”, 
declarou.

As maiores ameaças à so-

brevivência das tartarugas 
marinhas são a ingestão de 
resíduos sólidos, a interação 
com a pesca e choques com 
embarcações. Trazendo para 
a realidade de João Pessoa, 
Danielle Siqueira, destaca a 
fotopoluição (iluminação ar-
tificial), pois modifica as ca-
racterísticas ambientais do 
habitat natural.

“As tartarugas seguem 
o brilho da espuma do mar 

quando nascem de forma na-
tural. Em noites de lua o refle-
xo na água auxilia na orien-
tação. Como na orla de João 
Pessoa existe a iluminação ar-
tificial, as tartarugas filhotes 
se desorientam e vão na di-
reção da luz urbana. Isso faz 
com que se percam na vege-
tação, ficando vulneráveis à 
predação de animais ou se-
rem atropeladas no asfalto”, 
explica.

Sara Gomes 
saragomesreporter@gmail.com 

a Para mais informações, siga o instagram da Ong @tartarugas_urbanas, ou através do telefone 
83 99608-5226. A sede está localizada na Rua Vitorino Cardoso,266, em Cabedelo.

Algumas recomendações da Guajiru, caso o cidadão se depare com uma tartaruga marinha:
•  Evitar jogar lixo nos ninhos, pois algumas pessoas confundem o cercadinho do ninho com lixeira;
•  Não mexer no cercadinho;
•  Caso presencie uma tartaruga desovando ligar para a Guajiru;
•  Não tirar foto com flash nem se aproximar demais do animal, pois as tartarugas se assustam 
com a presença das pessoas.

Associação Guajiru prevê o nascimento de 20 mil novas tartarugas marinhas até o início de junho

Foto: Associação Guajiru/Divulgação

Serviço
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Filha do poeta Zé Laurentino, escritora 
paraibana Cibele Laurentino conta 
os detalhes sobre seu próximo livro: a 
antologia de contos ‘Todas em mim’

Várias 
faces do 
universo 
feminino

Uma garota se prostitui desde a in-
fância com a imposição da mãe que 
vive em situação de rua. Uma mu-
lher dominada pelo trabalho cai na 

ilusão de homem charmoso que a conquista 
com uma proposta de vida mais leve. Uma dia-
rista se doa completamente aos filhos e marido 
enquanto submete-se ao racismo a fim de pro-
ver à família tudo o que nunca teve. Essas são 
apenas três de 26 histórias voltadas ao univer-
so feminino que marcam a antologia de contos 
Todas em mim (Editora Coerência, 150 páginas, 
R$ 45,00), da paraibana Cibele Laurentino. Em 
pré-venda, a obra será lançada no próximo dia 
7, na Livraria do Luiz, em João Pessoa.

As histórias são contadas em primeira 
pessoa a partir de uma narrativa dada a uma 
velha cozinheira chamada Mariquinha, que 
mantém um pequeno restaurante às margens 
de uma rodovia nordestina e recebe visitas de 
mulheres cis e trans de todo o país, diversas 
em suas idades, cor da pele e orientação se-
xual. “As mulheres que chegam até essa se-
nhora tem uma carência de serem ouvidas. É 
como eu mostro a empatia e a sororidade de 
você ter condições de perceber o outro, doan-
do um pouco de seu tempo para simplesmen-
te escutar”, destaca Cibele Laurentino. 

A obra tem um forte caráter social e defen-
de a igualdade despida de preconceitos com 
uma personagem sempre disposta a enten-
der as individualidades de cada uma das mu-
lheres que passam por seu estabelecimento. 
“Cada conto que conta uma história de dife-
rentes formas, como o preconceito racial, são 
histórias que me atravessam e me incomodam 
como ser humano, como pessoa na sociedade”, 
justifica a escritora, que coloca sempre em evi-
dência em todas as produções literárias que 
desenvolve a questão do machismo. 

Filha de Zé Laurentino (1943-2016), um dos 
maiores poetas e cordelistas do Nordeste bra-
sileiro, Cibele percebe semelhanças entre suas 
escolhas estilísticas com o pai famoso pela inte-
ligência e humor tipicamente populares. Mes-
mo desenvolvendo um trabalho em prosa dis-
tante da métrica dos versos telúricos sempre 
tão musicais do pai famoso, o que aproxima os 
dois, segundo Cibele, são outras questões pre-
sentes em Todas em mim. “Eu comparo muito a 
questão moral. Em todos os seus poemas, ele 
conta histórias que na maioria tem um cunho 
social muito forte e um moralismo muito pre-
sente. Existe essa semelhança com a minha 
obra”, aponta a escritora.

A primeira publicação da campinense radi-
cada no município do Conde se deu através de 
Cactus: poesias, sentimentos e emoções, uma cole-
tânea de 150 poesias lançada durante a pande-

mia, em 2020, que faz um retrato bastante pes-
soal da sensibilidade da autora. Em um dos 
textos presentes na antologia de estreia ela ho-
menageia Zé Laurentino enquanto questiona: 
“O que eu faço com este buraco / com o vulto 
de sua presença / com a sombra que sinto che-
gar / com o eco de uma voz no infinito”. No 
ano passado, ela lançou ainda Nobelina, roman-
ce que narra a vida de uma matuta do nordeste 
e levanta reflexões sobre diversos preconceitos 
e intolerâncias reais e atuais. A obra venceu o 
edital da Secretaria de Estado da Cultura atra-
vés do Prêmio Maria Pimentel e tem seu enre-
do inspirado em um dos poemas mais famo-
sos de seu pai, Eu, a cama e Nobelina.

Cibele Laurentino é estudante de Letras e 
escrita criativa, curadora do prêmio Book Bra-
sil 2021, e idealizadora do projeto ‘Conversan-
do com escritoras’, por meio do qual divulga 
escritoras brasileiras contemporâneas nas mí-
dias sociais. A imersão no universo literário 
veio do convívio desde criança com poetas 
populares, cordelistas, cantadores de viola e 
emboladores de coco. Com produções lança-
das durante as restrições impostas pela pan-
demia, ela está na expectativa de realizar o 
lançamento presencial de Todas em mim. “Es-
pero ter pessoas apreciadoras da literatura e 
que gostem de escutar histórias. Será um mo-
mento de muito acolhimento, de muito riso e 
de muita emoção”, finaliza.

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Obra faz 
reflexões sobre 
empoderamento, 
patriarcado,
feminilidade, 
depressão e gênero; 
assuntos pertinentes 
para a sociedade e 
para as mulheres
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Através do QR Code 
acima, acesse os 

meios de pré-venda 
da coletânea
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CONFIRA A SEGUIR UM DOS CONTOS DO LIVRO:

RESTAURANTE DA MARIQUINHA

BR-101 – KM 125, Paraíba, Nordeste
Uma casa simples, rústica, plantas, flores, pássaros, artes, música, literatura, poesia. 
São tantas vidas em mim, tantas dores, tantas alegrias, tantos amores, desamores... Sinto 
tanto, sofro, me alegro, canto, sorrio, e canto contigo.
Espero que sua dor passe, que sua angústia sane, que seu amor aumente, que sua 
educação se forme, que você me ensine, que eu possa lhe ensinar e que, juntas, 
possamos nos tornar melhor.
Vou escrever sobre sua dor, aquela que me atormenta, aquela que me contou, a que 
doeu em mim também, e todas as vezes que lembro ainda assim eu sofro, me preocupo e 
desejo também ajudar. 
A dor que observo, que vejo, que sinto, que me tira o sorriso, que me preocupa, me 
atormenta e me faz até sonhar. 
O que não chamo de sonho, um verdadeiro pesadelo. Momentos em que me esqueço de 
mim, vivendo o que vive você, tentando encontrar argumentos, soluções para melhorar 
sua vida. Vou escrever sobre sua alegria, seu sorriso, sua esperança, vou falar do seu 
amor, da sua vida.
Mais um amanhecer, um novo dia começando, o relógio marca 8h, o expediente apenas 
começando. Já organizei minha rotina, preparei caldos, molhos e doces, crustáceos, 
temperos. Abro porteiras e o coração, não sou psicóloga, sou apenas cozinheira; além de 
gente, aprecio sabores, misturas e temperos...
Chegou cliente...

Questão moral 
é um elemento 
presente tanto 

nos contos 
de Cibele 

Laurentino 
quanto na obra 

poética do seu 
pai, um dos 

maiores poetas 
e cordelistas do 

Nordeste
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Campinense radicada 
no município do 

Conde já publicou 
a coletânea poética 

‘Cactus: poesias, 
sentimentos e emoções’ 

(2020) e o romance 
‘Nobelina’ (2021)

Foto: Divulgação
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Colunista colaborador

Escritor, pacifista, professor de História da Arte 
na École Normale de Paris e de História da 
Música na Sorbonne, membro da Academia 

Francesa de Letras, biógrafo e músico, o francês 
Romain Rolland ganhou o Prêmio Nobel de 
Literatura em 1915. Admirado e citado por Gramsci, 
Herman Hesse e Freud, com quem se correspondia, 
foi autor de quase 100 livros, entre romances, 
dramas, novelas e biografias como as de Tolstoi, 
Hugo Wolf, Beethoven, Haendel, Michelângelo, 
ensaios sobre Rousseau, Swami Vivekananda, 
Empédocles, Danton e robustas coletâneas em 
torno da literatura operística e musical.

Romain Rolland era grande apaixonado e 
conhecedor de música, arte que lhe provocava 
transcendência mística. Defendia a religiosidade 
como “sentimento oceânico”, expressão forjada em 
carta a Freud, com quem costumava debater sobre 
os transes extáticos relacionados com a “sensação 
de eternidade, de algo ilimitado, infinito, um vínculo 
indissolúvel com o universo”.

Rolland identificava este “sentimento 
oceânico” como fonte de energia espiritual que 
permeia todas as religiões, experimentando-o 
fervorosamente na música.

Quando o compositor alemão Richard Strauss 
(Baviera, 1864-1949), conhecido como o “Poeta 
Sinfônico” pela beleza de seus poemas tonais, 
estreou ‘Uma vida de herói’, em Frankfurt, no 
ano de 1899, Romain Rolland, amigo que estava 
presente, relatou:

“Vejo pessoas a tremer e quase se levantam 
em determinadas passagens. No fim, durante a 
ovação e a entrega de flores, soam os trompetes e 
as mulheres acenam os seus lenços”.

Que qualidades teria uma música para causar 
reações como esta, não apenas nas plateias, mas 
principalmente em alguém como Romain Rolland? 
Sem dúvida, sobretudo, a beleza!

Richard Strauss maravilhou o mundo com 10 
magníficos poemas sinfônicos, forma musical 
caracterizada por aludir a  enredos vários, como 
lendas, astronomia, mitologia, sátiras, tragédias, 
obras de arte, paisagens, povos, nações, 
romances, poesia. 

Alguns se classificam como música descritiva 
ou programática, e diferem da chamada música 
absoluta, pura, sem uma intenção premeditada. 
Ainda que ambas sejam subjetivamente capazes 
de sugerir e provocar emoções tão variadas 
quanto criativas.

A relação entre a música e outras formas 
de arte é muito antiga. O balé reúne enredo, 
coreografia (dança), cenário e música orquestral. 
A ópera, peça expressivamente ainda mais rica, 
une literatura (libreto), dança, arte dramática 
(teatro), música sinfônica, canto lírico e cenografia. 
Há outros exemplos de ligação entre literatura, 
pintura, belezas e fenômenos da natureza que se 
intensificaram, do período romântico em diante, 
por compositores que quiseram narrar histórias, 
descrever paisagens, falar de um quadro, 
transformar imagens e acontecimentos reais ou 
imaginários em música. Peças como ‘Les Boréades’ 
(tragédia lírica de Rameau), ‘As quatro estações’ 
(Vivaldi), ‘Amor em Bath’ (Haendel), ‘A Pastoral’ 
(Beethoven), ‘Sinfonia do Novo Mundo’ (Dvorak), 
‘Minha terra’ (Smetana), ‘Enigma’ (Elgar), o 
‘Quebra Nozes’ (Tchaikovsky), grandiosas sinfonias 
de Mahler, Shostakovich, Sibelius, Bruckner e 
Scriabin são admiráveis transcrições capazes de 
refletir a riqueza e o poder da imaginação e do 
sentimento, íntimo ou cósmico.

(continua na próxima semana)
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Programa ‘Espaço Cultural’ faz, 
hoje, tributo ao Dia do Vinil

Quase roçando uma centenária cro-
nologia existencial, para alguns ela já 
teria ultrapassado a impressionante 
casa de cem anos de existência, a vida 
terrena da escritora Lygia Fagundes 
Telles chegou ao final no último dia 
três de abril do ano em curso, um do-
mingo. Na sacra territorialidade do seu 
lar, a “Grande dama da literatura bra-
sileira” recebeu a visita da dama bran-
ca, da iniludível, da indesejada das gen-
tes, no poético dizer do mestre Manuel 
Bandeira. Não sei dizer se teve medo, 
não sei dizer se sorriu, mas certamente 
deve ter dito: “O meu dia foi bom, pode 
a noite descer. A noite com os seus sor-
tilégios. Encontrará lavrado o campo, 
a casa limpa, A mesa posta, Com cada 
coisa em seu lugar”. Sim, a mestra de 
O jardim selvagem, do Cacto Vermelho, 
da Praia Viva, das Horas Nuas, fez dos 
imortais versos bandeirianos a sua pre-
ce mais ardente, o seu ritual mais cele-
brado, a sua profissão de fé mais inaba-
lável, antes de seguir, célebre e célere, 
nas asas do sonho, a misteriosa traves-
sia que nos transporta do tempo para a 
invisível, mas real, eternidade.

Lygia Fagundes Telles não morreu, 
encantou-se, diria outro mago da pa-
lavra, o imenso João Guimarães Rosa. 
Encantou-se, não sem antes a todos nós 
nos ter encantado com a incomum be-
leza de uma literatura admiravelmen-
te refinada, em cujo estuário a poesia 
da linguagem e a linguagem da poe-
sia, combinadas inseparavelmente, as-
sumiam a condição de um permanente 
par de namorados cercado de sublimi-
dade por todos os lados, mesmo quan-
do transfiguravam os aspectos mais 
sórdidos da existência humana. Eduar-
do Portella, ao reportar-se à emblemá-
tica criadora de As Meninas, assinalou 
que a sua ficção foi crescendo por den-
tro, numa dilatação contínua dos com-
passos que a fizeram pródiga nos pro-
cessos de transfiguração da vida em 
seu irreprimível fluir cotidiano. Leo-
degário de Azevedo Filho, por sua vez, 
pontuou que na ficção de Lygia Fagun-
des Telles, o real sempre emergiu liber-
tado da documentalidade mimética e 
reduplicadora das narrativas confina-
das nos redutores limites da mera foto-
grafia. Medularmente machadiana em 
seu espírito dominantemente timbra-
do pelas cores da ambiguidade e das 
enigmáticas interrogações em face dos 

mistérios da existência, a ficção de Ly-
gia Fagundes Telles, na esteira do que 
preconizou Antonio Candido nos es-
tudos enfeixados no livro O discurso e 
a cidade, em vez de reproduzir a reali-
dade por meio da descrição das suas 
exterioridades ostensivas, a fundava, 
interiormente, no ato-processo mesmo 
de instituí-la na arquitetura textual, no 
movente corpo da palavra e no escor-
regadio dorso da linguagem.

Eis o real para além do real, vigo-
rosamente traduzido pela potência do 
signo poético, centralíssimo na literatu-
ra de quem, com singular competência, 
soube ver para muito além do imediata-
mente visível. Assim como doutrinava 
o Bruxo do Cosme Velho, Lygia Fagun-
des Telles também gostava da realida-
de, do realismo, não. Também cerra-
va os olhos no embate, diria Fernando 
Pessoa, com o sumo gorduroso da vida, 
para, ainda com o velho Machado de 
Assis, catar o mínimo e o escondido, a 
vida latente dos porões e sobrados da 
alma humana, de cujo fascínio e com-
plexidades a paradigmática escritora foi 
escafandrista exímia.

Romancista magnífica e contis-
ta adornada, pelo halo da genialida-
de criadora, Lygia Fagundes Telles 
espraiou o raio de alcance de seu in-
vestigativo olhar para as numerosas e 
multiplicadas cenas e cenários da vida 
como ela é, e como imaginamos que ela 
poderia vir a ser. Dentre as várias geo-
grafias que a sua superior escritura es-
tética percorreu, uma há que, por sua 
explícita e contumaz recorrência, as-
sumiu grande relevo: a que vicejou na 
territorialidade familiar, com a profu-
são ziguezagueante do seu incontorná-
vel jogo de conflitos e tensões de varia-
da espécie. Aqui, as lentes amplificadas 
postas em cena por Lygia Fagundes Tel-
les combinam, em alta voltagem poéti-
ca, luminosidade lírica com sombrea-
mento existencial, em narrativas que 
desvelam as dimensões de sublimida-
de e de sordidez de que a vida está im-
pregnada em suas entranhas mais pro-
fundas. Conforme o título da ficção 
inaugural de Clarice Lispector, Lygia 
Fagundes Telles nunca temeu alojar a 
sua soberba arte literária bem perto do 
selvagem coração da vida, com tudo o 
que a vida tem de luz e trevas.

Tal clivagem acumula-se na cria-
ção da mestra paulista, que o diga, por 

exemplo, um conto como “O menino”, 
numa narrativa em que, marcada por 
agudos contrastes comportamentais, 
emergem a inocência da vida infan-
til e a corrupção da vida adulta, dico-
tomia cristalizada na entronização da 
hipocrisia, da traição, da mentira eri-
gida em paradigma comportamental 
predileto. No romance Ciranda de Pedra, 
um dos mais famosos e populares ro-
mances de Lygia Fagundes Telles, ten-
do inclusive experimentado adapta-
ção para a linguagem da televisão, os 
vãos e desvãos de uma família aparen-
temente saudável são desvelados sem 
nenhum vestígio de idealismo. Ao con-
trário, loucura, perversões, desvios de 
variado matiz são tecidos e destecidos 
por uma prosa tão lírica quanto impla-
cável em sua dissecação da natureza 
humana em suas disfóricas relações 
interpessoais.

Vingança, infidelidade, crimes, lou-
cura, ciúmes, inveja, amores malogra-
dos, solidão, incomunicabilidade entre 
os seres, morte, angústia existencial de 
variegado matiz, eis os ingredientes 
de que se nutre a ficção que Lygia Fa-
gundes Telles construiu e consolidou 
nos quadros da literatura brasileira, 
fazendo-o com enorme competência 
técnica e substancialidade humana. 
“Grande dama da literatura brasilei-
ra”, Lygia Fagundes Telles foi uma vo-
cacionada que cumpriu, cabalmente, 
o imperioso chamado de que foi alvo 
para transfigurar, por meio do mágico 
poder das palavras, a vida que, como 
poucos, ela soube observar, recriar, a 
ela conferindo estatuto da mais eleva-
da artisticidade.

Para a criadora de O Seminário dos 
Ratos, a literatura era a única ponte de 
que ela dispunha para acolher o outro, 
com os seus dramas, problemas, dores 
e sofrimentos; era o instrumento de 
que ela sempre se valeu para conceder 
vez e voz a quem, em face das obsta-
culizadoras interdições históricas, de 
voz e de vez sempre se encontram pri-
vados. Como afirmou certa feita o crí-
tico literário Leodegário de Azevedo 
Filho, Lygia Fagundes Telles era, ver-
dadeiramente, uma imortal, não ape-
nas porque pertenceu a uma Acade-
mia de Letras, mas sim porque sempre 
acreditou na imortalidade da palavra, 
muito acima da precariedade da pobre 
condição humana.

“A grande dama da literatura brasileira”
Imagem: Reprodução

Francês Romain Rolland, Nobel de Literatura em 1915

Faz mais de 10 anos que 
– apesar do avanço veloz 
das plataformas de strea-
ming – o mercado do vinil 
vem crescendo no mundo 
inteiro. Cada vez mais pes-
soas optam pelo disco físico 
no formato de LP. No Brasil, 
somente ano passado, fo-
ram vendidos mais de cin-
co milhões de LPs.

Como ontem foi o Dia 
do Vinil, o programa Espa-
ço Cultural de hoje vai desta-
car alguns dos paraibanos 
que gravaram os tradicio-
nais “bolachões” nos últi-
mos cinco anos. Editado 
e apresentado pelo jorna-
lista Jãmarrí Nogueira, a 
edição vai ao ar das 22h à 
meia-noite na Rádio Taba-
jara (105,5 FM).

A seleção reunirá can-
ções que estão em vinis lan-
çados, por exemplo, por Zé 
Ramalho, Elba Ramalho e 
Chico César. Importante 
destacar que um dos can-
tores e compositores desse 
tributo lançou dois LPs nos 
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Mesmo com o 
avanço cada 
vez maior do 
‘streaming’, 
artistas 
paraibanos 
estão lançando 
trabalhos no 
formato de LPsShow de Zé Ramalho realizado em 1974 será ouvido na edição

últimos dois anos: Júnior 
Cordeiro optou pelo vinil 
ao lançar Infinito migrar e 
#CâmaraEco.

Já Chico César relançou 
o CD Aos vivos em formato 
de LP e Zé Ramalho fez um 
trabalho de garimpagem em 
seus baús, colocando em um 
vinil a gravação original de 
um show que ele realizou no 
Teatro Santa Roza, em João 
Pessoa, em 1974. 

Além dos vinis, o Espaço 
Cultural também trará can-
ções de Didi Machado, Cá-
tia de França, Tocaia da Pa-
raíba, Carolina Frozza, PS 
Carvalho, Pedro osmar, To-
tonho e Mira Maya, além de 

Gabriel Reisenden, banda 
Vieira, Seu Pereira e Débo-
ra Malacar.

A playlist desta quinta-fei-
ra também terá nomes como 
Afronordestinas, Kojak do 
Banjo, Tino, banda Absur-
dus, Keneddy Costa, Gláucia 
Lima, Os Fulano, Dryt, Iago 
D’Jampa, Luana Flores e Pol-
yana Resende.

Lembrando que a edição 
pode ser ouvida também 
pelo site oficial da Rádio 
Tabajara (radiotabajara.pb.
gov.br/radio-ao-vivo/), e, 
no dia seguinte à apresenta-
ção, fica disponível no canal 
oficial da Funesc no YouTu-
be (/TvFunesc).

Foto: Silvio Tanaka/Divulgação
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Conhecido pelo personagem Zé Le-
zin, o comediante paraibano Nairon 
Barreto volta a João Pessoa para apre-
sentar um novo espetáculo nos dias 
13 e 14 de maio: O Matuto Moderno. As 
apresentações vão ocorrer no Teatro 
Paulo Pontes, no Espaço Cultural José 
Lins do Rego, e começarão às 20h. Os 
ingressos podem ser adquiridos ante-
cipadamente através do site da Sympla: 
R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia).

Zé Lezin traz seu novo show que 
reúne as suas melhores piadas e no-
vas anedotas, o “matuto” traz as histó-
rias que colheu durante a pandemia e 
aborda temas da atualidade.

Natural de Patos, no Sertão pa-
raibano, Nairon Barreto é humorista 
que já fez parte da Escolinha do Profes-
sor Raimundo, um clássico do humor 
idealizado por Chico Anysio, na Rede 
Globo. Fez participações no Show do 

Tom, na Record, em que depois ga-
nhou o programa Casa do Zé, dentre 
outras diversas participações em ou-
tras emissoras televisivas.

O paraibano se considera mais um 
contador de causos do que um piadista 
convencional. O humor típico do serta-
nejo, das cidades do interior nordesti-
no, ainda é sua maior referência.

Nairon Barreto apresentará o seu mais novo show, ‘O Matuto Moderno’

Zé Lezin fará espetáculo 
em JP no próximo mês

Humor
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Piadas de Nairon terão temas atuais
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EM cartaz
ESTREIA

CIdAdE pERdIdA (The Lost City. EUA. 
Dir: Aaron e Adam Nee. Comédia. 14 
anos). A brilhante, porém reclusa auto-
ra Loretta Sage (Sandra Bullock) escreve 
sobre lugares exóticos em seus romances 
populares de aventura, cujas capas são 
estreladas pelo belo modelo Alan (Chan-
ning 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 excêntrico (Daniel Radcliffe), 
para que ela o guie ao tesouro da cidade 
perdida descrita em seu livro recente. Para 
provar que é possível ser um herói na vida 
real, não somente nas páginas de seus li-
vros, Alan parte para resgatá-la. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 3: 13h30 (dub.) - 15h50 (leg.) 
- 18h15 (dub.) - 20h50 (leg.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 4 (dub.): 19h40 - 22h; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 16h25 - 18h35 - 
20h45; CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 
16h25 - 18h35 - 20h45.

SEvEnTEEn powER of LovE : ThE 
MovIE (Coreia do Sul. Dir: OH Yoon-Dong. 
Documentário. 12 anos). Seventeen, os ar-
tistas globais do K-pop, apresentam o seu 
primeiro filme. Cinco álbuns de platina na 
Coreia, dentro da parada de sucessos nor-
te-americana Billboard 200 por duas sema-
nas consecutivas, e número um na parada 
de sucessos japonesa Oricon, o grupo está 
dominando as paradas musicais ao redor 
do mundo. O filme mostra shows, entrevistas 
com os 13 membros do grupo, e detalhes do 
seu passado, presente e futuro que eles cria-
rão junto aos Carats. CINÉPOLIS MANAÍRA 
8 (leg.): 15h (apenas no sáb.).

ConTInUAÇÃo

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 so-
zinho, ele pede ao magizoologista Newt 
Scamander (Eddie Redmayne) para lide-
rar uma intrépida equipe de bruxos e um 
corajoso padeiro trouxa em uma missão 
perigosa, em que eles encontram velhos 
e novos animais fantásticos e entram em 
conflito com a crescente legião de segui-
dores de Grindelwald. CENTERPLEX MAG 
3: 15h (dub.) - 18h30 (dub.) - 21h30 (leg.); 
CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (dub.): 15h30 - 
18h30 - 21h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 9 Ma-
croXE: 15h (dub.) - 18h (leg.) - 21h (leg.); 
CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 14h30 

- 17h30 - 20h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - 
VIP (leg.): 14h - 17h - 20h; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 1 (dub.): 15h45 - 18h45 - 21h45; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 20h30; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (dub.): 15h10 - 
17h50 - 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 2 
(dub.): 15h10 - 17h50 - 20h30.

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) 
encontra um objeto em meio aos escom-
bros de um avião. O que parecia uma ino-
fensiva relíquia era, na verdade, uma das 
faces do Medalhão de Uzur, responsável 
por controlar e manipular toda a magia 
existente no mundo. Assim que coloca o 
artefato no pescoço, o porteiro tão queri-
do por todos começa a se transformar em 
uma figura malígna. CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 8: 13h45 (exceto sáb.) - 16h15 (exceto 
sáb.) - 18h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
3: 14h15 (exceto seg. e ter.) - 16h45 (exce-
to seg. e ter.) - 19h15 (exceto seg. e ter.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 3: 16h - 18h; CINE 
SERCLA PARTAGE 5: 16h - 18h.

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 movi-
mento de resistência clandestino que ins-
pira a nação. CENTERPLEX MAG 2: 18h20 
- 20h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 19h50 - 
22h; CINE SERCLA TAMBIÁ 3: 20h; CINE 
SERCLA PARTAGE 5: 20h.

MoRbIUS (EUA. Dir: Daniel Espinosa. 
Fantasia. 14 anos). Gravemente adoeci-

do com um raro distúrbio sanguíneo e de-
terminado a salvar outros que sofrem do 
mesmo destino, o Dr. Morbius (Jared Leto) 
arrisca tudo numa aposta desesperada. E 
embora a princípio tudo pareça um suces-
so absoluto, surge uma escuridão que se 
desencadeia dentro dele. O bem supera-
rá o mal - ou Morbius sucumbirá aos seus 
novos e misteriosos desejos? CENTERPLEX 
MAG 2 (dub.): 16h; CINÉPOLIS MANAÍRA 
4 (dub.): 21h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 8 
(leg.): 21h15; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 
(dub.): 21h30 (exceto seg. e ter.); CINE SER-
CLA TAMBIÁ 2 (dub.): 14h45 (qui. a dom.) 
- 16h50 - 18h55 - 21h; CINE SERCLA PAR-
TAGE 4 (dub.): 14h45 (qui. a dom.) - 16h50 
- 18h55 - 21h.

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 an-
tes que ela caia nas mãos erradas. CEN-
TERPLEX MAG 4 (dub.): 14h30 - 17h20 - 
20h; CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 14h45 
- 17h20; CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (dub.): 
13h40 - 16h20 - 19h; CINÉPOLIS MANAÍRA 
7 (dub.): 14h15 - 16h50 - 19h30; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 5 (dub.): 14h45 - 17h45; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 14h20 - 
16h40; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 
15h35 - 17h55 - 20h15; CINE SERCLA PAR-
TAGE 1 (dub.): 15h35 - 17h55 - 20h15.

Foto: Desirée do Valle/Divulgação

Lázaro Ramos está no elenco do terceiro longa-metragem dos ‘Detetives do Prédio Azul’

Ícone do cartum e HQs, Angeli faz 50 anos de carreira em 2022

AposentAdoriA

Angeli encerra carreira 
por quadro de afasia

Um ícone do cartum e dos quadrinhos no país, 
Angeli, com 65 anos de idade, está encerrando sua 
carreira. O cartunista foi diagnosticado com afa-
sia, doença neurodegenerativa que com sua evo-
lução impacta na comunicação, verbal e escrita. A 
notícia foi publicada ontem, 20, pelo jornal Folha de 
S.Paulo, do qual Angeli se aposenta, e confirmada 
pelo jornal O Estado de S.Paulo.

O perfil oficial de Angeli nas redes sociais, o Ga-
leria Angeli, divulgou um comunicado relatando 
motivos de saúde para divulgar sua aposentado-
ria. “Seguiremos celebrando a obra de Angeli em 
novas publicações e exposições”, diz o comunica-
do da Galeria Angeli.

Os 50 anos da obra de Angeli deverão ser cele-
brados em uma publicação da editora Cia. das Le-
tras, prevista ainda para este ano, comandada por 
sua mulher, Carolina Guaycuru, e André Coti.

A ideia é agregar cerca de mil trabalhos, com as 
tirinhas publicadas em jornais e revistas, além das 
charges e ilustrações, em dois volumes.

Os personagens
O cartunista marcou uma geração com a tur-

ma do Chiclete com Banana. O verde Bob Cuspe 
era o verdadeiro anarquista, punk de periferia, 
que lascava uma boa cuspida em quem o irritava. 
Era fã das bandas Ramones, The Clash e Sex Pis-
tols e virou animação em Bob Cuspe - Nós não gos-
tamos de gente.

Os Skrotinhos eram os baixinhos mais sem tra-
va na língua da turma e não perdoavam ninguém 
em suas piadas, fazendo parte do politicamente in-
correto.

E a dupla Wood & Stock não era menos diverti-
da ao fazer alusão aos hippies dos anos 1960, per-
didos no tempo.

Ainda tinha o machão Bibelô e a dupla políti-
ca Meia Oito que tirava uma onda dos esquerdis-
tas dessa geração.

De todos os personagens, ícone mesmo era a Rê 
Bordosa, com sua banheira memorável, copo de be-
bida na mão e um cigarro na boca. A heroína de An-
geli, sempre de ressaca e envolvida em algum amor 
passageiro, foi criada em 1984 e se tornou uma das 
personagens mais populares e queridas dos qua-
drinhos no país. Tanto é que quando Angeli resol-
veu “matá-la” causou comoção entre os fãs.

“Angeli é fundamental, um sujeito que fez uma 
caminhada e uma trajetória únicas. Ele trouxe para 
a charge e para o cartum elementos dos quadrinhos, 
onde trabalhava personagens e cenas da vida coti-
diana – urbana, principalmente”, diz Laerte. “Ele 
fundou uma linguagem pessoal”, completa.

Adolescente prodígio, o cartunista publicou seu 
primeiro desenho aos 14 anos na extinta revista Se-
nhor. Em 1973, começaram as tirinhas da turma Chi-
clete com Banana na Folha de S.Paulo.

Afasia
A doença que acomete Angeli é a mesma do ator 

de Hollywood, Bruce Willis, de 67 anos, que em 
março passado anunciou também pausa em sua 
trabalho por justamente a afasia afetar as habili-
dades cognitivas.

No caso de Angeli, ainda não se sabe o que desen-
cadeou a doença, que pode ter como causa mais fre-
quente os AVCs, seja hemorrágico ou isquêmico.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Fonoau-
diologia, a afasia também pode ocorrer depois de 
um traumatismo cranioencefálico (TCE), um tumor 
cerebral, um aneurisma, infecções cerebrais ou al-
guns tipos de demência.

O tratamento abre a possibilidade de diminui-
ção dos sintomas.

Foto: André Seiti/Itaú Cultural

Kátia Mello (colaborou Pedro Cirne) 
Agência Estado

Excepcionalmente hoje, não teremos a coluna de 
José Nunes, que retornará na próxima semana
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‘De: Versos Para: Íba’ é um registro audiovisual com um repertório de 28 obras, entre poemas e canções

Galharufas Cia. de Teatro lança sarau
Poesia

O público terá a oportunidade 
de assistir hoje, gratuitamente, uma 
edição de sarau poético da Galha-
rufas Companhia de Teatro como 
produção audiovisual: De: Versos 
Para: Íba foi gravado na pandemia 
da Covid-19, no mês de abril de 
2021, no Teatro Santa Roza, locali-
zado na cidade de João Pessoa, mas 
nunca foi lançado. A disponibiliza-
ção do material, cujo repertório in-
clui 28 obras, entre poemas e can-
ções, será a partir da 20h, no canal 
oficial no YouTube da trupe.

“O grupo, dirigido por mim, ex-
perimenta a diversidade da poe-
sia da Paraíba, pois temos Augusto 
dos Anjos, Chico César, Irene Dias,  
Tavinho Teixeira e Renata Arruda, 
entre outros autores, e que, agora, 
apresentamos como um resisten-
te registro histórico, saudando as 
milhões de vidas que perdemos no 
mundo todo. É para vocês que dei-
xaram tanta saudade nos seus”, dis-
se a atriz Suzy Lopes.

“É uma peça histórica, um do-
cumento, porque os atores do elen-
co estão usando máscaras, o que vai 
fazer lembrar do período da pande-
mia. Pelo título, é uma brincadeira, 
como se fosse a história de um ho-
mem que escreve versos para uma 
mulher chamada Íba, como os en-
velopes de cartas tinham escritos, o 
que não se vê tanto, agora. Um ba-
laio de poemas e músicas, um sa-

rau na Terra do Sol conduzido por 
um elenco versátil e caloroso. Ga-
lharufas de Teatro é a soma das ri-
quezas artísticas presentes no nos-
so Estado (de poesia). É amor puro 
e explícito, é um presente, um alen-
to para o mundo, como inspiração 
no coração de todos, nesses tempos 
turbulentos”, afirmou Suzy Lopes, 
que também atua nesse sarau iné-
dito, ao lado de Paulo Vieira, Jorge 
Félix, Marcela Bento, Erika Paz, Lu-
cas Queiroga, Renã Herbert, Pedro 
Delgado e Elias Matias.

O repertório é formado pelos 
seguintes poemas e canções: ‘Folia 
de Príncipe’ (Chico César); ‘Louca’ 
(Irene Dias); ‘Xerim xeroso’ (domí-
nio público); ‘Farinha de pó de es-
trela’ (Titá Moura); ‘Enquanto você 
não chega’ (Renã Herbert); ‘Árvo-
re da Serra’ e ‘Esperança’ (Augusto 
dos Anjos); ‘Lata absoluta’ (Paulo 
Vieira); ‘Saudade pinica’ (Thar-
delly Lima); ‘Porta do Sol’ (Fuba); 
‘O cafuçu vai arrastar seu coração’ 
(Paulo Vieira); ‘Escolhas’, ‘Impro-
viso’ e ‘Dona do Mundo’ (Marcel-
lo Piancó); ‘Alecrim dourado’ (do-
mínio público); ‘Prisão’, ‘A vida é 
muito curta pra viver de pantim’, 
‘Mascote’ e ‘Tu soi’ (Lucas Queiro-
ga); ‘Quarentena’ (Liss Albuquer-
que); ‘Sonho’ (Danylo Aguiar); 
‘Posso’ (Trindade da Silva); ‘Can-
deeiro D’água’ (Danylo Aguiar e 
Abdias Sá); ‘Catarse’ (Raissa Mon-
teiro); ‘Festa’ e ‘Calma’ (Renata Ar-
ruda); ‘Caixinha de música’ e ‘Na-
tureza’ (Tavinho Teixeira).

Suzy Lopes destacou algumas 
obras do repertório. “É linda a ‘Fo-
lia de Príncipe’, de Chico César, que 
é um poeta grande. É o poema mais 
bonito que já li e tem um trecho que 
diz o seguinte: ‘Eu e meus compa-
nheiros queremos cumplicidade prá 
brincar de liberdade no terreiro da 
alegria’. Tem ‘Árvore da Serra’, de Au-
gusto dos Anjos; ‘Saudade pinica’, de 
Thardelly Lima, que fala da sauda-
de de se encontrar presencialmen-
te, por causa do isolamento causa-
do pela pandemia; ‘Porta do Sol’, de 
Fuba, cantada lindamente por Jorge 
Félix”, detalha a atriz, que fez a sele-
ção dos poemas e canções com base 
na sugestão feita por ela ao grupo 

de que enviasse o que gostariam de 
apresentar durante o sarau. 

“A pandemia ainda não aca-
bou e ainda é preciso ter cuidado. 
Eu, por exemplo, continuo usando 
máscara e estou vacinada. O sa-
rau, que não pode ser lançado, no 
ano passado, por alguns fatores, 
como razão profissional, é uma 
homenagem para os que morre-
ram por causa da Covid-19 e não 
tiveram o luxo de serem vacina-
dos”, disse Suzy Lopes.

A artista ainda informou que 
deverá ocorrer na próxima terça-
feira (dia 26) a retomada do sa-
rau presencial, no Empório Café, 
e que a Galharufas está com duas 

peças de autoria de Paulo Vieira: 
Deixa estar e Hoje é um dia sem on-
tem, mas sem datas de estreia.

Diversidade do repertório de textos do sarau terá nomes como Augusto dos Anjos, Chico César, Irene Dias, Tavinho Teixeira e Renata Arruda, dentre outros autores

Foto: Reprodução

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

Cia. de Teatro

Suzy Lopes é uma das artistas do grupo que declamou na gravação, realizada no palco do Teatro Santa Roza
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Filme com Fernando Teixeira é apresentado no Fantaspoa
Cinema

‘Capitão Astúcia’ mistura humor e fantasia
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Um senhor que quer se tornar 
um super-herói é o mote do longa-
metragem Capitão Astúcia, filme 
do diretor brasiliense Filipe Gon-
tijo e protagonizado pela paraiba-
no Fernando Teixeira, que estreia 
na programação do Fantaspoa 
(RS), o maior festival de cinema 
dedicado exclusivamente a filmes 
de gênero fantástico da América 
Latina, como a fantasia, a ficção-
científica, o horror e o thriller.

O evento ocorre anualmen-
te na cidade de Porto Alegre des-
de 2005, e sua 18ª edição come-
çou na semana passada e vai até 
o dia 1° de maio, em formato hí-
brido. O filme com o ator paraiba-
no poderá ser visto hoje, às 16h30. 
A programação virtual do Fantas-

poa será disponibilizada gratui-
tamente no site Darkflix (www.
darkflix.com.br), exclusivamente 
para usuários em território bra-
sileiro, contando com mais de 30 
longas e 85 curtas-metragens.

“Foi uma experiência gran-
diosa porque foi um filme traba-
lhoso para se fazer. Passei 44 dias 
em Brasília”, relembrou Fernan-
do Teixeira, cuja maior parte da 
produção foi filmada em chroma 
key (o famoso “fundo verde” para 
ser inserido efeitos visuais na pós
-produção), uma experiência enri-
quecedora para o ator, que nunca 
havia explorado tal recurso.

Capitão Astúcia conta a histó-
ria de um pianista que conhece 
o avô, que trabalha com tradução 
de histórias em quadrinhos. “Ele 
recebe os gibis em inglês para 

passar para o português e não 
sabe inglês, então ele cria as his-
tórias”, contou o ator. “Foi uma 
experiência maravilhosa e mui-
to interessante, mas deu um tra-
balho danado”, admitiu ele.

Misturando aventura, drama 
e fantasia, Capitão Astúcia ainda  
conta com a veterana Nívea Ma-
ria no elenco. Na trama, Santia-
go (Paulo Verlings) é um ex-astro 
mirim frustrado que, para esca-
par de um revival da carreira na 
TV, ele se refugia com o avô (Tei-
xeira), mas encontra o velho deci-
dido a se tornar super-herói. Aos 
poucos, o neto se encanta com o 
amor que o avô tem pela vida e se 
une a ele para enfrentar a morte 
e uma vida sem sentido.

Fernando Teixeira, que come-
mora 80 anos de idade em outu-

bro deste ano, tem uma trajetó-
ria premiada no teatro como ator 
e diretor e uma prolífera atua-
ção no cinema nos últimos anos, 
entre curtas e longas-metragens 
nacionais.

Da Redação

Através do QR Code 
acima, acesse o site 
oficial da plataforma 

DarkFlix
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Representando todos os 
profissionais de saúde da 
Paraíba, que durante a pan-
demia lutaram bravamen-
te pela saúde de todos, por 
meio do Sistema Único de 
Saúde (SUS), os médicos 
Geraldo Medeiros e Daniel 
Beltrammi, e a enfermei-
ra Renata Nóbrega, foram 
homenageados ontem na 
Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB), através da 
medalha Epitácio Pessoa. 

A propositura para a 
entrega da mais alta con-
decoração da ALPB par-
tiu do presidente da Casa, 
Adriano Galdino (Republi-
canos), em conjunto com os 
deputados Jeová Campos 
(PT), Wilson Filho (Repu-
blicanos), Pollyanna Dutra 
(PSB), Raniery Paulino (Re-
publicanos), Ricardo Bar-
bosa (PSB), João Gonçalves 
(PSB), Júnior Araújo (PSB) 
e Janduhy Carneiro.

Durante a solenidade, 
Adriano Galdino ressal-
tou o trabalho realizado 
pela  Secretaria de Saúde 
do Estado. “Foram reali-

zadas ações importantís-
simas, baseadas na ciência 
e que teve a força de evi-
tar que muitos paraibanos 
fossem a óbito. Às vezes es-
sas ações foram impopula-
res, o povo reclamava e não 
compreendia, mas a Secre-
taria de Saúde, que tinha 
Geraldo, Renata e Daniel, e 
os demais que fazem a saú-
de da Paraíba, comandada 
pelo nosso governador João 
Azevêdo, resolveu apostar 
na vida”, comentou. 

Já o deputado Jeová 
Campos ressaltou o esfor-
ço da secretaria em des-
mentir fake news e ser 
contra o negacionismo 
durante a pandemia. “Eu 
quero reconhecer que en-
quanto o poder central do 
Brasil teimava na crítica 
científica de forma nega-
tiva na pandemia, vocês 
chamaram a atenção para 
o tamanho do problema.
[..] Quando se negava, vo-
cês afirmavam a pande-
mia, quando se falava em 
cloroquina, vocês falavam 
em vacina, quando se fala-
va em ajuntamento de pes-
soas, vocês falavam para as 
pessoas ficarem em casa”. 

Em seu discurso de 
agradecimento, Geraldo 
Medeiros ressaltou que o 
positivo resultado na pan-
demia é fruto de um traba-
lho em cojunto. Através de 
dados, o médico e pré-can-
didato a deputado federal, 
comprovou os baixos nú-
meros de Covid-19, com ne-
nhum óbito registrado on-
tem, e baixo percentual de 
internação. 

“Tivemos um trabalho 
exaustivo, sempre dispo-
nível, com transparência 
em relação ao cenário epi-
demiológico. Nós não omi-
timos nenhum tipo de in-
formação à imprensa. Eu, 
Daniel e Renata realiza-
mos, ao longo desse três 
anos, sete mil entrevistas. 
[..] Isso reflete nos números. 
É o reflexo desse trabalho 
em equipe, desse trabalho 
de todos nós”, ressaltou. 

A secretária estadual de 
Saúde, Renata Nóbrega, en-
fatizou os ensinamentos 
que a pandemia trouxe, 
principalmente sobre a va-
lorização do SUS. “Juntos 
enfrentamos muitos desa-
fios, mas Deus nos condu-
ziu. O nosso SUS cumpriu 

com sua missão. A socie-
dade jamais poderá renun-
ciar a saúde pública como 
direito fundamental, e que 
deve ser garantido pelo Es-
tado, que sejamos mais so-
lidários, resilientes e resis-
tentes a qualquer tentativa 
de desconstrução do nosso 
SUS, legado de uma luta co-
letiva e que a nossa Paraí-
ba pequenina conseguiu 
dizer que o SUS dá certo”.  

O atual diretor-supe-
rintendente da Fundação 
Paraibana de Saúde (PB 
Saúde), Daniel Beltrammi, 

recebeu, além da honraria 
da medalha, o título de ci-
dadão paraibano. Em seu 
discurso, Beltrammi tam-
bém fez questão de ressal-
tar a importância do SUS 
para o país. 

“Devotamos nossas vi-
das por essa causa, porque 
entendemos que o SUS é o 
mais ousado empreendi-
mento civilizatório que a 
humanidade já ousou con-
ceber, por meio do SUS pro-
curamos curar as dores do 
corpo e da alma, em meio 
a fome, miséria, violência, 
racismo, desigualdades 
que marcam nosso povo e 
nosso país a ferro quente”, 
disse Daniel Beltrammi. 

Perfis
Natural de Esperança, 

Geraldo Medeiros é mé-
dico pneumologista e ci-
rurgião torácico. Foi dire-
tor do Hospital de Trauma 
de Campina Grande e pro-
fessor da Universidade Fe-
deral de Campina Grande. 
Em janeiro de 2019, assu-
miu o cargo de secretá-
rio executivo de Gestão de 
Rede de Unidade de Saúde 
e, em setembro, foi nomea-

do secretário de Estado da 
Saúde, cargo que exerceu 
até abril deste ano.

Já Renata Nóbrega é na-
tural de Santa Luzia. Enfer-
meira com atuação em vigi-
lância em saúde, faz parte 
do quadro da SES–PB des-
de 2012. Ocupou o cargo de 
gerente executiva de Vigi-
lância em Saúde de 2014 até 
dezembro de 2018. Profes-
sora universitária, douto-
randa em biotecnologia, as-
sumiu, em janeiro de 2019, 
o cargo de secretária exe-
cutiva de Saúde da Paraí-
ba. Com a saída de Geraldo 
Medeiros da SES, Renata 
foi nomeada a nova secre-
tária de Estado da Saúde.

Natural de São Paulo, o 
atual diretor-superinten-
dente da Fundação Parai-
bana de Saúde (PB Saúde), 
Daniel Beltrammi, é médi-
co sanitarista, mestre em 
gestão de tecnologias e ino-
vação em saúde pelo Insti-
tuto Sírio-Libanês de Ensi-
no e Pesquisa. Ele é aluno 
pesquisador de doutorado, 
do programa de pós-gra-
duação em saúde coletiva 
da Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp).

O Poder Judiciário da Pa-
raíba tem nova 3ª  Entrância. 
Ontem, de forma unânime, 
a Assembleia Legislativa 
da Paraíba aprovou a ele-
vação da Comarca de Patos 
a tal condição. O projeto foi 
oriundo do Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba.

A elevação, explica o tex-
to contido do projeto, deu-se 
pelo aumento da população 
patoense. A então Comarca 
de Patos possui, hoje, mais 
de 150 mil habitantes e mais 
de 100 mil eleitores. E devi-
do essa elevação foi possível 
aprovar outro nível de estru-
tura. A presidente em exer-
cício do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, desembargado-
ra Maria das Graças Morais 
Guedes, com esta elevação 
para a condição de Entrân-
cia, o serviço prestado pelo 
TJPB a comunidade patoen-
se dará um salto de forma 
positiva. 

“A decisão de elevar a 
Comarca de Patos para a 3ª 

Entrância objetiva, cada vez 
mais o aperfeiçoamento da 
prestação jurisdicional para 
o interior da Paraíba, repo-
voando, sobretudo, o Ser-
tão que sofre com a falta de 
magistrados”, explicou a de-
sembargadora.

Já para o deputado esta-
dual Raniery Paulino (Re-
publicanos), que foi o rela-
tor do projeto, o passo dado 
hoje na Assembleia Legisla-
tiva, com a aprovação do PL, 
vindo do Tribunal de Justiça, 
será um ‘divisor de águas’ na 
questão de aproximar mais o 
Poder Judiciário com o povo 
do Sertão paraibano. “Hoje é 
um dia histórico porque me 
sinto parte desse momento 
que estabelece uma relação 
institucional extremamente 
importante entre os Poderes 
Legislativo, Judiciário e Exe-
cutivo, em que se olha para 
outros municípios da Paraí-
ba, com a interiorização do 
Judiciário”, ressaltou o par-
lamentar. 

A Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba está de co-
missão permanente nova. 
É que ontem, a Casa Epi-
tácio Pessoa instalou mais 
um instrumento em prol 
de melhorias em outro se-
tor importante para os pa-
raibanos. A Comissão da 
Juventude, Esporte e Lazer, 
desde ontem, está à dispo-
sição para discussão e apre-
ciação de ações nestas áreas. 

A comissão também já 
tem presidente. O deputado 
Tovar Correia Lima (PSDB) 
é quem irá responder pela 
presidência. Já os membros 
titulares serão os parla-
mentares Hervázio Bezerra 
(PSB) no cargo de vice-pre-
sidente, Inácio Falcão (PC do 
B), Anísio Maia (PSB) e Buba 
Germano (PSB). Os demais 
componentes suplentes, se-
rão as deputadas Camila 
Toscano (PSDB), Pollyanna 
Dutra (PSB), Junior Araú-
jo (PSB), Eduardo Carnei-
ro (Solidariedade) e Tacia-

no Diniz (União Brasil). E 
depois de aprovar o proje-
to que prevê a proibição do 
uso e comercialização dos 
canudos de plástico na Pa-
raíba, a Casa Epitácio Pessoa 
instalou a Comissão Espe-
cial para analisar a Proposta 
de Emenda Constitucional 
37/2021, que trata do Con-
selho Estadual de Meio Am-
biente. 

O objetivo é buscar e in-
serir a Ordem dos Advo-
gados do Brasil – Seccio-
nal Paraíba (OAB-PB) como 
membro do conselho. A aná-
lise da PEC será presidida 
pelo deputado Jutay Mene-
ses (Republicanos). O vice- 
presidente será o deputado 
Jeová Campos (PT) e tam-
bém compõe a titularida-
de da comissão a deputada 
Dra. Jane Panta (Progressis-
tas) e os parlamentares Ga-
lego Sousa (Republicanos), 
Hervázio Bezerra (PSB), 
Pollyanna Dutra (PSB) e Ra-
faela Camarense (PSB).

judiciário

Patos é elevada a Terceira Entrância

Médicos Geraldo Medeiros e Daniel Beltrammi e a enfermeira Renata Nóbrega recebem Medalha Epitácio Pessoa

ALPB destaca atuação de profissionais
covid-19

O governador em exer-
cício, desembargador Saulo 
Benevides, recebeu, ontem, 
no Palácio da Redenção, a 
visita do presidente do Tri-
bunal de Contas do Esta-
do (TCE), conselheiro Fer-
nando Rodrigues Catão. Na 
ocasião, eles abordaram te-
mas relacionados ao traba-
lho da Corte de orientação e 
fiscalização dos órgãos pú-
blicos e dos municípios da 
Paraíba. 

 Na oportunidade, o go-
vernador em exercício res-
saltou a importância do diá-
logo entre as instituições em 
prol do bom andamento do 
estado. “Receber o amigo 

e presidente do TCE é um 
motivo de honra para todos 
nós. Lá no tribunal e tam-
bém aqui temos inúmeras 
parcerias com esta institui-
ção. O TCE faz um excelente 
trabalho em toda a Paraíba”, 
afirmou Saulo Benevides. 

 O presidente do TCE, 
Fernando Catão, comentou 
sobre a relevância da visita. 
“É um momento especial na 
questão administrativa ter o 
presidente do Tribunal de 
Justiça ocupando o Gover-
no do Estado. Viemos fazer 
uma visita de cortesia e co-
locar o Tribunal de Contas 
do Estado à disposição para 
o que for preciso”, pontuou.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

Fotos: Marcos RussoFoto: ALPB

Em sessão solene na Assembleia Legislativa, realizada ontem à tarde, os médicos Daniel Beltrammi e Geraldo Medeiros, além da secretária de Saúde, Renata Nóbrega, foram homenageados

“Foram  ações 
importantíssimas, 
baseadas na 
ciência, que 
tiveram a força de 
evitar que muitos 
paraibanos fossem 
a óbito

Adriano Galdino

no palácio

Saulo e Catão conversam 
sobre ações do TCE-PB

Foto: Divulgação

Saulo (E) 
destacou o 

trabalho do 
TCE para o 
andamento 

das ações  
do Estado
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Dois meses após a sua 
aprovação no Plenário da 
Câmara Municipal de João 
Pessoa, o relatório final da 
CPI da Banda Larga foi en-
tregue, ontem, nas mãos do 
procurador-geral de Justi-
ça do Ministério Público da 
Paraíba, Antônio Hortêncio 
Rocha Neto, da Superinten-
dente do Procon Estadual, 
Késsia Liliana Cavalcanti, 
e do secretário do Procon 
Municipal de João Pessoa, 
Rougger Guerra. O docu-
mento também será remeti-
do ao líder da bancada fede-
ral da Paraíba, em Brasília, 
Anatel, e à Secretaria Na-
cional de Defesa do Consu-
midor.

A Comissão Parlamentar 
de Inquérito da Banda Lar-
ga, instaurada pela Câma-
ra Municipal de João Pes-
soa, investigou durante três 
meses a prestação de servi-
ços de internet na capital pa-
raibana. 

A presidente da CPI, ve-
readora Eliza Virgínia (Pro-
gressistas), que foi entregar 
pessoalmente às autorida-
des o documento, disse que 
espera poder ter tido ajuda-
do a população da capital a 
receber, a partir de agora, 
um bom serviço por parte 
das empresas que vendem e 

lidam com tal produto, aqui 
em João Pessoa.

“As responsabilizações 
já foram feitas, os Termos 
de Ajustamento de Condu-
ta, as Tacs, não estão sendo 
cumpridos. Mas, agora com 
a ajuda do Ministério Públi-
co, poderemos sanar isso. A 
Câmara de João Pessoa foi 
pioneira nesta CPI, que é um 
marco e que com certeza vai 
modificar muita coisa e re-
sultar em ganho para a po-
pulação”, frisou a vereadora.

Já o procurador-geral do 
Ministério Público, Antônio 
Hortêncio Rocha disse que 
com o relatório em mãos, o 
MPPB terá amplas condi-
ções de avaliar a situação 
da prestação deste serviço 
e João Pessoa e a partir daí, 

Ajuda
Relatório vai 

contribuir para o 
trabalho dos órgãos 

de fiscalização

Comissão Parlamentar investigou, durante três meses, a prestação de serviços de internet na capital paraibana

Relatório da CPI chega ao MPPB
Banda larga

A CMJP vai debater o 
porte de armas, homena-
gear o padre Valdézio Nas-
cimento de Lima e celebrar 
os 30 anos dos Conselhos 
de Educação do Brasil e o 
Dia do Exército Brasileiro.

Três sessões especiais 
e uma solene serão reali-
zadas sempre a partir das 
14h, do Plenário da Câma-
ra Municipal de João Pes-
soa (CMJP). O Legislati-
vo Municipal vai debater 
o porte de armas, homena-
gear o padre Valdézio Nas-
cimento de Lima e celebrar 

os 30 anos dos Conselhos 
de Educação do Brasil e o 
Dia do Exército Brasileiro.

Na segunda-feira, acon-
tece a primeira sessão es-
pecial que vai debater a 
respeito de questões rela-
cionadas a atividade de ris-
co e a necessidade de porte 
de arma de fogo por parte 
de colecionador, atirador 
desportivo e caçador (CAC), 
em âmbito municipal. O ve-
reador Tarcísio Jardim (Pa-
triota) propôs a discussão. 

“Calha registrar, opor-
tunamente, a importância 

e urgência da questão ven-
tilada no presente pleito, 
visto tratar de assunto re-
lacionado aos coleciona-
dores, atiradores despor-
tivos e caçadores, que são 
devidamente registrados 
e necessitam de maiores 
esclarecimentos acerca do 
trânsito legal com as corres-
pondentes armas de fogo 
(registradas) aos locais de 
prática esportiva”, explicou 
o propositor do debate.

A sessão solene da se-
mana acontece na quarta-
feira para entrega do Títu-

lo de Cidadão Pessoense ao 
Padre Valdézio Nascimen-
to de Lima, natural da cida-
de de Mamanguape (PB). A 
propositura da solenidade 
e da honraria foi do verea-
dor Marmuthe Cavalcanti 
(Republicanos). “Trata-se 
de justa e merecida home-
nagem a um cidadão parai-
bano que dedicou sua vida 
ao pastoreio do povo de 
Deus, integrando os qua-
dros do clero diocesano na 
Arquidiocese da Paraíba, 
na qual faz dedicada mis-
são”, asseverou Marmuthe 

Cavalcanti. Já na quinta-
feira será realizada outra 
sessão especial, desta feita 
para comemorar os 30 anos 
dos Conselhos de Educação 
do Brasil. A celebração foi 
proposta pela Frente Par-
lamentar de Educação da 
Casa. 

A União Nacional dos 
Conselhos Municipais de 
Educação (UNCME) é uma 
entidade representativa dos 
Conselhos Municipais de 
Educação, criada em 1992 
e organizada em todos os 
estados brasileiros com a 

finalidade de incentivar e 
orientar a criação e o fun-
cionamento destes colegia-
dos, pauta a sua atuação 
nos princípios da univer-
salização do direito à edu-
cação, da gestão democráti-
ca da política educacional e 
da inclusão social.

Encerrando os eventos 
da semana, acontece uma 
sessão especial em alusão 
ao Dia do Exército Brasilei-
ro, 19 de abril. A vereado-
ra Eliza Virgínia (PP) pro-
pôs o evento que acontece 
na sexta-feira. 

Debates sobre armas e celebrações têm pauta especial
próximas sessões

agir de forma concreta.
“Vamos identificar os 

pontos a serem atacados e 
distribuir entre os nossos 
integrantes que têm atribui-
ção para esta matéria, para 
que possam fazer a atua-
ção. A reclamação é de mui-
tos acerca do que se forne-
ce efetivamente dentro dos 
planos de internet. A gente 
precisa averiguar e investi-
gar para verificar realmente 
o que está chegando, se está 
sendo cumprindo o que está 
nos contratos para adoção 

das providências. E, dentro 
do que foi colocado no re-
latório, já verificamos fotos 
com excesso de fiações, que 
trazem perigos para a po-
pulação, e isso tem que ser 
observado para melhorar o 
serviço”, explicou  o procu-
rador-geral.

Para o responsável pelo 
relatório final da CPI da 
Banda Larga, vereador 
Odon Bezerra (Cidadania), 
que também esteve presen-
te na entrega do documento, 
este ato ocorrido ontem é o 

coroamento de um trabalho 
bem feito por todos os en-
volvidos neste processo na 
Casa Napoleão Laureano. 

 “O serviço da CPI não 
foi tão somente a conclu-
são do relatório, é o enca-
minhamento. Então, nós es-
tamos percorrendo todas 
aquelas entidades que têm 
link com a nossa CPI para 
a entrega efetiva do relató-
rio. Tudo isso está dentro do 
nosso contexto para que se 
dê uma dimensão maior, a 
fim de que se tome uma pro-

vidência, porque esse pro-
blema não é apenas no mu-
nicípio de João Pessoa, mas 
se estende por todo o Brasil”, 
concluiu o relator.

Já para a superintenden-
te do Procon Estadual, Kés-
sia Liliane Cavalcanti, o re-
latório vai contribuir de 
forma significativa e pre-
ponderante para o bom tra-
balho dos órgãos de fiscali-
zação, tanto do estado como 
do município de João Pes-
soa. 

O procurador-geral pa-
rabenizou à Câmara de Ve-
readores pela iniciativa e 
explicou que será realiza-
da uma avaliação de todo o 
conteúdo do relatório para 
identificar os pontos que te-
rão atuação do Ministério 
Público. O documento será 
encaminhado ao Centro de 
Apoio Operacional do Con-
sumidor do MPPB que fará 
a análise e remeterá para os 
promotores que têm atribui-
ção na matéria.

O PGJ ressaltou que a 
missão dos órgãos e pode-
res é melhorar a prestação 
dos serviços. “Esse é o prin-
cipal de tudo. Antes de se fa-
lar em punição, a finalidade 
é a melhoria para que a po-
pulação tenha um serviço 
de qualidade,”, comentou.

Vereadores que trabalharam na CPI da Banda Larga foram recebidos por membros do MPPB

Foto: MPPB

Fatalidade na Câmara 
Municipal de João Pessoa. 
Durante uma sessão espe-
cial que debatia a proble-
mática da mobilidade ur-
bana, na tarde de ontem, 
o advogado e militante da 
causa dos transportes pú-
blicos no estado, José Sil-
veira, teve um infarto ful-
minante e veio a óbito, de 
forma trágica, no Plenário 
da Casa de Napoleão Lau-
reano.

Segundo relato do ve-
reador Junio Leandro 
(PDT), durante seu pronun-
ciamento na tribuna da Câ-
mara, o advogado passou 
mal e interrompeu sua fala. 
Então, ele voltou a sentar 
nas cadeiras do plenário, 
mas continuou muito mal.

“Chamamos o Samu, 
que veio de imediato. Ele 

Advogado militante  da causa dos transportes 
morre durante debate na Câmara Municipal

moBilidade urBana

Em parceria com o Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE), o Google lançou 
um painel de informa-
ções com respostas para 
as principais dúvidas na 
busca do site sobre o títu-
lo de eleitor. A iniciativa 
é parte de uma parceria 
firmada desde 2014 com 
o TSE, reforçada em 2020 
por meio do Programa 
de Enfrentamento à De-
sinformação, que reúne 
mais de 120 instituições 
brasileiras e internacio-
nais para combater a dis-
seminação de conteúdos 
falsos e apoiar os cida-
dãos brasileiros na bus-
ca por informações úteis 
e confiáveis.

Com a nova funcio-
nalidade, basta pesqui-
sar por “título de eleitor” 
ou “como tirar o título 
de eleitor”, por exemplo, 
para ter acesso direto a 
orientações da Justiça 

Eleitoral sobre documen-
tos, prazos, regulariza-
ção, transferência, além 
de um passo a passo para 
emitir o registro pela in-
ternet.

O lançamento do pai-
nel atende a um grande 
interesse pelo assunto re-
gistrado na busca do site.  
Dados do Google Trends 
apontam que, entre to-
das as dúvidas digitadas 
no buscador, a pergun-
ta “como tirar o título de 
eleitor” foi uma das 20 
mais procuradas nos úl-
timos 30 dias no Brasil.

Já a busca por “título 
de eleitor” aumentou sig-
nificativamente de mar-
ço a abril em comparação 
com os mesmos períodos 
de 2014 e 2018, anos dos 
dois últimos pleitos presi-
denciais. O interesse pelo 
tema cresceu mais de 292% 
em relação a 2014 e 89% no 
paralelo com 2018.

desmaiou e tentaram de 
todas as formas reanimá
-lo. Respiração boca a boca, 
massagem cardíaca, desfi-
brilador, usaram de todo. 
Mas, infelizmente, não teve 
jeito. Foi muito triste e trau-
mático para todos”, relatou 
o parlamentar, que era ami-
go pessoal de José Silveira.

O parlamentar disse ain-
da que admirava muito o 

trabalho do amigo militan-
te da causa dos transportes 
públicos. “Ele fazia um bom 
trabalho nesta área. Era um 
trabalho voluntário em prol 
de quem usa destes meios 
para se deslocar”, comple-
tou o vereador.   

Em nota, a Mesa Direto-
ra da Câmara de Vereado-
res da Capital lamentou o 
ocorrido: “Advogado des-

tacado, José Silveira dedi-
cou décadas da vida dele 
à militância no Direito tra-
balhista, notadamente, no 
atendimento às causas dos 
profissionais que atuam no 
transporte coletivo urbano. 
Neste período, colecionou 
vitórias em nome da cate-
goria e era querido por to-
dos”, destaca um trecho da 
nota, publicado no portal 
da casa legislativa.

José Silveira tinha 62 
anos e deixa mulher e qua-
tro filhos.

Advogado José Silveira teve um infarto fulminante na Câmara

Tse e google

Painel de informação 
esclarece dúvidas

Foto: CMJP
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Advogado 
passou mal e 
interrompeu 
sua fala em 
pronunciamento 
na Câmara

Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br
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O deputado estadual Ar-
thur do Val (União Brasil), o 
Mamãe Falei, decidiu renun-
ciar ao mandato na Assem-
bleia Legislativa de São Pau-
lo. “Vou renunciar ao meu 
mandato em respeito aos 500 
mil paulistas que votaram em 
mim, para que não vejam seus 
votos sendo subjugados pela 
Assembleia. Mas não pensem 
que desisti, continuarei lutan-
do pelos meus direitos”, dis-
se o deputado, que se referiu 
a refugiadas ucranianas com 
falas machistas e sexistas. Os 
áudios foram divulgados e 
deram origem a um processo 
de cassação.

No dia 12, o Conselho de 
Ética da Assembleia Legislati-
va decidiu, por unanimidade, 
acatar o relatório que pedia a 
cassação do mandato do de-
putado. A renúncia anuncia-
da por Arthur do Val não in-
terrompe o processo.

O caso ainda será analisa-
do pelo plenário da Assem-
bleia. “Sem o mandato, os 
deputados agora serão obri-
gados a discutir apenas os 
meus direitos políticos e vai 
ficar claro que eles querem na 
verdade é me tirar das próxi-
mas eleições”, disse Arthur do 
Val. Ele afirmou ainda ter sido 
vítima de um processo “injus-
to e arbitrário” na Alesp.

Votado em regime de ur-
gência no Conselho de Ética, 
a punição foi sustentada pelo 
relator, deputado delegado 
Olim (PP), com base em três 
denúncias: captação irregu-
lar de recursos para uma en-

tidade civil; confecção de co-
quetéis molotov e o envio de 
áudios depreciativos às mu-
lheres ucranianas.

Os áudios de Arthur fo-
ram divulgados no início de 
março, quando o parlamen-
tar estava na Ucrânia envia-
do pelo Movimento Brasil Li-
vre (MBL).

Nas gravações, de teor ma-
chista, o deputado afirmou 
que as mulheres ucranianas 
eram “fáceis porque eram po-
bres”. “São fáceis, porque elas 
são pobres. E aqui minha car-
ta do Instagram, cheia de ins-
critos, funciona demais. Não 
peguei ninguém, mas eu colei 
em duas ‘minas’, em dois gru-
pos de ‘mina’. É inacreditável 
a facilidade. Essas ‘minas’ em 
São Paulo você dá bom dia e 
ela ia cuspir na sua cara e aqui 
são super simpáticas”, disse.

O conteúdo também in-
centivava a realização de tu-
rismo sexual, já que o político 
afirmou que voltaria ao país 
após a guerra.

No dia 12, o Conselho de Ética da Alesp decidiu, por unanimidade, acatar o relatório que pedia a cassação do deputado

Arthur do Val renuncia ao mandato
falta de decoro  

Gustavo Queiroz 
Agência Estado

O deputado estadual Arthur do Val gravou um áudio em que se referiu a refugiadas ucranianas com falas machistas e sexistas

decisão do stJ

Condenação de José Dirceu é mantida

Os ministros da Quinta 
Turma do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) confirmaram, 
na terça-feira (19), decisão do 
desembargador convocado 
Leopoldo de Arruda Raposo 
e mantiveram condenação do 
ex-ministro José Dirceu e ou-
tros réus no âmbito da Ope-
ração Lava Jato. O ex-che-
fe da Casa Civil no governo 
Lula pegou 27 anos de reclu-
são em regime inicial fecha-
do por crimes de associação 
criminosa, corrupção ativa e 
lavagem de dinheiro.

A Procuradoria acusou 
o petista de ter usar sua in-
fluência política para indi-
car e manter pessoas na Pe-
trobras em troca de propinas 
sobre os contratos celebrados 

entre a estatal e a Engevix. As 
informações foram divulga-
das pelo STJ.

Também seguindo a de-
cisão de Raposo, o colegia-
do reduziu a pena imposta 
a Dirceu pelo Tribunal Re-
gional Federal da 4ª Região 
- TRF-4 (27 anos e quatro 
meses) por entender que foi 
indevida a valoração negati-
va das circunstâncias do cri-
me de lavagem de dinheiro.

O entendimento foi fixa-
do pelo STJ, por unanimida-
de, em julgamento do recurso 
impetrado pelos advogados 
do ex-ministro contra deci-
são monocrática de Raposo, 
que deixou de atuar na cor-
te. A defesa alegou “inép-
cia” da denúncia apresenta-
da pelo Ministério Público 
Federal contra o petista pelo 

fato de a Procuradoria “não 
ter descrito com detalhes em 
que circunstâncias ocorre-
ram os delitos”. Além disso, 
sustentou que a condenação 
nas instâncias anteriores foi 
baseada em ‘meros indícios’.

O desembargador con-
vocado Jesuíno Rissato, que 
assumiu a relatoria do caso, 
considerou que ao confirmar 
a condenação de Dirceu e dos 
outros réus da Lava Jato, o 
TRF-4 trouxe elementos sufi-
cientes para embasar as acu-
sações e propiciar o pleno 
exercício do direito de defesa.

Com relação à condena-
ção nas instâncias anterio-
res, Rissato ponderou que “a 
formação da culpa dos réus 
se deu por meio de exten-
sa análise dos elementos de 
convicção colhidos durante 

a instrução probatória, em 
especial após a avaliação do 
depoimento dos colaborado-
res e das provas documen-
tais, a exemplo de notas fis-
cais, transferências bancárias 
e dados telefônicos”.

n 

José Dirceu 
pegou 27 anos 
de reclusão 
por crimes 
de associação 
criminosa, 
corrupção 
ativa e 
lavagem de 
dinheiro

eleições 2022

Sergio Moro admite não 
disputar mais a presidência

Após abrir mão de sua 
pré-candidatura à Presidên-
cia da República pelo Pode-
mos, e enfrentar dificuldades 
para definir seu futuro polí-
tico no União Brasil, o ex-juiz 
Sergio Moro admitiu ontem 
que pode não concorrer a ne-
nhum cargo público nas elei-
ções deste ano.

“Me coloquei numa situa-
ção de desprendimento para 
a união nacional, para vencer 
extremos. Não está descarta-
da nenhuma situação, pos-
so inclusive não concorrer a 
nada”, disse Moro em entre-
vista à CNN. “Não vivo da 
política, estava fora do Brasil 
e voltei para ajudar na cons-
trução de algo que possa ven-
cer extremos políticos”, com-
pletou.

O ex-juiz também defen-
deu a pré-candidatura de Lu-
ciano Bivar, nome do União 
Brasil para o Planalto. Decla-
rando que apenas com o seu 
capital político sua candidatu-
ra “não daria certo”, o ex-juiz 
afirmou que procura “ajudar 
a construir esse centro demo-
crático”. Sua saída do Pode-
mos, afirmou, foi um “movi-
mento necessário” para “um 
projeto político maior”.

No União Brasil, o ex-juiz 
tem um projeto político vol-
tado para São Paulo, segun-
do a cúpula da legenda. Ape-
sar de sua declaração de que 
pode não concorrer a nenhum 
cargo, Moro já começou a dis-
parar contra José Luiz Datena, 
que deve concorrer ao Senado 
pelo PSC.

Respondendo às críticas 
do apresentador, Moro afir-
mou, no Twitter, que ele tem 
coragem e posição “ao contrá-
rio de você (Datena) que vive 
em uma bolha de vidro e não 
sabe se apoia Lula ou Bolso-
naro”. Em entrevista à Folha 
de São Paulo, Datena chamou 
o ex-juiz de “traidor” e afir-
mou que faz “questão” de der-
rotá-lo nas urnas.

Matheus de Souza 
Agência Estado

Agência Estado
Plenário
O caso do deputado 
Arthur do Val ainda 
será analisado pelo 

plenário da Assembleia 
Legislativa do Estado 

de São Paulo

n 

O ex-juiz 
também 
defendeu 
a pré-
candidatura 
de Luciano 
Bivar, nome 
do União 
Brasil para 
o Planalto

Foto: Alesp
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Bombas
O governo da Ucrânia

acusou a Rússia 
de usar bombas 
destruidoras de 

bunkers para conduzir 
os ucranianos acima 

do solo

O secretário-geral 
das Nações Unidas, 
António Guterres, es-
creveu cartas separa-
das para se reunir com 
os líderes da Rússia e da 
Ucrânia nas respectivas 
capitais de seus países.

Ontem, o porta-voz 
do chefe da ONU disse 
a jornalistas, em Nova 
Iorque, que o foco das 
conversas será a busca 
de uma solução para o 
conflito.

Stephane Dujarric 
disse que as cartas fo-
ram entregues, na ter-
ça-feira (19), às Missões 
Permanentes da Rússia e 
da Ucrânia junto à ONU. 
Nessas correspondên-
cias, o secretário-geral 
pede ao presidente Vla-
dimir Putin para rece-
bê-lo em Moscou e ao 
presidente Volodymyr 
Zelensky, em Kyiv.

Nas mensagens, o 
secretário-geral destaca 
“um momento de gran-
de perigo e consequên-
cias” no qual  “gosta-
ria de discutir medidas 
urgentes para trazer a 
paz na Ucrânia e o fu-
turo do multilateralis-
mo com base na Carta 
das Nações Unidas e no 
direito internacional”.

A organização res-
salta que tanto a Ucrâ-
nia como a Rússia são 
membros fundadores 
e sempre foram fortes 
apoiadores.

As correspondên-
cias foram enviadas no 
mesmo dia em que Gu-
terres pediu uma pau-
sa humanitária de qua-
tro dias como parte da 
Semana Santa dos cris-
tãos  ortodoxos, quan-
do é comemorada a 
Páscoa. O período co-
meçaria na quinta-fei-
ra e se estenderia até o 
domingo.

Mortes
O secretário-geral 

disse que a meta é  per-
mitir a abertura de cor-
redores de ajuda com 
condições necessárias 
para responder a uma 
passagem segura de 
todos os civis dispos-
tos a deixar as áreas de 
confronto, além de fa-
zer a entrega de aju-
da essencial em áreas 
como Mariupol, Kher-
son, Donetsk e Luhansk 
que concentram um ter-
ço dos necessitados.

Mais de 12 milhões 
de pessoas precisam de 
assistência humanitá-
ria na Ucrânia, incluin-
do víveres como comi-
da, água, suprimentos 
e formas para o trata-
mento de doentes ou 
feridos.

O Escritório do Alto 
Comissariado das Na-
ções Unidas para os Di-
reitos Humanos anun-
ciou que mais de 2 mil 
civis foram mortos des-
de o início da guerra. 
Os dados podem ser 
muito maiores.

António Guterres envia carta aos dois líderes e propõe encontro em Moscou e Kiev para discutir o fim do conflito

ONU quer reunir Putin e Zelensky
Guerra na ucrânia

ONU News

estados unidos

Nevasca deixa 250 mil 
moradias sem energia 

Mais de 250 mil ca-
sas e empresas na Re-
gião Nordeste dos Es-
tados Unidos (EUA) 
ficaram sem energia elé-
trica na terça-feira (19), 
após a passagem de uma 
tempestade de primave-
ra que provocou ventos 
fortes e queda de neve 
pesada. 

A tempestade deve 
despejar ainda alguns 
centímetros de neve nos 
estados da Pensilvânia, 
Vermont e Nova York, 
depois de ter se estabili-
zado na tarde de ontem, 
após produzir queda de 
15 centímetros a 30cm 
de neve e ventos de mais 
de 80 quilômetros por 
hora (km/h) durante a 
madrugada e a manhã, 
informou o Serviço Na-
cional de Meteorologia 
(NWS). 

A tempestade deixou 
mais de 190 mil casas e 
empresas no estado de 
Nova York e outras 47 
mil na Pensilvânia sem 
energia elétrica na tarde 
dessa terça-feira. Mais 
32 mil clientes da for-
necedora de energia no 
Maine e em Vermont 

também ficaram sem for-
necimento, segundo o 
site Poweroutage.us. 

A National Grid, em-
presa de energia em 
Nova York, disse, em 
nota, que suas equipes 
estão avaliando e conser-
tando os danos causados 
pela tempestade. 

“A queda contínua e 
pesada de neve molhada, 
e os ventos fortes causa-
ram danos amplos e sig-
nificativos nas regiões 
central, leste e norte do 
estado de Nova York”, 
afirmou a companhia. 

Veículos de impren-
sa da região mostra-
ram vídeos e fotos de ár-
vores cobertas de neve 
e de linhas de energia 
derrubadas em estra-
das e calçadas. Linhas 
de transmissão e árvo-
res derrubadas também 
causaram o fechamen-
to de estradas em várias 
comunidades na região 
central de Nova York, se-
gundo o Departamento 
estadual de Transportes.  

O acúmulo de neve 
deve ser breve, já que as 
temperaturas devem su-
bir acima dos 10 graus 
Celsius, chegando a 15 
graus nesta quarta-feira 
e no fim de semana.

Agência Brasil/Reuters 

n 

Nas 
mensagens, 
Guterres
destaca um 
momento 
de grande 
perigo e diz 
que gostaria 
de discutir 
medidas 
urgentes para 
trazer a paz
na Ucrânia

Foto: ONU News

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, aguarda uma resposta de Putin e Zelensky para marcar o encontro

O ultimato dado pela Rús-
sia às tropas ucranianas em 
Mariupol para se renderem ex-
pirou na tarde desta quarta-fei-
ra, 20, pelo horário local, sem a 
rendição em massa. Soldados 
e civis ucranianos que estão 
dentro da usina siderúrgica da 
Azovstal Iron and Steel Wor-
ks continuam protegidos em 
uma área subterrânea do local, 
mas possuem apenas dias - ou 
talvez horas de vida, segundo 
um comandante da marinha 
da Ucrânia.

O governo de Kiev acusou 
a Rússia de usar bombas des-
truidoras de bunkers para con-
duzir os ucranianos acima do 
solo e, nesta quarta-feira, auto-
ridades disseram que um hos-
pital improvisado perto da fá-
brica foi bombardeado durante 
a noite, deixando centenas de 
pessoas presas sob os escom-
bros.

A Rússia disse mais uma 
vez que os soldados ucrania-

nos deveriam se render se não 
quisessem ser mortos, mas os 
ucranianos prometeram lu-
tar até a “última gota de san-
gue”. Em uma série de vídeos, 
telefonemas e mensagens nas 
mídias sociais, as forças ucra-
nianas imploraram por apoio 
internacional para ajudá-las a 
lutar para escapar - ou obter 
passagem segura sob a super-
visão de terceiros. “Provavel-
mente estamos enfrentando 
nossos últimos dias, se não ho-
ras”, disse Serhi Volina, coman-
dante da 36ª Brigada de Fuzilei-
ros Navais, da fábrica de aço de 
Azovstal sitiada. “Apelamos e 
imploramos a todos os líderes 
mundiais que nos ajudem.”

Volina, falando em uma 
mensagem de vídeo postada 
no Facebook, disse que as for-
ças ucranianas estavam em 
desvantagem numérica de 10 
para um. Embora seja difícil sa-
ber quantas pessoas estão nos 
bunkers, ele afirmou que 500 
pessoas ficaram feridas e que 
“centenas de civis, incluindo 
mulheres e crianças” estão fi-

Ucranianos não se rendem em Mariupol 

preocupação do fmi

Guerra causa retrocessos na economia 

A diretora-gerente do Fun-
do Monetário Internacional 
(FMI), Kristalina Georgieva, 
afirmou nesta quarta-feira que 
a pandemia e a guerra entre 
Rússia e Ucrânia provocam 
“maciços” retrocessos à econo-
mia global. “É como ser atingi-
do por outra tempestade antes 
de termos nos recuperado da 
última”, comparou, em discur-
so na abertura de coletiva de 
imprensa.

Em relatório sobre perspec-
tivas divulgado na terça-feira, 
o FMI cortou a previsão para o 
crescimento do Produto Inter-
no Bruto (PIB) global este ano, 
de 4,4% a 3,6%. “(A revisão) foi 
causada em grande parte pela 
invasão da Ucrânia pela Rús-
sia e pelas ondas de choque 
que enviou ao redor do mun-
do”, disse Kristalina Georgieva.

A diretora-gerente ressaltou 
ainda que o conflito provocou 
uma disparada nos preços de 
energia e alimentos, com efei-
tos sobre a inflação.

“Aperto financeiro, dívida 
alta e lockdowns frequentes e 
abrangentes na China - cau-
sando mais gargalos nas ca-
deias de suprimentos globais - 
são adicionais nuvens escuras 
pesando sobre a economia glo-
bal”, pontuou a dirigente.

A diretora-gerente do FMI 
argumentou ainda que a es-
calada da inflação no mundo 
demanda “ação decisiva” de 
bancos centrais e disse que as 
autoridades monetárias preci-
sam ser claras na comunicação 
sobre os efeitos do aperto para 
países emergentes e pobres.

Kristalina Georgieva res-
saltou que o processo tende a 
aumentar os custos da dívi-
da. “Para países de baixa ren-
da, essa carga chegou a 50 por 
cento do Produto Interno Bru-

to (PIB) - colocando 60% desses 
países em ou perto de estresse 
de dívida”, pontuou.

Para lidar com isso, os go-
vernos devem adotar políticas 
que ajudem a estabilizar a dí-
vida ao mesmo tempo em que 
fornecem “assistência direcio-
nada” aos grupos mais vulne-
ráveis, acrescentou a diretora. 
“Eles podem ajudar a financiar 
isso com políticas tributárias 
mais justas”, pontuou.

Ela recomendou que o G20 
trabalhe para melhorar o pro-
grama de alívio de dívida volta-
do a nações mais pobres, expan-
dindo o acesso a mais países.

China
A diretora-gerente FMI 

também afirmou que a China 
deve ser capaz de conter a desa-
celeração da economia por ter 
“amplo” espaço fiscal e mone-
tário. No relatório sobre pers-
pectivas divulgado na terça, 
o FMI cortou a previsão para 

crescimento do PIB chinês este 
ano a 4,4%, abaixo da meta de 
5,5% do governo.

Segundo Kristalina Geor-
gieva, a revisão negativa refle-
te principalmente as medidas 
de restrições para frear o avan-
ço do coronavírus.

Para ela, no campo da políti-
ca fiscal, Pequim deve ampliar 
o apoio ao consumo das famí-
lias, ao invés de focar no supor-
te a empresas.

Novo pacote à Ucrânia
Kristalina Georgieva infor-

mou ainda que a instituição 
discute com representantes do 
governo da Ucrânia um possí-
vel novo pacote de ajuda finan-
ceira, em meio à ofensiva mili-
tar russa no país. Segundo ela, 
autoridades ucranianas esti-
maram necessidade de cerca 
de US$ 5 bilhões mensais em 
apoio externo para manter a 
economia em funcionamento 
nos próximos três meses.

Agência Estado

André Marinho 
Agência Estado

cando sem comida e água.
Dois soldados da siderúrgi-

ca relataram ao The New York 
Times que as forças russas es-
tavam bombardeando a insta-
lação com tudo o que tinham. 
Os relatos, juntamente com de-
clarações públicas divulgadas 
na quarta-feira por comandan-
tes ucranianos, políticos locais 
e outros em comunicação com 
pessoas dentro de bunkers, 

pintam um retrato de desespe-
ro e desafio.

Mariupol, que viveu o pior 
cenário de guerra desde que as 
forças russas começaram a cer-
car a cidade, chega a uma bata-
lha que significa seu controle 
total com a mesma brutalida-
de do início.

A área ao redor da usina está 
arrasada. O número de mortos 
é desconhecido, mas o governo 
ucraniano estima que seja su-
perior a 20 mil. Há pelo menos 
12 mil pessoas que ainda vivem 
na cidade, de acordo com auto-
ridades locais. Antes da guerra, 
havia 400 mil

O governo ucraniano afir-
mou que chegou a um acordo 
com os russos para permitir 
que mulheres, crianças e ido-
sos deixem a cidade a partir das 
14h desta quarta-feira. No en-
tanto, acordos anteriores des-
moronaram e as autoridades 
alertaram que a situação pode 
mudar rapidamente. Não ficou 
claro se alguém abrigado na 
fábrica de aço teria permissão 
para escapar.
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O papel dos indivíduos no empreendedorismo  
baseia-se no protagonismo, capaz de 
converter uma nova ideia em inovação.

Cada empreendedor é único e pode fazer 
a diferença com altruísmo e com projetos que 
melhorem a vida das pessoas, possibilitem a 
sensação de segurança, a liberdade de expressão e a 
determinação de contribuir para o bem-estar social.

O século 21 abre espaço para o 
empreendedorismo que coloca em primeiro plano, 
ações e comportamentos que contribuam para a 
melhor experiência percebida pelos clientes.

Cabe aos empreendedores ter consciência 
da responsabilidade social, do cuidado com a 
memória afetiva do lugar e das pessoas ao longo 
de sua existência. É bem verdade que somos nós 
os responsáveis pela relevância dos fatos e da 
vida em sociedade, porque nossas atitudes e ações 
influenciam a vida de outras pessoas.

O empreendedor tem a oportunidade de vivenciar 
o sentimento da felicidade e da gratidão diariamente, 
por estar melhorando a vida da comunidade. A 
felicidade é a soma de todas as experiências que nos 
proporcionam prazer e geram significado.

Definir metas e alcançá-las não garantem o êxito 
de projetos. Elas devem estar fundamentadas pelo 
senso de propósito, de mudar e melhorar a vida das 
pessoas. Desenvolver uma atitude empreendedora é a 
descoberta do move você, seja em seu próprio negócio, 
em um projeto social ou cultural. É deixar um legado 
por onde você passar, pois seu futuro será o reflexo 
do que você está construindo ou destruindo agora.  O 
futuro depende de nossas escolhas e decisões.

Fico a imaginar quão medíocre é a capacidade 
empreendedora de alguém que busca chegar no 
topo da jornada e, quando isso acontece, olha para 
trás e vê o quanto prejudicou as pessoas pela falta 
de clareza do papel que desempenha na sociedade, 
pela falta de ética e respeito ao patrimônio histórico, 
ambiental e cultural de um território, pela forma 
irresponsável de querer apagar a história coletiva 
de um povo.

Ter competência e habilidade para empreender 
exige clareza de propósito, mas também a razão 
das suas atitudes e consequências, a busca do 
autoconhecimento para ser bem-sucedido no cenário 
econômico do mundo dos negócios.

Nada proporciona melhor capacidade de 
superação do que trabalhar por algo além de si 
mesmo. Os empreendedores que se destacam 
são aqueles que conhecem a missão, a causa e o 
propósito de fazer pelos outros.

É possível escrever uma nova história de 
empreendedorismo, que faça sentido para você e 
cause impacto positivo na vida das pessoas, do lugar 
que você escolheu para viver. Isso é o significado 
do seu negócio e do seu propósito numa vida em 
sociedade.

Sucesso empresarial não é apenas ter mais 
dinheiro a qualquer custo. Mais importante que isso 
é focar na percepção dos clientes e da comunidade, 
na realização, no significado e no legado. Muita 
atenção às insatisfações e críticas dos seus clientes, 
fornecedores ou qualquer pessoa mais próxima. 
Permita-se parar para pensar, avaliar e observar. O 
que define o empreendedor é a sua capacidade de 
assumir problemas e encontrar soluções.Veja as suas 
dificuldades como combustível para atingir metas 
mais ousadas.

Quanto mais flexível for o seu modelo de negócio, 
mais resiliente e adequado ele será para um mundo 
em permanente transformação. Duvide das suas 
verdades e admita que ninguém sabe tudo. Assim 
é possível ver o seu negócio por outras lentes, que 
podem levar ao diferencial que você tanto precisa.

Explore a sua criatividade, sem censura, pois ela 
conecta possibilidades. Resulta de observações, 
tentativas, erros e acertos, para evoluir, ser 
competitivo e vencer as diferenças. Nos dias 
atuais não fuja dos problemas, pois eles indicam 
oportunidades de negócios, nichos de mercado, 
transformam insatisfações em negócio criativo e 
colaborativo.

Há cinquenta anos no mercado, o Sebrae 
tem a missão de estimular o empreendedorismo, 
capacitar e orientar para melhoria da gestão e da 
competitividade empresarial. Empreendedores de 
pequenos negócios representam mais de 95% das 
empresas do Brasil, por isso, desenvolver o potencial 
criativo com o apoio do Sebrae é um dos caminhos 
que possibilita a mudança e motiva a realização de 
projetos inovadores.

A Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT) suspendeu todas as 
linhas da empresa Viação Ita-
pemirim. Do total de 95 linhas 
que estavam ativas e deixam 
de funcionar, 17 delas contem-
plavam a Paraíba, com per-
cursos saindo de João Pessoa, 
Campina Grande, Patos, Gua-
rabira e Areia. De acordo com 
a Portaria 36 de 2022, publi-
cada ontem, a descontinua-
ção se justifica em virtude das 
dificuldades operacionais do 
transporte de passageiros por 
parte da empresa e deverá ser 
mantida até que seja cadastra-
da uma frota compatível com 
as linhas a serem reativadas.

Apesar da suspensão, a 

ANTT autorizou que a em-
presa de viação realize via-
gens que já foram vendidas 
por um período de 30 dias des-
de a publicação da Portaria. 
“Essa medida visa dar segu-
rança aos usuários e manter a 
adequada prestação de servi-
ço de passageiros. A Itapemi-
rim deverá observar os direi-
tos dos passageiros, inclusive, 
com o reembolso de passa-
gens, quando solicitado, ou 
então, o remanejamento para 
outras empresas”, informou a 
agência reguladora.

Ainda em relação aos ser-
viços prestados pela Itapemi-
rim, o gerente da Socicam, ad-
ministradora dos terminais 
rodoviários de João Pessoa e 
Campina Grande, Reinaldo 
Brasil, afirma que não haverá 
prejuízo aos consumidores e 

nem para as rodoviárias, visto 
que “existem outras empresas 
que atendem a demanda que 
era da Itapemirim e que fazem 
esses destinos”, enfatizou.

A Viação Itapemirim, em 
resposta à decisão da ANTT, 
ressaltou, em nota, que res-
peita o que é estabelecido, mas 
que está adotando “as medi-
das cabíveis”. Além disso, a 
empresa informou que cum-
pre de maneira rigorosa as 
normas dos órgãos regulado-
res do transporte do tipo rodo-
viários e mantém sua linha de 
atuação buscando um “atendi-
mento de qualidade aos seus 
clientes”.

Questionada sobre a situa-
ção dos funcionários e se have-
rá algum impacto para eles, a 
empresa Itapemirim não res-
pondeu o Jornal  A União até o 

fechamento desta edição.

Protesto
Em fevereiro deste ano, os 

funcionários da Viação Itape-
mirim haviam aderido a uma 
greve nacional em decorrên-
cia dos atrasos salariais e ou-
tras reivindicações trabalhis-
tas, como auxílio-alimentação 
e o 13o salário. Na Paraíba, a 
adesão ocorreu em Campina 
Grande. 

Já em dezembro de 2021, 
a empresa havia solicitado a 
suspensão de algumas linhas, 
incluindo linhas que passa-
vam pelo estado (de Areia, no 
Brejo paraibano, para Recife e 
Goiana, cidades de Pernam-
buco; de Guarabira para Goia-
na/PE; e de São Paulo para 
João Pessoa), mas em janei-
ro voltou atrás com a decisão.

Ao menos 17 linhas que atendem a Paraíba foram afetadas pela medida

ANTT suspende operações 
de transporte da Itapemirim 
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Sefaz-PB deflagra operação administrativa 
em oito empresas na ‘Operação Desacordo’

combate a fraudes

A Secretaria de Estado da 
Fazenda (Sefaz-PB) deflagrou, 
ontem, em João Pessoa, uma 
missão administrativa den-
tro da etapa do projeto ‘Ges-
tores em Ação’. O intuito des-
ta nova operação é obter mais 
elementos de provas em oito 
empresas localizadas na Pa-
raíba e, assim, reafirmar as 
irregularidades decorrentes 
da ‘Operação Desacordo’, rea-
lizada em setembro do ano 
passado, na cidade de Cam-
pina Grande.

A ação foi deflagrada pelo 
Grupo Operacional de Atua-
ção Especial no Combate à So-
negação Fiscal (Gaesf) e teve 
como alvo sete mandados ju-
diciais de busca e apreensão 
de um grupo de empresas do 
ramo atacadista.

Os auditores fiscais em 
cargo de gestão vão efetuar 
todo o levantamento de esto-
ques desses estabelecimen-
tos, que realizaram operações 
fictícias e também possuem 
indícios de comercialização 
com o grupo de empresas de 
Campina Grande, alvo inicial 
da ‘Operação Desacordo’. 

A operação liderada pe-
los ‘Gestores em Ação’ terá a 
participação de 32 auditores 
fiscais, que estão em cargo 
de gerente (regional, execu-
tivo e operacional) das cin-
co gerências regionais da Se-
faz-PB, além da participação 
dos secretários da Fazenda 
Marialvo Laureano (titular) e 
Bruno Frade (executivo). On-
tem, a equipe realizou o le-
vantamento in loco dos esto-

ques dessas oito empresas 
em João Pessoa para recolher 
mais provas de participação 
na operação de fraude e so-
negação fiscal. 

Operação Desacordo
A ‘Operação Desacordo’ 

foi deflagrada, inicialmente, 
em 3 de setembro de 2021, na 
cidade de Campina Grande, 
pelo Grupo Operacional de 
Atuação Especial no Combate 
à Sonegação Fiscal, que cum-
priu sete mandados judiciais 
de busca e apreensão de em-
presas de um grupo atacadis-
ta de Campina Grande. 

Segundo as investigações, 
eles praticaram sonegação 
fiscal, lavagem de dinheiro 
e quebras de acordos tribu-
tários, além de outros ilícitos 

tributários, como simulação 
de vendas e saída de merca-
dorias sem nota fiscal com 
valores de aproximadamen-
te R$ 150 milhões. 

Projeto
O projeto ‘Gestores em 

Ação’, que foi iniciado desde 
2019, tem o objetivo de envol-
ver os auditores fiscais que 
estão em cargo de gestão  das 
cinco Gerências Regionais da 
Sefaz (gerente ou subgeren-
tes) em operações finalísticas. 
O intuito do projeto é aproxi-
mar cada vez mais os gesto-
res/auditores das atividades 
meio (gestão) em ação fina-
lística, como é o caso da fis-
calização em estabelecimento 
e também de mercadoria em 
trânsito da Sefaz-PB.

Empresa deve assegurar que não haja prejuízo aos consumidores, inclusive com o reembolso de passagens em caso de solicitação

Foto: Divulgação/ANTT
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O Conselho Curador do 
FGTS (Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço) mudou re-
gras do fundo para pagamen-
to de parcelas atrasadas de fi-
nanciamento da casa própria. 
Com isso, o trabalhador pode-
rá usar o saldo do FGTS para 
pagar até 12 parcelas em atra-
so. Atualmente,a regra só per-
mitia pagar até três parcelas.

A resolução entra em vigor 
em 2 de maio e é temporária, 

com validade até 31 de dezem-
bro de 2022. A ideia é “permi-
tir um melhor atendimento 
aos trabalhadores”, segundo 
o texto, assinado por Ricardo 
de Souza Moreira, presidente 
do conselho.

A medida foi publicada 
na edição de ontem do DOU 
(Diário Oficial da União) e 
vale para financiamentos fei-
tos pelo SFH (Sistema Finan-
ceiro da Habitação).

Ontem, a Caixa Econômi-
ca Federal começou a pagar, 
para os trabalhadores nasci-
dos em janeiro, até R$ 1 mil 
das contas FGTS. O banco de-
positou o dinheiro na conta 
poupança digital, usada para 
o pagamento de benefícios so-
ciais e previdenciários.

Os valores só podem ser 
movimentados por meio do 
aplicativo Caixa Tem, que per-
mite o pagamento de contas 

domésticas e a realização de 
compras virtuais em estabe-
lecimentos não conveniados. 
O Caixa Tem também permite 
o saque em caixas eletrônicos 
e a transferência para a conta 
de terceiros.

O trabalhador precisa ficar 
atento. A maioria dos cerca de 
42 milhões de trabalhadores 
receberá o dinheiro automa-
ticamente, na conta poupan-
ça social digital da Caixa. No 

entanto, em caso de dados in-
completos que não permitam 
a abertura da conta digital, ele 
terá de pedir a liberação dos 
recursos.

Todo o processo para pe-
dir o saque será informati-
zado. O trabalhador não pre-
cisará ir à agência da Caixa, 
bastando entrar no aplicati-
vo oficial do FGTS, disponível 
para smartphones e tablets, e 
inserir os dados pedidos.
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Trabalhador poderá usar o saldo da conta para pagar até 12 parcelas em atraso do financiamento imobiliário

FGTS é liberado para quitar dívidas 
habitação

n 

De acordo com 
a decisão do 
Conselho Curador, a 
resolução entra em 
vigor em 2 de maio 
e é temporária, com 
validade até 31 de 
dezembro de 2022

Com a inflação persisten-
temente alta, apesar das su-
cessivas elevações de juros 
pelo Banco Central, a popu-
lação tem sentido cada vez 
mais no bolso o peso da alta 
dos preços disseminada por 
todos os setores da econo-
mia. De acordo com pesquisa 
encomendada pela Confede-
ração Nacional da Indústria 
(CNI), 95% das pessoas sen-
tiram que tudo ficou mais 
caro nos últimos seis meses. 
O porcentual é bem maior 
que os 73% registrados em no-
vembro do ano passado.

Os dados fazem parte da 
pesquisa “Comportamento e 
economia no pós-pandemia”, 
realizada pelo Instituto FSB 
Pesquisa com 2.015 pessoas 
nos primeiros cinco dias de 
abril. Para 87% delas, os pre-
ços aumentaram muito nos 
últimos meses, enquanto 8% 
responderam que os preços 
cresceram um pouco. No le-
vantamento de novembro, 
51% apontaram uma elevação 
grande dos preços e 22% sen-
tiram um pouco de aumento.

Com a inflação sem dar 
trégua às famílias brasileiras, 
76% dos entrevistados afir-
maram que sua situação fi-
nanceira foi afetada pela alta 
generalizada de preços, sen-

Eduardo Rodrigues 
Agência Estado

CNI: 95% das pessoas sentiram aumento dos preços
impacto da inflação

do que 54% já consideraram 
que suas finanças foram mui-
to afetadas. O porcentual to-
tal é semelhante aos 75% que 
se diziam impactos pela in-
flação em novembro, mas, na-
quela pesquisa, apenas 45% 
haviam apontado efeitos de 
maior magnitude sobre o or-
çamento doméstico.

Mesmo após nove altas se-
guidas da Selic pelo Banco 

Central - de 2,00% ao ano para 
11,75% - a perspectiva de no-
vos aumentos na taxa bási-
ca de juros, a pesquisa mos-
tra que 66% dos brasileiros 
esperam que a inflação conti-
nuará aumentando nos pró-
ximos seis meses, sendo que 
43% acreditam que os preços 
ainda vão aumentar muito à 
frente. No levantamento an-
terior, de novembro, 54% dos 

entrevistados apostavam na 
piora da inflação e apenas 29% 
estavam no campo mais pes-
simista da resposta.

Embora mais pessoas per-
cebam a alta da inflação e seus 
impactos na renda, diminuiu 
a quantidade de entrevistados 
que reduziram seus gastos. A 
pesquisa de abril mostra que 
64% das famílias colocaram o 
pé no freio das despesas, ante 

74% em novembro e 68% em 
julho do ano passado.

Considerando apenas os 
entrevistados que afirmaram 
ter reduzido gastos nos últi-
mos seis meses, 49% fizeram 
um corte grande de despesas, 
sendo que 19% consideraram 
inclusive muito grande. Na 
pesquisa de novembro, 58% 
tinham feito grandes redu-
ções de gastos, sendo maio-

res ainda para 20% delas.
A pesquisa mostra ainda 

que para 60% dos consulta-
dos agora, a redução de gas-
tos será permanente. Além 
disso, 38% falam em conti-
nuar apertando as despesas 
nos próximos meses, enquan-
to apenas 11% enxergam es-
paço para gastar mais no pe-
ríodo à frente

Contas de consumo - luz, 
água, gás -, alimentos e com-
bustíveis seguem sendo as 
prioridades no consumo dos 
brasileiros com pouco espa-
ço para cortes. Já as despesas 
com vestuário, refeições fora 
de casa, eletrônicos, material 
de construção e TV por assi-
natura estão na mira da re-
dução de gastos das famílias.

“A guerra travada na 
Ucrânia trouxe mais incer-
tezas para a economia global, 
o que impulsiona a inflação 
e desperta o temor de retro-
cesso da economia em todo o 
mundo. Diante dessa conjun-
tura tão difícil quanto inde-
sejada, o Brasil precisa ado-
tar as medidas corretas para 
incentivar o crescimento eco-
nômico, a geração de empre-
gos e o aumento da renda da 
população. A principal de-
las é a reforma tributária. 
Não temos como fugir disso”, 
considerou, em nota, o presi-
dente da CNI, Robson Braga 
de Andrade.

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Com a inflação sem dar trégua, 76% dos entrevistados afirmaram que sua situação financeira foi afetada pela alta generalizada nos preços

MP sobre restituição de passagens e 
ingressos cancelados é prorrogada

por pandemia

O Congresso Nacional 
prorrogou por mais 60 dias 
a vigência de duas medidas 
provisórias enviadas pelo 
Executivo. A MP 1 101/22, 
que prorrogou para 2023 o 

prazo para remarcação ou 
restituição de valores pa-
gos em ingressos de even-
tos, passagens e reservas 
que foram canceladas por 
conta da pandemia do co-
ronavírus.

A medida é retroativa 
e inclui também contratos 

que ficaram pendentes des-
de 2020.

O consumidor pode pe-
dir o reembolso até 120 dias 
do dia do adiamento ou 
cancelamento dos serviços 
ou 30 dias antes do evento.

O prazo pode ser esten-
dido por mais 120 dias por 

motivos de falecimento, in-
ternação ou força maior.

Também foi prorroga-
da por mais 60 dias a MP 
1.102/22, que abre crédito 
extraordinário de R$ 479,9 
milhões no orçamento des-
te ano para municípios atin-
gidos por chuvas.

Lorenna Rodrigues 
Agência Estado

Comitê do Simples Nacional prorroga 
prazo de adesão a Refis para 31 de maio

nova data

Sem que o governo tenha 
definido uma fonte de com-
pensação para o Refis do Sim-
ples, o Comitê Gestor do Sim-
ples Nacional prorrogou o 
prazo de adesão ao Programa 

de Reescalonamento do Paga-
mento de Débitos no Âmbito 
do Simples Nacional (Relp) 
para 31 de maio.

O limite inicial, que era ja-
neiro, já havia sido adiado para 
o fim de março e, posterior-
mente, e para o fim de abril.

O prazo para regularização 

das dívidas impeditivas da op-
ção pelo Simples Nacional tam-
bém foi adiado para o fim de 
maio. Já a entrega da declara-
ção anual de Microempreen-
dedor Individual (DASN-Si-
mei), antes prevista para o fim 
de maio, poderá ser realizada 
até o último dia útil de junho.

Eduardo Rodrigues 
Agência Estado
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Prazo para 
regularizar dívidas 
impeditivas também 
foi adiado para o 
fim de maio

ponto facultativo

INSS fecha amanhã e 
reagenda atendimentos

O INSS iniciou o reagen-
damento dos atendimentos 
marcados para amanhã de-
vido ao ponto facultativo au-
torizado pela Portaria ME no 
3.413, de 18 de abril de 2022. 
Nesta data, as agências do 
INSS não funcionarão.

Os segurados que es-
tão marcados para dia 22 
de abril devem confirmar 
seu agendamento pelo Meu 
INSS ou ligar para o telefo-
ne 135. Se preferir, a própria 
pessoa pode escolher nova 
data para atendimento. Para 
isto, basta acessar a platafor-
ma Meu INSS (aplicativo ou 
site da internet), entrar com 
seu login e senha do Gov.br e 
clicar em  “Consultar Pedi-
dos” ou “Agendar Perícia”. 

Meu INSS
Quem possui o aplica-

tivo do Meu INSS instala-
do no celular, deve receber 
um aviso de texto (push) in-
formando sobre o feriado 
e sobre a remarcação pelo 
Meu INSS e pelo telefone 135. 

Contato
Segurados que estão 

marcados para a data 
devem  confirmar seu 

agendamento pelo 
Meu INSS ou ligar 
para o telefone 135

Lembramos que o INSS não 
entra em contato por ligações 
telefônicas e nem pelo What-
sApp para pedir informa-
ções pessoais dos segurados 
ou para oferecer serviços.

Os cidadãos podem bus-
car mais informações, pedir 
benefícios ou agendar servi-
ços pelo Meu INSS, a qual-
quer momento. Também é 
possível ligar para o núme-
ro que funciona de segunda 
a sábado, de 7h às 22h.
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A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) iniciou a zero 
hora desta quinta-feira 
(21) a Operação Tiradentes 
2022 em toda a Paraíba. A 
ação, que se estenderá até as 
23h59 do domingo (24), re-
forçará o policiamento nos 
trechos identificados atra-
vés de levantamentos esta-
tísticos como sendo os con-
siderados mais críticos para 
ocorrência de acidentes de 
trânsito e crimes.

A PRF acredita que o flu-
xo de veículos deverá ser in-
tenso, principalmente nesta 
quinta-feira no período da 
manhã e, na volta do final 
de semana, devido ao fato 
de algumas pessoas des-
frutarem da possibilidade 
de prolongamento do feria-
do. Neste cenário, de modo 
a prevenir e reduzir a gravi-
dade dos acidentes duran-
te o período de maior mo-
vimentação nas rodovias, o 
planejamento da operação 
considera a análise de da-
dos com foco no comporta-
mento dos motoristas e nas 
características dos acidentes 
de trânsito nas rodovias fe-
derais paraibanas.

Durante toda a operação 
serão intensificadas fiscali-
zações com uso de etilôme-
tros para coibir a embria-
guez ao volante. As equipes 
operacionais também fisca-
lizarão as ultrapassagens 
proibidas, o excesso de ve-
locidade, o não uso do cinto 
de segurança para todos os 
ocupantes do veículo, a fal-
ta da utilização do capacete 
de segurança para motoci-
clistas e passageiros, além 
de outras infrações presen-
ciadas nas vias federais.

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

EDIÇÃO: Satva Costa
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Diversidade

Fluxo de veículos deverá ser intenso, principalmente hoje, no período da manhã, e na volta do final de semana

PRF reforça fiscalização até domingo
OperaçãO TiradenTes

As equipes operacionais também fiscalizarão as ultrapassagens proibidas, o excesso de velocidade e o não uso do cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo

Dicas para uma viagem segura
Planejamento da viagem – 
O motorista deve se informar sobre as distâncias 
que vai percorrer, condições do tempo, pontos de 
parada, existência de postos de combustíveis e de 
restaurantes à beira da estrada.

Revisão preventiva – 
É importante realizar uma revisão preventiva no 
veículo mesmo para pequenas viagens. Verificar o 
estado de conservação dos pneus e estepe, nível de 
óleo do motor, faróis, limpadores de vidro e freios é 
fundamental para uma viagem segura.

Pausas para descanso – 
O condutor deve programar paradas 
pelo menos a cada 3 horas.

Sinalização de trânsito – 
Observar as placas que indicam os 
limites de velocidade e as condições de 
ultrapassagem. Elas não foram colocadas naquele 
ponto da estrada sem motivo. 
Nos trechos em obras, o motorista deve 
reduzir a velocidade e obedecer à 
sinalização local.

Documentação – 
Verifique a documentação do veículo e 
do condutor. Consulte a validade da CNH 
e o licenciamento do veículo antes de viajar.
E jamais conduzir veículo após consumir 
bebida alcoólica, essa mistura pode pôr 
em risco sua vida e a vida dos demais usuários da 
rodovia. A PRF dispõe do telefone de emergência 
191 para informações, comunicação de acidentes, 
crimes e denúncias. A ligação é gratuita e funciona 
24 horas em todo o país.

Foto: Roberto Guedes

Desde a zero hora, a Polí-
cia Rodoviária Federal (PRF) 
voltou a atuar em regime es-
pecial, na Operação Tiraden-
tes 2022, que vai intensificar o 
policiamento nas estradas fe-
derais durante os quatro dias 
de feriadão.  

Como em todos os anos, a 
PRF estará com efetivo refor-
çado em pontos estratégicos 
de maior incidência de aciden-
tes graves e criminalidade. Os 
policiais também farão ações 
de prevenção para condutas de 
risco, como ultrapassagem in-
devida, embriaguez ao volan-
te e não utilização do cinto de 
segurança.

Durante as operações em 
feriados costumam se intensi-
ficar também as fiscalizações 
para recuperar veículos rou-
bados e apreender armas ile-
gais, drogas e outras mercado-
rias ilícitas.

Neste feriado de Tiradentes, 
não haverá restrição de veícu-
los de carga com dimensões ou 
pesos excedentes. Em todos os 
estados brasileiros, os veículos 
poderão circular livremente, 
todos os dias, a qualquer hora, 
informa a PRF.

A corporação reforça o pe-
dido para que as pessoas usem 

Agência Brasil

esTradas Federais

Policiamento se estenderá 
por quatro dias de feriadão

cinto de segurança e cadeiri-
nha para o transporte de crian-
ças, respeitem os limites de ve-
locidade e ultrapassem com 
prudência. A PRF pede ain-
da que pessoas sem carteira 
de motorista ou embriagadas 
não dirijam.

No feriado de Páscoa, na se-
mana passada, a Operação Se-
mana Santa registrou queda de 
50% no número de acidentes 
graves (com ao menos um mor-
to) nas estradas federais, em re-
lação ao ano anterior.

Também foi contabilizada 
queda de 71% no número de fe-
ridos, que caíram de 235 para 
92, de ano a ano. O número 
de mortos, contudo, aumentou 
32%, com os registros de 53 ví-
timas de acidentes neste ano.

Queda
No feriado de Páscoa, a 
Operação Semana Santa 
registrou uma redução 
de 50% no número de 

acidentes graves  

Restaurantes arrecadam mais de R$ 7 mil 
para ONG durante evento de gastronomia

paraíba resTauranT Week

A 4ª edição do Paraíba 
Restaurant Week chegou 
ao fim e contemplou os 
melhores restaurantes da 
gastronomia paraibana. 
Além das seis categorias 
da premiação, durante o 
evento também foi anun-
ciado o Prêmio de Arre-
cadação Milagre Sertão.  

“Para nós, é uma ale-
gria premiar os restau-
rantes que se engajaram 
para arrecadar doações 
para o projeto. Temos a 
certeza que todos os par-
ticipantes tiveram um 
cuidado especial em di-
vulgar e colaborar com 
essa causa para fomentar 
esse propósito social do 
festival”, comemora Mar-
cele Jardim, voluntária 
da ONG.  

Este ano, o festival 
gastronômico arrecadou 
mais de R$ 7 mil para a 
ONG Milagre Sertão, pro-
jeto parceiro do evento 
que presta assistência às 
famílias carentes do in-
terior do Estado. Segundo 
Marcele, o valor arrecada-
do será destinado à pró-
xima ação da ONG, que 
acontecerá em Serra Bran-
ca, de 27 a 29 de maio. 

 Os restaurantes cam-
peões em arrecadação fo-
ram Felí Contempô (R$ 
1.275), Appetito Tratoria (R$ 
698) e Adega (R$ 472). Esta 
é a segunda vez que o Felí 
Contempô conquista o pri-
meiro lugar.

 Para Delberlane Mar-
colino, proprietária do Felí 
Contempô, a premiação re-
flete o compromisso social 
do restaurante. “Para nós, 
esse prêmio é muito valio-
so, porque ele fala muito 

a respeito de como a nos-
sa equipe está engajada em 
ajudar o outro e compro-
metida com causas muito 
maiores e humanas”, decla-
ra Delberlane. 

 
Seja doador

Quem deseja ajudar a 
Milagre Sertão de maneira 
permanente é possível con-
tribuir como doador men-
sal, avulso ou adquirindo 
os produtos disponíveis na 
Lojinha do Milagre, que são 

produzidos por artesãs be-
neficiadas pela ONG.

 Para quem quiser doar 
qualquer quantia de ma-
neira aleatória, o PIX é 
17.803.943/0001-55 (CJPN 
da ONG).

A ONG Milagre Sertão 
fica na Rua Antônio Rabe-
lo Júnior, nº 81 Sala 01 e 02 
– Miramar. Outras infor-
mações, no site milagreser-
tao.org, no (83) 3021-9891 e 
no insta @milagresertao e 
@lojinhadomilagre.

Marcele Jardim, da ONG Milagre Sertão, ladeada por George Neves e Delberlane Marcolino

Foto: Divulgação
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População indígenas reconhece que o Governo estadual atuou de forma positiva em suas vidas

Reivindicações PotiguaRas

Estímulo ao turismo socioambiental é 
um dos principais itens de prioridades

A população de índios 
potiguara do Litoral Norte 
da Paraíba – calculada em 
20 mil pessoas, distribuídas 
em 32 aldeias –, reconhece 
que, nos últimos 10 anos, o 
Governo estadual atuou de 
forma positiva em suas vi-
das, respeitando suas lutas 
no que se refere à dignida-
de, além de considerar a sua 
cultura, história e luta. Mas 

há mais a conquistar. “Fize-
mos reivindicações de cin-
co itens ao governador João 
Azevêdo, que servirão para 
mantermos uma mútua rela-
ção, pois se trata do pedido 
de um povo historicamen-
te injustiçado”, explica o ca-
cique geral Sandro Gomes 
Barbosa.

Escrita e entregue pes-
soalmente ao governador 
João Azevêdo, numa reu-
nião de líderes tribais, em 
Baía da Traição, no último 
dia 22 de março, a reivin-
dicação destaca, como itens 
prioritários, a dragagem do 
Rio Sinimbu e o refloresta-
mento da respectiva mata 
ciliar ao longo de seus 15km 
de extensão, além do estí-

mulo ao turismo ambiental. 
O documento obteve apro-
vação dos 32 caciques, cujas 
aldeias situam-se em Baía 
da Traição, Rio Tinto e Mar-
cação.

De acordo com Sandro, 
“por muitos anos a Histó-
ria da Paraíba relegou os 
potiguaras ao esquecimen-
to, mas, agora, essa situa-
ção mudou, porque passa-
mos a ter um grau maior de 
importância na ótica do go-
verno estadual e ganhamos 
mais espaços em diversas 
áreas do serviço público”. O 
povo potiguara é reconheci-
do por sua história de gran-
de resistência e consta, se-
gundo Guilherme D’Ávila 
Lins, como “o único povo do 

litoral que não mudou do lu-
gar de origem, desde quan-
do aqui chegou, procedente 
do Maranhão, nos meados 
do Século 15”.

Essa teimosia heroica em 
permanecer no Litoral pa-
raibano, mesmo cercado de 
inimigos poderosos, como 
portugueses, espanhóis e 
de amigos venais, tal qual 
os contrabandistas france-
ses de pau Brasil, possibili-
tou aos potiguaras criar uma 
estratégia incomum de luta 
e resistência que os man-
teve física, cultural e espi-
ritualmente vivos, após a 
mortandade de centenas de 
índios dessa nação em 1599, 
protagonizada pelo então 
governador da Paraíba Fe-

liciano Coelho. E por que o 
Rio Sinimbu como priori-
dade? Esse pequeno rio de 
15km de extensão represen-
ta, para os potiguaras, o que 
o Nilo era para os egípcios. 
Ele nasce em Tracoeiras, a 
14km do centro de Baía da 
Traição, e deságua na ponte 
sobre o Rio Camurupim, que 
marca os limites dos muni-
cípios de Marcação e Baía 
da Traição. Durante o perío-
do de chuvas, quando seu 
leite está desobstruído, as 
inundações deixam um limo 
nas margens, que servem de 
complementação para o adu-
bo. Hoje, com o rio totalmen-
te assoreado, essa operação 
de fertilização natural é im-
possível.

Hilton Gouvêa 
hiltongouvearaujo@gmail.com

 Sandro aponta os moti-
vos do assoreamento: uma 
dragagem anterior modifi-
cou o curso do rio e acabou 
com a mata ciliar. E, já que 
os potiguaras consideram 
o Sinimbu como parte de 
sua identidade, eles pedem 
providências urgentes. An-
tes, este rio proporcionava 
a produção de arroz, feijão, 
milho e mandioca nos solos 
circundantes. Baía da Trai-
ção exportava esses produ-
tos e frutas até para cidades 
próximas do Rio Grande do 
Norte. Atualmente, o asso-
reamento não permite o es-
coamento da água pluvial, o 
que torna a agricultura in-
viável, pois a terra está sem-
pre encharcada.

O estímulo ao turismo so-
cioambiental também é justi-
ficado numa realidade: Baía 
da Traição tem muitas bele-
zas naturais, daí o fluxo tu-
rístico ao município duran-
te o verão e os dias feriados. 
Os potiguaras também pe-
dem ao governo estadual a 
implantação de curso que 
pode ser ministrado pelos 
próprios professores indíge-
nas, com o intuito de ampliar 
a discussão e estruturação de 
um etno/socioturismo.

O documento reivindica-
tório ressalta a pavimenta-
ção das aldeias de Jacaré do 
César, Jacaré de São Domin-
gos, Estiva Velha, Brejinho e 
Tracoeiras. “O governo esta-
dual já trabalhou na melho-

ria de muitas de nossas estra-
das, mas ainda temos aldeias 
não incluídas nas pavimen-
tações,” diz Sandro. “Nos pe-
ríodos chuvosos, o acesso a 
esses locais se torna impos-
sível, principalmente nas la-
deiras. O solo argiloso, com 
dois dias seguidos de chuva, 
se torna perigosamente es-
corregadio.” Por causa des-
ses percalços, os potiguaras 
pedem, agora, a pavimenta-
ção das ladeiras de acesso a 
Jacaré de César, Jacaré de São 
Domingos, Estiva Velha, Bre-
jinho e Tracoeiras, a exem-
plo do que já foi feito em São 
Francisco e outras áreas in-
dígenas.

A reserva indígena poti-
guara de Baía da Traição tem 

algumas aldeias de psicul-
tura, pois são banhadas por 
rios e pelo mar. Nelas tam-
bém moram índios pescado-
res. Eles reivindicam, simul-
taneamente, investimentos 
na pesca tradicional/arte-
sanal. Assim, o povo poti-
guara pode complementar 
seu sustento alimentar, pes-
cando nos rios, mar e man-
gues. “A aquisição desse ma-
terial pelos próprios índios 
se torna inviável, porque ele 
se tornou muito caro, após a 
inflação surgida com a pan-
demia”, observa Sandro. O 
equipamento pretendido 
nesse item consta de rede de 
pesca, nylon, motores para 
barcos e auxílio para os pe-
ríodos em que fatores natu-

rais impedem a pesca.
No quinto item da reivin-

dicação, os potiguaras pe-
dem ao governo incentivo 
para os 100 artesãos indí-
genas, que tradicionalmen-
te fabricam colares, pulsei-
ras, brincos, cestas e outros 
artigos, a fim de colocá-los à 
venda. Sandro sugere a im-
plantação de feiras indíge-
nas voltadas para este tipo 
de comercialização. “Pedi-
mos que nossas reivindica-
ções sejam atendidas o mais 
rápido possível, pois, assim, 
o território potiguara pode-
rá garantir, minimamente, o 
bem-estar de seu povo”.

Continua na edição 
de amanhã

Assoreamento extinguiu produção de arroz e feijão

Potiguaras reivindicam a implantação de cursos ministrados pelos próprios professores indígenas, com o intuito de ampliar a discussão e estruturação de um etno/socioturismo
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Morreu na madrugada 
de ontem (20), aos 63 anos, 
o empresário paraibano e 
ex-diretor do Treze Futebol 
Clube Ivandro Cunha Lima 
Filho. Ele faleceu em um 
hospital de São Paulo víti-
ma das complicações da Co-
vid-19, cujas sequelas já en-
frentava desde dezembro do 
ano passado.

Ele foi diagnosticado com 
Covid-19 em novembro pas-
sado, quando foi interna-
do no final daquele mês, em 
Campina Grande. Já em de-
zembro, foi transferido para 
um hospital de São Paulo, 
onde permaneceu em trata-
mento devido as sequelas do 
novo coronavírus. 

No entanto, não resistiu 
e veio a óbito durante a ma-
drugada de ontem. Segun-
do informações divulgadas 
pela família, a causa da mor-
te foi choque séptico com 
foco pulmonar. O falecimen-
to foi confirmado nas pri-
meiras horas da quarta-feira 
pelo seu sobrinho e prefeito 
de Campina Grande Bruno 
Cunha Lima.

O corpo foi transferido 
ontem de São Paulo para 
Campina Grande. 

Ivandro Cunha Lima Fi-
lho nasceu no dia 23 de de-
zembro de 1958 e era tio do 
prefeito de Campina Gran-
de, Bruno Cunha Lima, e fi-
lho do ex-senador e ex-depu-
tado federal Ivandro Moura 
Cunha Lima. 

Em nota divulgada nas 
redes sociais, o ex-gover-
nador e ex-senador Cássio 
Cunha Lima afirmou que 
Ivandro era um homem 
bom, querido e respeitado 
por todos. “Esse é Ivandro 
Filho, meu primo/irmão que 
está na glória e reside, ago-
ra, na mansão celeste. A bon-
dade em pessoa. Estabeleci 
com ele um vínculo muito 
forte ao longo da vida. La-
ços de fraternidade e amiza-
de sincera”, comentou.

Na publicação, o políti-
co paraibano afirmou que 
Ivandro Filho teve um pa-
pel muito importante para 

Empresário foi diretor do Treze e faleceu em São Paulo; será sepultado hoje no Cemitério Campo Santo, em CG

Futebol paraibano também de luto
morte de ivandro cunha lima filho

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Ivandro Cunha Lima Filho foi internado no final de novembro e transferido para SP em dezembro

Fotos: Divulgação/Treze

“Ivandro era 
um trezeano 
e um grande 
apaixonado 
por esse clube. 
Tanto é que, 
como diretor 
de futebol, 
deu enormes 
contribuições. 
Todos os 
trezeanos 
lamentam 
profundamente 
a sua morte e 
desejamos que 
Deus conforte a 
família e todos 
nós que estamos 
muito tristes por 
esse falecimento

Olavo Rodrigues

Sequelas
da covid-19 foram 
apontadas como 
determinantes 

para o falecimento 
do empresário 

campinense, que era um 
apaixonado pelo  Treze

a sua família e que todos es-
tão devastados. “Apesar da 
imensa dor, conservamos a 
gratidão a Deus, que acolheu 
Filho (muitos o chamavam 
assim), seu bom filho, de bra-
ços abertos. Meu abraço mais 
que solidário a Tio Ivandro, 
Ivana, Nena, Doda, André, 
Poliana, Ivandro Neto, Wal-
nizinha e Juliana. E uma pa-
lavra final para Nicole e Fer-
nanda: vocês terão muito 
orgulho, profundo orgulho 
do pai de vocês. Quando vo-
cês crescerem, ouvirão ma-
ravilhas sobre tudo que ele 
foi e fez. Descanse em paz, 
“Lholho" – era assim que, de 
forma recíproca, nos tratáva-
mos”, concluiu o texto. 

O prefeito da Rainha da 
Borborema estava em São 
Paulo para acompanhar o 
tratamento do tio, chegando 
a se ausentar da divulgação 
da programação do Maior 
São João do Mundo, duran-
te esta semana.

Luto na política paraibana
Ivandro Cunha Lima Fi-

lho era um empresário cam-
pinense do ramo da vaque-
jada, sendo proprietário 
do Parque Haras Ivandro 
Cunha Lima, localizado na 
Alça Sudoeste. Também era 
muito respeitado pelos polí-
ticos do Estado. 

O presidente da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB), Adriano Galdino, la-
mentou ontem, em nome de 
todos os parlamentares e ser-
vidores da Casa de Epitácio 
Pessoa, a morte do ex-diretor 
de futebol do Treze. 

Além deste, a Câma-
ra Municipal de Campina 
Grande (CMCG) divulgou 
ontem uma nota de pesar 
pelo falecimento. No texto, 
o presidente da CMCG, o 
vereador Marinaldo Cardo-
so, em nome do Poder Le-
gislativo campinense e dos 
demais vereadores, se soli-
darizou com os amigos e fa-
miliares do empresário. “O 
Poder Legislativo campinen-
se lamenta a morte de Ivan-
dro Cunha Lima Filho e se 
solidariza com toda a famí-

lia nesse momento de dor e 
tristeza”. 

A senadora Daniella Ri-
beiro, através de nota divul-
gada em seu Instagram, tam-
bém lamentou o falecimento 
do paraibano. “Minha soli-
dariedade a todos os fami-
liares e amigos de Ivandro 
Cunha Lima Filho pela sua 
partida. Que Deus confor-
te a cada um, fortalecendo 
e trazendo serenidade neste 
momento de dor”, pontuou.   

Diretor do Treze
Ivandro Cunha Lima Fi-

lho também foi diretor de fu-
tebol do Treze Futebol Clube 
em 2014 na gestão do ex-pre-
sidente Eduardo Medeiros. 
Mas, em 2013, ele havia se 
juntado à diretoria executi-
va do Galo a pedido do anti-
go dirigente. 

Na época em que foi di-
retor de futebol, montou o 
elenco que disputaria a Copa 
do Brasil, Copa do Nordes-
te, Campeonato Paraibano 
e a Série C do Brasileirão em 
2014. Com o rebaixamento 

do time à Série D naquele 
ano, Ivandro se ausentou do 
cargo, mas segundo o atual 
presidente, Olavo Rodrigues, 
permaneceu atuante nos bas-
tidores, pois era um gran-
de trezeano, assim como a 
maior parte de sua família. 

“Ivandro era um trezeano 
e um grande apaixonado por 
esse clube. Tanto é que, como 
diretor de futebol, deu enor-
mes contribuições. Todos os 
trezeanos lamentam profun-
damente a sua morte e dese-
jamos que Deus conforte a 
família e todos nós que esta-
mos muito tristes por esse fa-
lecimento”, destacou.

Olavo Rodrigues afirmou 
ainda que o Estádio Presi-
dente Vargas, casa do Treze 
Futebol Clube, está em luto. 
“ Ele teve um papel prepon-
derante e apoiou como con-
selheiro e sempre esteve ao 
lado do Treze nas suas difi-
culdades e conquistas”, acres-
centou. O Treze Futebol Clu-
be declarou, em nota oficial, 
que todos que fazem parte 
da família trezeana lamen-

tam profundamente a mor-
te de Ivandro Filho, afirman-
do que o ex-dirigente foi “um 
grande abnegado e colabo-
rador presente em diversas 
gestões do Alvinegro ao lon-
go de sua história”. 

O texto caracteriza o ex-
diretor como um empresá-
rio e homem público respei-
tado. “Neste momento de 
dor, que Deus possa confor-
tar os amigos e familiares”, 
finaliza a nota.

O prefeito Bruno Cunha 
Lima, que retornou de São 
Paulo (SP) para Campina 
Grande no início da madru-
gada de hoje, 21, após acom-
panhar os momentos finais do 
empresário Ivandro Cunha 
Lima Filho expressou em nota 
a dor e o abalo causados “pela 
partida precoce de um ho-
mem que lutou sem trégua 
pela vida e deixou um legado 
respeitável de trabalho, pos-
tura cidadã e amor incondi-
cional à família”.

Cumprindo uma medida 
institucional inerente ao car-
go, Bruno também assinará o 
que definiu como “o decreto 
mais doloroso” desde que as-
sumiu a Prefeitura, em janei-
ro de 2021, que estabelece luto 
oficial de três dias no municí-
pio, pela morte de Ivandro Fi-

lho, positivado pela Covid em 
dezembro do ano passado e 
transferido para uma clíni-
ca, em São Paulo, após duas 
semanas de tratamento em 
Campina Grande.

Em sua nota, Bruno Cunha 
Lima expressa o sentimen-
to de devastação que atin-
ge toda a sua família, após a 
confirmação da morte, 01h26 
da madrugada desta quarta, 
mas também ressalta o que 
Campina Grande e a Paraí-
ba reconhecem: nos 63 anos 
de vida de Ivandro Filho, as 
virtudes de seu tio supera-
ram em muito as qualidades 
do empresário de sucesso, do 
empreendedor que se tornou, 
com discrição e aversão à so-
berba, um exemplo de ética, 
decência e atenção aos mais 
humildes.

Um outro ponto destacá-
vel também apontado pelo 
prefeito de Campina Grande 
é a trajetória pessoal de Ivan-
dro Cunha Lima Filho, no que 
diz respeito à resiliência dian-
te de inúmeras adversidades. 
Tinha, segundo Bruno, o dom 
de não desistir diante dos pro-
blemas, de enfrentar com des-
temor os obstáculos e, como 
cristão, reconhecer o apoio, a 
mão e a companhia do Cria-
dor em todos os momentos 
de sua vida.

Velório e sepultamento
Por decisão da família, o ve-

lório do corpo de Ivandro Fi-
lho terá início às 5h de hoje, no 
Campo Santo Parque da Paz, 
no bairro do Ligeiro. O sepul-
tamento ocorrerá à tarde, às 
16h, no mesmo cemitério.

Prefeito assina “o decreto mais doloroso” de seu mandato
n 

Sobrinho de 
Ivandro, Bruno 
Cunha Lima 
acompanhou os 
momentos finais 
do empresário 
e divulgou nota 
destacando a luta 
e o legado do tio

Bruno lamentou a partida precoce de seu tio Ivandro
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O Troféu Brasil de Saltos Orna-
mentais registrou, no último do-
mingo (17), seis índices conquista-
dos pelos atletas brasileiros para o 
Campeonato Mundial de Budapes-
te. A competição foi realizada na 
piscina do Centro de Excelência em 
Saltos Ornamentais da Universida-
de de Brasília, no Distrito Federal.

Os índices vieram ao longo dos 
seis dias de competição. No tram-
polim de 1m, a paraibana Luana 
Lira alcançou o índice no Troféu 
Brasil. Anna Lucia Santos já possuía 
a marca de competições anteriores 
e também está classificada para o 
Campeonato Mundial nesta prova.

No trampolim de 3m, homens e 
mulheres garantiram classificação. 
No feminino, Luana Lira e Anna 
Lúcia novamente saltaram e atingi-
ram a marca necessária para repre-
sentar o Brasil no Mundial. No mas-

culino, Kawan Pereira, campeão 
mundial junior da prova, alcançou 
o índice já nas eliminatórias. Ele 
terá a companhia de Rafael Foga-
ça nesta prova que obteve o índice 

nas finais e venceu o Troféu Brasil.
Na plataforma, um “repeteco” 

da equipe que foi aos Jogos Olím-
picos de Tóquio. Ingrid Oliveira, 
Isaac Souza e Kawan Pereira repre-
sentarão o Brasil nesta prova. Isaac 
e Kawan, inclusive, tentarão repe-
tir o bom resultado nos Jogos Pan
-Americanos de Lima e saltarão o 
sincronizado juntos em Budapeste.

“Foi uma excelente competição. 
Seis atletas com índice A. Isso mos-
tra que  teve um nível técnico altís-
simo. Temos saltadores bem jovens 
fazendo parte da seleção como o 
Rafael Fogaça e a Anna Lucia, que 
vão disputar seu primeiro Campeo-
nato Mundial. Então o saldo foi bas-
tante positivo”, disse o diretor de 
Saltos Ornamentais da CBDA, Ri-
cardo Moreira.

A CBDA e a Saltos Brasil pu-
blicarão, em breve, a convocação 
oficial tanto para o Campeonato 
Mundial, quanto para os Jogos Sul
-Americanos de Assunção.

Equipe paraibana larga na frente após vitória sobre o Caxias por 73 a 64. O segundo jogo será em Campina

Unifacisa volta a jogar amanhã
playoffs da nBB

Vitória do Basquete Unifa-
cisa sobre o Caxias do Sul na 
primeira partida dos playoffs, 
fase mais importante do Novo 
Basquete Brasil (NBB). O time 
paraibano venceu na casa do 
adversário por 73 a 64 e lidera a 
série por 1 a 0 dando um passo 
importante no campeonato. O 
próximo desafio, também con-
tra o Caxias, é na Arena Uni-
facisa, em Campina Grande, já 
na nesta sexta-feira, 22, às 19h, 
com transmissão ao vivo pela 
Rede Ita e YouTube.

“Demos o primeiro pas-
so rumo à classificação, sabe-
mos da importância do pri-
meiro jogo em séries curtas 
de playoffs e conquistamos 
uma vitória importante fora 
de casa. Agora voltamos para 
Campina e temos a chance de 
fechar a série com o apoio da 
nossa torcida, sabemos que 
temos a vantagem nos próxi-
mos dois jogos, mas também 
temos a consciência de que 
nada está decidido e vamos 
com a missão de conquistar 
a classificação já no Jogo 2”, 

comentou o ala do Basquete 
Unifacisa, Jimmy.

O gerente do time, Eduar-
do Schafer, falou sobre a ex-
pectativa em relação a próxi-
ma partida. “Esperamos fazer 
um bom jogo e conseguir fe-
char esse playoff classificando 
a equipe para as quartas de fi-
nal. Esse é o objetivo que nós 
traçamos desde o início, para 
depois buscarmos voos mais 
altos dentro da competição”. 

O ‘jogo de ida’ teve como 
destaques Trevor Gaskins, 
cestinha com 34 pontos; 
Jimmy, que flertou com um 
duplo-duplo, com 10 pontos e 
8 rebotes, seguido por Antô-
nio com 9 pontos e 4 rebotes. 
Com a derrota no Ginásio do 
Sesi, o Caxias do Sul precisará 
vencer na sexta-feira, 22, para 
forçar uma terceira partida no 
domingo, 24, também na casa 
do adversário. 

Esta é a melhor tempora-
da do Basquete Unifacisa na 
história do campeonato, ten-
do se classificado  na sexta co-
locação. À frente da equipe 
paraibana seguem o Bauru, 
São Paulo,  Minas, Flamengo 
e Franca.

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Foto: Matheus Magnani/Divulgação

A equipe da Unifacisa esteve soberana durante toda a partida e pode fechar o playoff se conseguir uma nova vitória amanhã

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

A paraibana de Santa 
Rita, Karen Eduarda, de 16 
anos,  já está com a Seleção 
Brasileira de Taekwondo. A 
atleta é a única do estado a 
disputar os Jogos Sul-Ame-
ricanos da Juventude Rosá-
rio 2022, que acontecem de 
28 de abril a 8 de maio, na 
Argentina.

Atual campeã brasileira 
2021, campeã do Grand Slan 
2022, campeã pan-americana 
em 2018, quando foi eleita pela 
segunda vez como a melhor 
atleta do Brasil no taekwon-
do, na categoria cadete, Karen 
irá disputar o Sul-Americano 
na categoria juvenil. A vaga 
foi conquistada em janeiro no 
Grand Slan realizado em For-
taleza, no Ceará. 

Para a atleta, esta será mais 
uma oportunidade de apre-
sentar os resultados do tra-
balho que vem realizando ao 
longo do últimos anos. “Mi-
nhas expectativas tão bem al-
tas.  Estou em um treinamen-
to com a seleção e os treinos 
estão servindo de preparação 
para chegar bem nos Jogos, tô 
confiante em trazer a meda-
lha”, afirmou.

O grão-mestre Tomaz 
Azevedo, presidente da Fe-
deração Paraibana de Taek-
wondo Olímpico e treinador 
da atleta, está confiante em 
relação ao desempenho da 
lutadora. “Tudo pode aconte-
cer na luta.  Mas ela é deter-
minada e está bem prepara-
da tecnicamente, fisicamente 
e psicologicamente. Muito 
tranquila, característica de 
um bom lutador”. 

A delegação brasileira é 
formada por 230 atletas de até 
18 anos. Rosário 2022 terá  26 
modalidades no total. Os Jo-
gos reunirão também o maior 
número de esportes coletivos, 
com rugby, hóquei, basquete 
3×3, handebol de praia e fut-
sal. Entraram no programa 
handebol de praia, escalada, 
futsal, hóquei 5, rugby 7, pati-
nação artística e patinação de 
velocidade.

Karen Eduarda é de Vár-
zea Nova, distrito de Santa 
Rita, e começou no taekwondo 
ainda criança,  aos 7 anos de 
idade.  A atleta foi eleita tam-
bém a melhor da América La-
tina, após vencer o Pan-Ame-
ricano de Costa Rica, em 2017. 
Esta é a terceira vez que a atle-
ta defende a Seleção Brasileira 
de Taekwondo.

taekwondo

Karen Eduarda representa
a Paraíba na Argentina

Karen, de 16 anos, é do Distrito de Várzea Nova, em Santa Rita
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Luana Lira consegue índice para 
disputar o Mundial de Budapeste

saltos ornamentais

A paraibana Luana Lira segue conquistando resultados expressivos nos saltos ornamentais e garante vaga em Mundial
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Paraibana
se destacou no 

trampolim de 1m e  
3m no Troféu Brasil, 

disputado em Brasília, 
e garantiu também 
vaga para os Jogos 

Sul-Americanos, em 
Assunção
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O Campeonato Brasileiro amplia-
rá a transmissão das partidas para o 
público estrangeiro. A 1190 Sports, 
empresa responsável pela comercia-
lização de direitos esportivos do Brasi-
leirão ao exterior, assinou acordo com 
o Athletic Sports Group que inclui to-
dos os jogos da primeira divisão (380 
partidas) da temporada 2022.

Oriente Médio, Norte da África e 
Europa são algumas das regiões em 
que o campeonato será transmitido, 
com países como Egito, Irã, Marrocos, 
Arábia Saudita, Catar, Tunísia, Síria, 
Jordânia, Líbano, Líbia, Iraque, Omã, 
Yemen, Bahrein e Emirados Árabes 
Unidos.

Além disso, a 1190 Sports também 
assinou contrato com a For Media 
Sports Management, que detém os di-
reitos de transmissão na Polônia para 
as temporadas 2022 e 2023. No total, o 
acordo conta com 152 partidas ao lon-
go dos próximos dois anos.

"Estamos muito satisfeitos em le-
var os jogos da principal competição 
da América Latina aos países do norte 
da África e do Oriente Médio. O Bra-
sil tem uma das maiores comunida-
des árabes do mundo e esperamos que 

haja um interesse grande em torno de 
clubes e jogadores com a transmissão 
dos jogos nesses países, assim como 
continuar crescendo em distribuição 
no continente europeu, com a chega-
da do campeonato à Polônia", afirmou 
Leonardo Caetano, Country Manager 

da 1190 Sports Brasil.
O Campeonato Brasileiro já havia 

firmado contrato com a plataforma di-
gital OneFootball para a transmissão 
da competição na Espanha, França e 
Reino Unido, além de países do sudes-
te asiático.

Curtas
Atletas invadem TikTok
e se aproximam dos fãs

Quando chegou ao Brasil, o TikTok ficou 
conhecido popularmente como o "aplicativo das 
dancinhas". Com vídeos curtos em que as pessoas 
dançavam, a plataforma ganhou popularidade 
e notoriedade. Contudo, com o passar do tempo, 
ele se transformou em um caminho para muitas 
pessoas que não sabiam sequer dançar. Agora, 
atletas e organizadores de alguns campeonatos 
esportivos encontraram uma forma de mostrar seu 
dia a dia e de transmitir seus eventos na rede. A 
plataforma conta com mais de 1 bilhão de usuários 
pelo mundo, com o tempo, se transformou em uma 
opção para o esporte e para os esportistas também. 
Arthur Nory, da ginástica artística, Rayan Castro, 
da ginástica de trampolim, e Juliana Campos, do 
salto com vara, entraram e passaram a ganhar 
mais seguidores. 

Mano Menezes fica no
Inter-RS até dezembro

Mano Menezes é o novo técnico do 
Internacional. A equipe gaúcha confirmou no final 
da noite de terça-feira a contratação do experiente 
treinador. Seu acordo com o clube colorado é válido 
até dezembro. O técnico chegou ao um acordo com 
os dirigentes do Internacional e terá como principal 
objetivo melhorar o desempenho da equipe. Aos 59 
anos, Mano Menezes chega ao Inter para substituir 
o uruguaio Alexander ‘Cacique’ Medina. O antigo 
treinador não conseguiu acumular bons resultados, 
foi eliminado precocemente da Copa do Brasil e 
teve um mau início de Campeonato Brasileiro e 
Copa Sul-americana.

Apesar da intensa relação com o Grêmio - 
clube em que foi campeão da Série B e bicampeão 
gaúcho -, Mano Menezes já havia trabalhado no 
Inter nas categorias de base.

CBF admite seleção ser
treinada por estrangeiro

Dias após o nome de Pep Guardiola surgir como 
possível substituto de Tite no comando da Seleção 
Brasileira a partir do próximo ano, o presidente da 
CBF, Ednaldo Rodrigues, falou pela primeira vez 
sobre o assunto e negou qualquer tratativa com o 
técnico espanhol - ou com qualquer outro. Apesar 
disso, pela primeira vez um presidente da CBF 
deixou em aberto a possibilidade de a seleção vir 
a ser treinada por um técnico estrangeiro. A notícia 
de que Guardiola estaria na mira da seleção foi 
dada pelo diário esportivo espanhol Marca no 
dia 7, mas na ocasião ninguém na CBF comentou 
oficialmente sobre o assunto. Nessa terça, Ednaldo 
Rodrigues foi questionado sobre o tema após 
a assembleia geral que aprovou as contas da 
entidade e afirmou que a pergunta era "oportuna".

Hélio dos Anjos ganha mais
opções para escalar a Ponte

Depois de sofrer com desfalques nas duas 
primeiras rodadas da Série B do Campeonato 
Brasileiro, o técnico Hélio dos Anjos vê aumentar o 
número de opções para o jogo deste sábado, contra 
o CRB, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Liberados pelo departamento médico, o 
zagueiro Fábio Sanches, o lateral direito Norberto 
e o atacante Pedro Júnior voltaram a treinar com o 
restante do elenco nesta semana.

Os reforços não param por aí. Recém-
contratados, o volante Fraga, os meias Wallisson 
e Dodô e os atacantes Douglas Santos e Matheus 
Alessandro também estão à disposição de Hélio 
dos Anjos

Já os meias Luiz Felipe e Bruno Menezes, 
além do atacante Leandrinho, ainda não devem 
ser aproveitados pelo treinador apesar das 
documentações já terem sido regularizadas.

Expulso no banco de reservas durante a derrota 
para o Operário, por 2 a 0, em Ponta Grossa (PR), 
o volante Moisés Ribeiro é desfalque certo, assim 
como os lesionados Léo Santos (zagueiro), Fabinho 
(meia) e Ribamar (atacante).

Diante do seu torcedor, no próximo sábado, a 
Ponte Preta busca a primeira vitória na Série B do 
Brasileiro depois de somar um ponto em dois jogos.

O impasse para a reali-
zação do jogo entre Brasil e 
Argentina pode ter chega-
do a um final. O governo 
da Austrália e a liga austra-
liana de futebol anuncia-
ram que o Superclássico 
será disputado na cidade 
de Melbourne, no dia 11 de 
junho, às 19h45 (6h45, horá-
rio de Brasília).

“Ter duas das seleções 
de futebol mais bem-suce-
didas do mundo retornan-
do ao estádio MCG (Mel-
bourne Cricket Ground) 
para continuar sua riva-
lidade de longa data re-
força nossa posição como 
uma das grandes cidades 
esportivas do mundo e ca-
pital de eventos da Aus-
trália”, comemorou Martin 

Pakula, ministro do Turis-
mo e dos Esportes do país 
da Oceania.

Ainda não se tem a con-
firmação, no entanto, se 
este mesmo duelo vale-
rá pelas Eliminatórias da 
Copa. Em 2021, o jogo en-
tre Brasil e Argentina foi 
interrompido na Neo Quí-
mica Arena após agentes 
da Anvisa (Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária) 
impedirem a continuidade 
do pleito com a presença de 
atletas argentinos que omi-
tiram informações para en-
trar no país, em meio à pan-
demia da Covid-19.

A Fifa decidiu que o 
jogo deverá ser retoma-
do. A CBF e a AFA, porém, 
não têm um entendimento 
acerca da data e da dispu-
ta. As confederações ainda 

pleiteiam junto à entida-
de máxima do futebol que 
a partida não tenha de ser 
disputada. Uma das alter-
nativas propostas é que o 
amistoso entre as duas ri-
vais, pré-agendado na Aus-
trália, valha pelo torneio.

A Fifa exige primor-
dialmente que os jogos das 
Eliminatórias respeitem o 
limite territorial do conti-
nente. Portanto, jogos das 
Eliminatórias sul-america-
nas devem ser disputados 
na América do Sul. Uma ex-
ceção pode ser aberta dada 
a falta de espaço no calen-
dário até a realização da 
Copa do Mundo do Catar, 
em novembro.

A Argentina também se 
colocava contrária à dis-
puta do amistoso no dia 11 
de junho. O primeiro mo-

tivo seria que a seleção de 
Lionel Scaloni ficaria re-
unida apenas até o dia 7. 
Além disso, um compro-
misso com a Itália - em um 
torneio “Finalíssima” en-
tre as campeãs da Euroco-
pa e da Copa América - está 
agendado para Londres, no 
Estádio Wembley, no dia 
1º de junho. O longo des-
locamento da Europa para 
a Oceania é outra circuns-
tância criticada pelos ar-
gentinos.

Ainda no mês de junho, 
a Seleção Brasileira fará 
amistosos com o Japão e 
a Coreia do Sul. Os com-
promissos foram confirma-
dos nessa terça-feira pelo 
presidente da CBF, Ednal-
do Rodrigues. As partidas 
também acontecerão em 
território asiático.

Superclássico está marcado para o dia 11 de junho, mas ainda não se sabe se valerá também pelas Eliminatórias

Jogo será disputado em Melbourne
brasil x argentina

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Agência Estado

Jogos do Campeonato Brasileiro também serão transmitidos na Europa e na África

Foto: Bruno Oliveira/Fortaleza

transmissão ao vivo

Oriente Médio vê jogos do Brasileirão

A Fifa ainda não definiu a data da partida adiada entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias, mas as seleções vão jogar na Austrália
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Em 2021, no Brasil, foram 
registrados 1.768 ocorrências 
de conflitos no campo, com 
897.335 pessoas envolvidas e 
35 assassinatos. Esses são al-
guns dados apresentados na 
última segunda-feira (18) no 
lançamento da 36a edição do 
Relatório Conflitos no Cam-
po Brasil 2021, da Comis-
são Pastoral da Terra (CPT). 
O lançamento aconteceu na 
sede da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB), 
em Brasília, com a presença 
do secretário de Formação e 
Organização e Formação Sin-
dical da Confederação Na-
cional dos Trabalhadores na 
Agricultura (Contag), Carlos 
Augusto Silva (Guto) e asses-
sores da confederação, entre 
outras representações de en-
tidades sindicais, organiza-
ções sociais e de setores da 
Igreja Católica.

O relatório mostrou ainda 
que em relação aos assassina-
tos houve um crescimento de 
75% em relação a 2020, quan-
do foram registrados 20 ho-
micídios. Desse total, 80% das 
mortes foram na Amazônia 
Legal, sendo onze assassina-
tos só no estado de Rondônia, 
seguido pelo Maranhão, com 
nove; e Roraima, Tocantins 
e o Rio Grande do Sul, com 
três mortes cada um. De acor-
do com o relatório da CPT, os 
estados com maior número 
de conflitos registrados são o 
Pará (156 casos), Bahia (134), 
Maranhão (97), Pernambuco 
(88) e Mato Grosso (79).

“A publicação anual dos 
conflitos no campo pela CPT 
só evidencia as consequências 
da política de desmonte do 
Governo Federal que tem au-
mentado os conflitos e assas-
sinatos no campo. Enquanto 
Contag, federações e sindica-
tos, somamos força com todos 

que atuam em defesa da ter-
ra, dos territórios, do campo, 
da floresta, das águas e das vi-
das”, frisa o secretário Carlos 
Augusto Silva.

O relatório ainda apon-
ta que cresceu em 1.100% as 
mortes em consequência de 
conflitos no campo. Das 109 
mortes registradas em 2021, 
101 aconteceram no territó-
rio indígena yanomami. O 
agricultor familiar Geovane 
da Silva Santos, pai do garo-
to Jonatas, morto a tiros em 10 
de fevereiro no Engenho Ron-
cadorzinho, no município de 
Barreiros, na Zona da Mata 
Sul de Pernambuco, esteve 
presente e relatou que os con-
flitos continuam na região.

“Eles envenenam as águas, 
as terras e ameaçam as famí-
lias da comunidade. A gente 
fica sem saber quando as coi-
sas vão se revolver lá no en-
genho. Que as autoridades to-
mem as providências, pois a 

Federação dos Trabalhadores 
Rurais, Agricultores e Agri-
cultoras Familiares do Esta-
do de Pernambuco (Fetape) já 
foi lá e foi feito o mapeamen-
to desde 2015, e não sei como 
que o trabalhador rural ain-
da sofre tanto”, compartilha.

“Depois de 500 anos de in-
vasão, as caravelas continuam 
chegando aos nossos territó-
rios. Além da pandemia, atual-
mente as crises sanitárias, po-
líticas, éticas e sociais têm 
refletido diretamente nas vi-
das dos 305 povos indígenas 
do Brasil, pois o Governo Fe-
deral e o Congresso Nacional 
seguem negando os direitos 
dos povos originários do Bra-
sil. Repudiamos todas as for-
mas de violência. Viva aos po-
vos indígenas”, frisa a indígena 
Kuñangue Aty, uma guarani
-Kaiowá. A CPT disponibili-
zará a versão digitalizada do 
Relatório Conflitos no Campo 
Brasil 2021 em 30 dias.

Dados da Comissão Pastoral da Terra foram lançados na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, no DF

Assassinatos no campo crescem 75%
RELATÓRIO REVELA

(Valéria de Almeida)

234 — Xiandi, imperador chinês
586 — Leovigildo, rei dos visigodos
1073 — Papa Alexandre II
1792 — Tiradentes, mártir brasileiro
1839 — Manuel Joaquim Pereira da Silva, 
militar e político (PB)
1902 — Sousândrade, poeta brasileiro
1910 — Mark Twain, escritor e humorista
norte-americano
1918 — Manfred von Richthofen, 
piloto de caça alemão
1950 — Lauro Bezerra Montenegro, 
agrônomo e político (PB)
1971 — François Duvalier, 
médico e ditador haitiano
1975 — Ranieri Mazzilli, advogado, jornalista e 
político brasileiro, 23o e 25o presidente do Brasil
1985 — Tancredo Neves, político brasileiro
1985 — José de Lima Siqueira, compositor, 
maestro e acadêmico (PB)
1998 — Luís Eduardo Magalhães, 
político brasileiro
2006 — Telê Santana, 
futebolista e treinador de futebol brasileiro
2008 — Carmem Silva, atriz brasileira
2016 — Prince, cantor norte-americano

Mortes na História

Obituário

José Hosail de Paiva
18/4/2022 – Aos 58 anos, em um 
trecho da PB-224, localizado entre 
os municípios de Camalaú e São 
João do Tigre, no Cariri da Paraíba, 
em um acidente de carro, que caiu 
em um barranco após a vítima 
perder o controle e capotar o veículo. Ele era 
natural de São João do Tigre.

Foto: Reprodução

Abraão Winogron
18/4/2022 – Aos 76 anos, em 
decorrência de problemas 
cardíacos. Médico e comunicador 
gaúcho. Ele se tornou conhecido 
por unir a Medicina e a 
Comunicação por meio do rádio 
e da tevê. Apresentou o programa ‘Medicina e 
Saúde’, na Rádio Guaíba, no Rio Grande do Sul, 
por cerca de 30 anos, divulgando dicas de saúde 
para os ouvintes.

Foto: Lauro Alves

Aforismo
“Verdadeira luz que ilumina 
o mistério da morte provém 
da ressurreição de Cristo. 
Existe uma certeza, Cristo 

ressuscitou, Cristo está vivo 
entre nós e esta luz nos 

espera atrás daquela porta 
sombria da morte.”

(Papa Francisco)
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Conforme já disse, eu entrei na empresa Cande 
com 16 anos de idade, como simples atendente, 
mas, atenta à dinâmica da firma, em pouco tempo 

fui promovida a secretária da presidência e, à medida 
em que empresa crescia, também investi no ofício, 
fazendo em 1974 uma especialização de seis meses de 
secretariado executivo no Rio de Janeiro e, quando voltei, 
ingressei na Faculdade de Administração, na Urne, e 
me tornei na empresa uma espécie de chefe de gabinete 
da presidência, com toda uma equipe ao meu comando 
(auxiliar de secretaria, office boy, telefonista-atendente e 
datilógrafa). Eu tinha apenas 19 anos de idade.

Muita gente procurava a empresa para oferecer 
produtos e uma de minhas obrigações era fazer essa 
filtragem, ou seja, cabia a mim decidir quem teria 
acesso ou não à administração. As coisas corriam 
rotineiramente até que, numa manhã, o porteiro 
interfonou me comunicando que havia “um rapaz de 
fala estranha querendo falar com o diretor da empresa”. 
Mandei encaminhá-lo para a recepção e fui recebê-lo. 
Era um moço, mais ou menos de minha idade, de bons 
modos, que falava um português ibérico com sotaque 
galício. Seu nome era Moncho Rodriguez, era um 
teatrólogo espanhol e sua vinda à empresa pretendia 
conseguir patrocínio para montagem de uma peça 
teatral em Campina Grande, cujo texto era da nossa 
dramaturga Lourdes Ramalho, que eu apenas conhecia 
de nome pelos jornais.

Na época eu não entendia nada de teatro, mas fiquei 
tão contagiada pelo entusiasmo do jovem artista que me 
apliquei o máximo para que a empresa patrocinasse o 
evento. Em exaustivas explicações despachando com o 
presidente, apelei pelo conhecido mecenato da Cande 
para com as atividades artístico-culturais da cidade e, 
enfim, ele acabou liberando os recursos. Infelizmente, 
com faculdade em curso e tantos afazeres, nem fui 
assistir à exibição da peça, mas anos depois soube que 
aquele jovem montou os textos de Lourdes Ramalho em 
Portugal e na Espanha, sendo premiado em inúmeros 
concursos de dramaturgia, e se tornou reconhecido, 
sendo hoje considerado um dos mais ativos encenadores 
do teatro ibérico.

Com extensa obra, Lourdes Ramalho é considerada 
a grande dama da dramaturgia nordestina, consagrada 
dentro e fora do Brasil e, embora a maioria de sua 
produção tenha sido voltada para o teatro, ela também 
se destacou como poetisa, cordelista e é uma das mais 
respeitadas pesquisadoras no estudo de raízes mouras e 
judaicas no Nordeste.

A ressonância de seu nome sempre me vinha aos 
ouvidos, porém, mesmo morando na mesma cidade, 
eu só vim a conhecê-la quarenta anos depois da visita 
de Moncho Rodriguez à Cande. A ocasião foi no Teatro 
Municipal Severino Cabral, na abertura do Festival de 
Inverno de Campina Grande de 2014, ela já nonagenária 
e sentada na primeira fila, ao lado de sua netinha Luíza 
que, por arte do destino, era filha de minha sobrinha 
Carol com o filho dela, George. Portanto, eu e Lourdes 
não nos conhecíamos, mas éramos contraparentes e foi 
minha sobrinha-neta quem me viu e nos apresentou: vó, é 
tia Ida. Dona Lourdes, me olhou com um semblante doce 
e carinhoso e disse: ouço muito falar sobre você, só não 
me disseram que era tão bonita.

Durante o evento fiquei sentada ao lado dela e, 
ao final, ela pegou em minha mão e disse: “Você é 
da família, quando puder venha me visitar. A partir 
desse dia fui muitas vezes visitar Dona Lourdes em sua 
residência da Rua João Tavares e nossos colóquios eram 
animados com café à mesa e pão-doce fresquinho, 
momentos que me enchem de saudades. Vez por outra 
eu levava algum colega versado nos seus assuntos 
preferidos, como ensinamentos rosacruzes, literatura de 
cordel e genealogia marrana, e numa ocasião levei à sua 
casa o rabino Ventura, que proporcionou a emocionante 
conversa dela, pelo telefone, com a famosa escritora 
Anita Novinsky, amigas que há décadas não se falavam.

Minha amiga Lourdes Ramalho faleceu aos 99 anos, 
no dia 7 de setembro de 2019, e a última vez que a vi foi 
no mesmo Teatro Municipal onde a conheci, dessa vez 
em cima do palco, onde seu corpo foi velado com honras 
e um expressivo acompanhamento dos artistas e ativistas 
culturais da cidade. Como uma diva.

Ida 
   Steinmüller

idasteinmuller@gmail.com | Colaboradora

Rememorando 
Lourdes Ramalho

Ida Steinmüller é administradora, memorialista 
e presidente de honra do Instituto Histórico de 

Campina Grande – IHCG

Da Redação

Ivandro Cunha Lima Filho
20/4/2022 – Aos 63 anos, em São 
Paulo (SP), em consequência de 
sequelas da Covid-19. Empresário 
e ex-diretor do Treze Futebol Clube, 
de Campina Grande (PB). Era 
filho do ex-senador Ivandro Moura 
Cunha Lima e tio de Bruno Cunha Lima, atual 
prefeito de Campina Grande.

Foto: Divulgação

Vinícius
(?)/4/2022 – Aos 23 anos, na Praia do 
Bessa, em João Pessoa (PB), de causa 
ainda não oficializada. Corpo do 
surfista foi encontrado no mar, preso 
a uma jangada. Ele saiu de casa 
para surfar e estava desaparecido 
desde a segunda-feira (18). A polícia investiga o caso.

Foto: Reprodução

Joel da Silva Ribeiro
18/4/2022 – Aos 93 anos. Engenheiro 
e ex-prefeito de Teresina (PI), entre 
1971 e 1975. Também foi oficial do 
Exército e responsável por diversas 
obras viárias na capital piauiense, 
deputado federal de 1979 a 1983 
e presidente da Companhia Energética do Piauí 
(Cepisa), entre 1975 e 1978.

Foto: Prefeitura de Teresina

Eliene Batista
19/4/2022 – Aos 37 anos, em 
Salvador (BA), após sofrer um 
AVC dois dias antes. Vice-prefeita 
do município de Laje (BA), pelo 
Progressistas. Ela era diagnosticada 
com leucemia promielocítica aguda. 
Ela também ocupava a Secretaria da Saúde do 
município e a Secretaria da Assistência Social. 
Exerceu o mandato de vereadora em duas ocasiões.

Foto: Reprodução

CONTATOS
n Para críticas, correções, colaborações, 
sugestões, informações sobre óbitos e propostas 
de temas relacionados à Seção Memorial do Jornal 
A União, o leitor pode entrar em contato pelo 
e-mail jorgerezende.imprensa@gmail.com ou pelo 
WhatsApp (83) 98854-1491.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2022, 
que objetiva: Apresentação de show musical da banda Bonde do Brasil, com duração de 1h10min, 
no dia 30 de abril de 2022, em praça pública na tradicional festa de emancipação política de 28 
anos do Município de Alcantil – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA - R$ 45.000,00.

Alcantil - PB, 19 de Abril de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Apresentação de show musical da banda Bonde do Brasil, com duração de 1h10min, 

no dia 30 de abril de 2022, em praça pública na tradicional festa de emancipação política de 28 anos 
do Município de Alcantil – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 04.004–SECRETARIA DE EDUCACAO, 
CULTURA E ESPORTES 13.392.1007.2014 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO 
MUNICÍPIO 13.392.1007.2015 – PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS ELEMENTO 
DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil 
e: CT Nº 00086/2022 - 19.04.22 - BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS 
LTDA - R$ 45.000,00.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2022, 
que objetiva: Apresentação de show musical do cantor Douglas pegador, com duração de 40min, 
no dia 30 de abril de 2022, em praça pública na tradicional festa de emancipação política de 28 
anos do Município de Alcantil – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA - R$ 15.000,00.

Alcantil - PB, 19 de Abril de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito
  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Apresentação de show musical do cantor Douglas pegador, com duração de 40min, no 

dia 30 de abril de 2022, em praça pública na tradicional festa de emancipação política de 28 anos do 
Município de Alcantil – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 04.004 SECRETARIA DE EDUCACAO, 
CULTURA E ESPORTES 13.392.1007.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO 
MUNICÍPIO 13.392.1007.2015 PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS ELEMENTO 
DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil 
e: CT Nº 00087/2022 - 19.04.22 - JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA - R$ 15.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2022

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 
IN00005/2022, que objetiva: : Contratação de consultoria e assessoria administrativa mensal de 
serviços técnicos especializados de natureza e caráter singular e de notória especialização, com 
termos de referência atestado de capacidade técnica, com procedimentos administrativas no mu-
nicípio e perante a órgãos e autarquias da União Federal, conforme descrito abaixo; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA 
EIRELI - R$ 36.000,00.

Alcantil - PB, 20 de Abril de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: : Contratação de consultoria e assessoria administrativa mensal de serviços técnicos 

especializados de natureza e caráter singular e de notória especialização, com termos de referência 
atestado de capacidade técnica, com procedimentos administrativas no município e perante a órgãos 
e autarquias da União Federal, conforme descrito abaixo. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de 
Licitação nº IN00005/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 02.002–SECRE-
TARIA DE ADMINISTRACAO 04.122.1002.2003 – MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINIS-
TRATIVO 03.003–SECRETARIA DE FINANCAS 04.123.1003.2005 – MANUTENÇÃO DO SETOR 
FINANCEIRO ELEMENTO DE DESPESA:3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA 
JURIDICA. VIGÊNCIA: até 19/04/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil 
e: CT Nº 00088/2022 - 20.04.22 - G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - R$ 36.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00011/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Micro-
empresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para o fornecimento de 
equipamentos para tratores pertencente a frota municipal de Araruna/PB. ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA: 09H DO DIA 06 DE MAIO DE 2022. INÍCIO DA FASE DE LANCES: 09H15MIN DO DIA 
06 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 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: 
licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.comprasgovernamentais.gov.br; podendo 
ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 20 de abril de 2022
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o proce-
dimento da Tomada de Preços n° 00001/2022, para aquisição de medicamentos psicotrópicos e 
ADJUDICO o seu objeto à empresa A empresa FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, cadastrada no CNPJ nº 08.160.290/0001-
42, vencedora de vários itens com o valor de R$ 38.334,00 (trinta e oito mil, trezentos e trinta e 
quatro reais), a empresa ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, cadastrada no 
CNPJ nº 21.596.736/0001-44, vencedora de vários itens com o valor de R$ 3.830,00 (três mil, 
oitocentos e trinta reais), a empresa ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS 
LTDA, cadastrada no CNPJ nº 31.187.918/0001-15, vencedora de vários itens com o valor de R$ 
99.854,00 (noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais).

Aguiar - PB, 19 de Abril de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-
mento da Tomada de Preços n° 00006/2022, para aquisição de material médico hospitalar e ADJU-
DICO o seu objeto à empresa FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, 
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – ME,  CNPJ n° 08.160.290//0001-42, vencedora de vários 
itens com o valor de R$ 11.333,40 (onze mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta centavos), 
a empresa JOSÉ NERGINO SOBREIRA – PJS DISTRIBUIDORA, CNPJ nº 63.478.895/0001-94, 
vencedora de vários itens com o valor de R$ 16.782,50 (dezesseis mil, setecentos e oitenta e 
dois reais e cinquenta centavos), a empresa DENTAL FARMA COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ nº 
18.110.143/0001-11, vencedora de vários itens com o valor de R$ 1.191,25 (um mil, cento e noventa 
e um reais e vinte e cinco centavos), ALLFAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, 
CNPJ nº 31.187.918/0001-15, vencedora de vários itens com o valor de R$ 68.774,40 (sessenta e 
oito mil, setecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), CRISANTO ABILIO DE SOUSA 
NETTO, CNPJ nº 27.270.402/0001-62, vencedora de vários itens com o valor de R$ 64.558,30 
(sessenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos).

Aguiar - PB, 20 de Abril de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o pro-
cedimento da Tomada de Preços n° 00005/2022, para aquisição de medicamentos, destinados 
a Farmácia Básica do Município, aos Centros de Saúde onde atuam as equipes do Programa de 
Saúde da Família – PSF e SAMU e ADJUDICO o seu objeto à empresa FARMAGUEDES COMÉR-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – ME,  CNPJ n° 
08.160.290//0001-42, vencedora de vários itens com o valor de R$ 7.978,00 (sete mil, novecentos 
e setenta e oito reais), a empresa JOSÉ NERGINO SOBREIRA – PJS DISTRIBUIDORA, CNPJ nº 
63.478.895/0001-94, vencedora de vários itens com o valor de R$ 5.580,00 (cinco mil, quinhentos 
e oitenta reais), a empresa ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOS-
PITALARES LTDA, CNPJ nº 09.260.831/0001-77, vencedora de vários itens com o valor de R$ 
6.370,00 (seis mil, trezentos e setenta reais), ALLFAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA, CNPJ nº 31.187.918/0001-15, vencedora de vários itens com o valor de R$ 10.390,00 (dez 
mil, trezentos e noventa reais), CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETTO, CNPJ nº 27.270.402/0001-
62, vencedora de vários itens com o valor de R$ 176.333,80 (cento e setenta e seis mil, trezentos 
e trinta e três reais e oitenta centavos).

Aguiar - PB, 20 de Abril de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00002/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00002/2022, para o dia 02 

de Maio de 2022 às 14:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Gama Rosa, S/N - 
Centro - Arara - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido 
endereço. Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. 

Arara - PB, 20 de Abril de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA/PB

AVISO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0013/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO-

LINA COMUM E ÓLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E 
MÁQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRA-
TADOS, VINCULADOS OU A DISPOSIÇÃO DA ATIVIDADE PÚBLICA E DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA – PB. ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE SERÁ 
REALIZADO O PREGÃO: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR.  RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: A PARTIR DO DIA 25/04/2022, ÀS 16H00MIM; ENCERRAMENTO DO RECEBIMEN-
TO DAS PROPOSTAS: 05/05/2022, ÀS 08H59MIM; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 05/05/2022 
ÀS 09H00MIM; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 05/05/2022 ÀS 09H10MIM. O 
EDITAL E SEUS ANEXOS PODERÃO SER OBTIDOS NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: WWW.
PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR E HTTP://BOAVENTURA.PB.GOV.BR/ACESSO-A-
-INFORMACAO/LICITACOES. 

BOA VENTURA/PB, 20 DE ABRIL DE 2022.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA

RUA EMÍLIA LEITE - Nº 05
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº 01.007/2022

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº.  01.007/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
CONTRATADO: MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA, CPF Nº 027.181.334-22
OBJETIVO: Contratação de serviços técnicos especializados na elaboração e revisão de 

legislação tributária, mas especificamente atualização do Código Tributário Municipal, Código de 
Posturas, Lei de Parcelamento do Uso do Solo, Código de Obras, COSIP – Contribuição para custeio 
da Iluminação Pública, capacitação de Agentes Fiscais, consultoria no lançamento e arrecadação 
do ISSQN, IPTU, ITBI, taxas e preços públicos, elaboração de Plantas de Valores, consultoria em 
recadastramento imobiliário e mobiliário, acompanhamento da arrecadação e dívida ativa.

FORNECEDOR: MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA, CPF Nº 027.181.334-22
VALOR GLOBAL: R$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais)
PRAZO: 12 meses.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, II e § 1º e art. 13, inciso III e IV da Lei nº 8.666/93 e Inexi-

gibilidade nº. 004/2022 e PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2022
DATA DA ASSINATURA: 07 de Abril de 2022.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA

RUA EMÍLIA LEITE - Nº 05
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 
N° 0015/2022 – PMBV

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 0051/2022 – PMBV

O Município de Boa Ventura/PB, através do seu Pregoeiro Oficial, torna público que fará reali-
zar licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, às 09:00hs (horário 
local) do dia 09 de MAIO de 2022, objetivando a realização de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO CADASTRAMENTO DE 
PROPOSTAS, ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE 
PLATAFORMA MAIS BRASIL, SIMEC, SISMOB E GOVERNO DO ESTADO E ACOMPANHAMENTO 
DA REGULARIDADE DO MUNÍCIPIO JUNTO AO CAUC, PLATAFORMA MAIS BRASIL, SIAFI/
CANDIN.A sessão pública será realizada na sala de reuniões no anexo do Prédio da Prefeitura 
de Boa Ventura, localizada a Rua Emília Leite, nº 05, Centro, Boa Ventura - PB. Cópia do Edital 
e seus anexos poderão ser adquirido exclusivamente e gratuitamente pelo site www.boaventura.
pb.gov.br ou por e-mail (licitacaopmboaventura2@gmail.com), a partir da publicação deste aviso.

Boa Ventura - PB, 20 de abril de 2022.
LIVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO 

Pregoeira Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO 

Nº 25003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao PREGÃO ELETRONICO Nº 25003/2022 que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor deROSEMBLITH DE ARAUJO SILVACNPJ00.821.449/0001-10Valor R$ 61.346,00;EDNAL-
DO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTASCNPJ 09.600.517/0001-96Valor R$109.840,00;MARIA 
CAROLINA CALADO PINHO CNPJ35.173.009/0001-89 Valor R$17.837,00; UNIQUE COMERCIO 
VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDACNPJ44.519.282/0001-03Valor R$1.141,00perfazendo o valor 
global de  R$ 190.164,00.

Campina Grande - PB, 08deabril de 2022
VALKER NEVES SALES

SECRETÁRIO 
 

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

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa(s) para fornecimento de forma parcelada conforme a neces-

sidade e solicitação, de material de expediente e utensílios para atender as necessidades da STTP 
– Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – Supe-
rintendencia de transito e transportes Publicos 122.2001.2113 – Ações Administrativas da STTP 
3390.30.99.00 – Material de Consumo 1001 – Recursos Ordinarios. PARTES CONTRATANTES: 
Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande e:CT Nº 00077/2022 - 
19.04.22 até 31.12.22 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI - R$ 14.893,50;

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
DISPENSA 

Nº DV00020/2022
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 DV00020/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA 
DE MEDALHAS EM AÇO PERSONALIZADAS PARA PREMIAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS 
E EM PARCERIA COM A STTP; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: PAULO RICARDO LINS MACEDO 07659671464 - R$ 17.400,00.

Campina Grande - PB, 19 de Abril de 2022
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente 
 

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA 

DE MEDALHAS EM AÇO PERSONALIZADAS PARA PREMIAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS 
E EM PARCERIA COM A STTP. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00020/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 Superintendência de 
Trânsito e Transportes Públicos 04.122.2001.2113 Ações Administrativas da STTP 3390.30.99 
Material de consumo. VIGÊNCIA: até 19/05/2022. PARTES CONTRATANTES: Superintendência 
de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande e: CT Nº 00079/2022 - 19.04.22 - PAULO 
RICARDO LINS MACEDO 07659671464 - R$ 17.400,00.

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

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA 

Nº DV00015/2022
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 DV00015/2022, 
que objetiva: Contratação de empresa para divulgação de ações informativas da STTP com inserções 
de mensagens sobre horários e frota de ônibus para os torcedores, e orientações de monitoramento 
e fiscalização de trânsito, e campanhas educativas dos aplicativos de mobilidade urbana, durante 
as transmissões radiofônicas da tabela de jogos de futebol da Copa do Nordeste – Copa do Brasil 
– Série C, e Campeonato Paraibano; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: FRANCISCO DE ASSIS VICENTE 43725716404 - R$ 12.000,00.

Campina Grande - PB, 19 de Abril de 2022
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente 
 

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para divulgação de ações informativas da STTP com inserções 

de mensagens sobre horários e frota de ônibus para os torcedores, e orientações de monitoramento 
e fiscalização de trânsito, e campanhas educativas dos aplicativos de mobilidade urbana, durante 
as transmissões radiofônicas da tabela de jogos de futebol da Copa do Nordeste – Copa do Brasil – 
Série C, e Campeonato Paraibano. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00015/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público 15.453.1024.2110 – Ações de mobilidade para transporte público de 
passageiros 14.451.1024.2111 – Ações de mobilidade para melhoramento sistema viário urbano e 
rural 33.90.39.99 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 19/07/2022. PAR-
TES CONTRATANTES: Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande 
e: CT Nº 00078/2022 - 19.04.22 - FRANCISCO DE ASSIS VICENTE 43725716404 - R$ 12.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AVISO DE TORNAR SEM EFEITO

O Secretário de ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE  CAMPINA GRANDE, no uso de 
suas atribuições legais, RESOLVE: TORNAR SEM EFEITO: a publicação do 1º Termo de Aditivo ao 
contrato Nº 2.05.048/2021, publicado no Semanário oficial pág 03 dia 05/04/2022, DOE PÁG 205 do 
dia 06/04/2022 e no JORNAL A UNIÃO PÁG 25 do dia 06/04/2022, por conveniência e oportunidade.

VALKER NEVES SALES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

GABINETE DO SECRETÁRIO
GABINETE DO SECRETÁRIO

 Campina Grande - PB, 04 de abrilde 2022.
INEXIGIBILIDADE

 Nº IN. 2.05.005/2022
 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO 

DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
 R E S O L V E:
 RATIFICAR a Inexigibilidade de licitação, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTO-
RIA JURÍDICA, DE NATUREZA SINGULAR, PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL 
E OS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 
DO TRABALHO E DO IDOSO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA E TRIBUNAL 
DE CONTAS DA UNIÃO; com base nos elementos constantes no Processo Administrativo nº. 
2.05.047/2022, a qual sugere a contratação de:

 - CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS.
CNPJ: 25.408.506/0001-65
VALOR: R$49.500,00 (QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOSREAIS)
Publique-se e cumpra-se.

VALKER NEVES SALES 
Secretário Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

TERMO DE CONTRATO 
Nº 2.05.064/2022/CSL/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.064/2022/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 
FMAS/SEMAS/PMCG E CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS. OBJETO CONTRA-
TUAL: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, DE NATUREZA SINGULAR, 
PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E OS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DO TRABALHO E DO IDOSO JUNTO AO 
TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRAZO DE VIGÊN-
CIA: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022. FUNDAMENTAÇÃO: INEXIGIBILIDADE Nº 2.05.005/2022/
CSL/SEMAS/PMCG, LEI Nº 8.666/93,   LEI COMPLEMENTAR Nº123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 
2006 E LEGISLAÇÃO PERTINENTE, CONSIDERADAS AS ALTERAÇÕES POSTERIORES DAS 
REFERIDAS NORMAS; E, AINDA, AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 14.039, 
DE 17 DE AGOSTO DE 2020. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.122.2001.2141 ELEMENTO DE 
DESPESA: 33.90.39. FONTE DE RECURSOS: 15001000 SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES 
E CAIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI. VALOR GLOBAL: R$ 49.500,00 (QUARENTA E NOVE MIL 
E QUINHENTOS  REAIS). DATA DE ASSINATURA: 04/04/2022.

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº 2.05.058/2021. PARTES: FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEUNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.OBJETO:O PRE-
SENTE ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA E SÉTIMA DO 
CONTRATO Nº 2.05.058/2021, COM EFEITO RETROATIVO A DATA LIMITE PARA APRESENTA-
ÇÃO DAS PROPOSTAS, NO PERCENTUAL DE 10,78582%, CONFORME ART. 65, § 5º DA LEI 
8.666/93 E A RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS. VIGÊNCIA:O PRAZO DO CONTRATO 
Nº 2.05.058/2021 FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR 
DO DIA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO ORIGINÁRIO, QUAL SEJA DIA 22 DE ABRIL DE 
2022.LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2.05.004/2021. FUNDAMENTAÇÃO:LEI FEDERAL 
N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. SIGNATÁRIOS:VALKER NEVES SALES, PAULO EMILIO 
PIMENTEL UZÊDA E VALKIRIA NAKAMASHI. DATA DE ASSINATURA: 20 DE ABRIL  DE2022.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA 
nº 2.05.025/2022/CSL/SEMAS/PMCG

O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 
Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.025/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa jurídica: JSE GESTÃO  E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA LTDA, 
com vistas a Locação de Imóvel situado a Rua Presidente Roosevelt, 408 – Alto Branco, destinado 
ao funcionamento da Casa da esperança II – até 31 de dezembro de 2022, embasada no art. 24, 
inciso X, e art. 54, §2º, da Lei Federal Nº 8.666/93, alterada, em especial ao disposto no artigo 26 
da Lei de Licitações, no valor total de R$  55.665,00 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e sessenta 
e cinco reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 
08.243.1018.2125 (Ações das Casas da Esperança I , II, III e IV). Elemento da Despesa: 3390.39. 
Fonte de Recursos: 16600000.

Campina Grande, 05 de abril de 2022.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO 

Nº 2.05.033/2022/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.033/2022/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E JSE GESTÃO  E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA 
LTDA. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE ROO-
SEVELT, 408 – ALTO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANÇA 
II. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 2.05.025/2022/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, INCISO X, E ART. 54, §2º, DA LEI FEDERAL Nº 
8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1018.2125. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. 
FONTE DE RECURSOS: 16600000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E CARLOS EDUAR-
DO AGRA CELINO. VALOR GLOBAL: R$ 55.665,00 (CINQUENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E 
SESSENTA E CINCO REAIS). DATA DE ASSINATURA: 05/04/2022. 

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA 
nº 2.05.029/2022/CSL/SEMAS/PMCG

O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 
Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.029/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com 
a pessoa jurídica: JSE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA LTDA, com 
vistas a Locação de Imóvel situado a Rua Joaquim Caroca, 173 – Bodocongó - Campina Grande, 
destinado para oferta do serviço de um Centro Dia especializado para crianças com Microcefalia 
e apoio a suas famílias, através do co-financiamento junto ao MDS– até 31 de dezembro de 2021, 
embasada no art. 24, inciso X, e art. 54, §2º, da Lei Federal Nº 8.666/93, no valor total de R$  
38.925,00 (trinta e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais), cujas despesas correrão á conta da 
Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1018.2128 (Ações dos CREAS). Elemento 
da Despesa: 3390.39. Fonte de Recursos: 16600000.

Campina Grande, 05 de abril de 2022.
VALKER NEVES SALES 

Secretário Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.041/2022/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.041/2022/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E JSE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA 
LTDA. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM CAROCA, 
173 – BODOCONGÓ – DESTINADO PARA OFERTA DO SERVIÇO DE UM CENTRO DIA ESPE-
CIALIZADO PARA CRIANÇAS COM MICROCEFALIA E APOIO A SUAS FAMÍLIAS, ATRAVÉS DO 
COFINANCIAMENTO JUNTO AO MDS. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022. FUNDAMEN-
TAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.029/2022/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, INCISO X, E 
ART. 54, §2º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1018.2128. 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS: 16600000. SIGNATÁRIOS: VALKER 
NEVES SALES E CARLOS EDUARDO AGRA CELINO. VALOR GLOBAL: R$ 38.925,00 (TRINTA 
E OITO MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS). DATA DE ASSINATURA:  05/04/2022. 

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.2022.
REPUBLICADO PARA CORREÇÃO

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 06.2022, do tipo MENOR PREÇO, 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, De-
creto, 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, 20 de abril de 2022.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
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 06/05/2022, 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 CABEDELO 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00032/2022

A Pregoeira Substituta comunica aos interessados que, por ordem do Secretário de Finanças 
do Município, de acordo com Decreto Municipal nº 17 de 15 de junho de 2018, vem a público 
informar o CANCELAMENTO do Pregão Eletrônico nº 00032/2022 cujo objeto é, Contratação de 
empresa especializada na locação de softwares para prestação de serviços de fornecimento de 
licenças mensais para processamento da contabilidade e portal da transparência para atender as 
necessidades da Secretaria de Finanças, que ocorreria no dia 26 de Abril de 2022 às 09:00 horas. 

Telefone: (083) 3250-3222 / E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br
Cabedelo - PB, 20 de Abril de 2022

Bárbara Rodrigues Soares
Pregoeira Substituta

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licita-
caocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de materiais 
de higiene pessoal para atender a demanda dos serviços ofertados pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde. Abertura 
da sessão pública: 09:00 horas do dia 05 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 09:15 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 subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e le-
gislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: 
licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.
tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 20 de Abril de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.2022.
O Pregoeiro Oficial do Município de Cuitegi/PB, Rua Nossa Senhora do Rosário, 35, Cen-

tro – Cuitegi/PB, torna Público aos interessados em participar do Certame Licitatório PREGÃO 
ELETRÔNICO 07.2022, do tipo MENOR PREÇO, para contratações de veículos diversos, com 
condutores e manutenções corretivas e preventivas, para prestações de serviços mensais, diários 
e viagens eventuais junto a Prefeitura Municipal de Cuitegi-PB, até dezembro de 2022 ou enquanto 
durar os quantitativos. Recursos previstos no orçamento vigente. DATA ABERTURA: 05.05.2022, 
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, 20 de abril de 2022.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER 

AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de 
Preços nº AD00005/2022 - Ata de Registro de Preços nº 00001/2022, decorrente do processo 
licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00001/2022, realizado pela FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE LUCENA. DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Cuité de 
Mamanguape: 02.120 Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape 10 301 4280 2021 Manut. 
do Fundo Municipal de Saúde 3390.30 99 Material de Consumo 10 301 4280 2023 Man Ativ Prog 
Saude na Familia – PSF 3390.30 99 Material de Consumo 10 301 4280 2026 Man Ativ Programa 
de Farmacia Basica 3390.30 99 Material de Consumo 10 301 4280 2054 Manut do Programa NASF 
3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00127/2022 - 
20.04.22 - RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO - R$ 504.763,00.

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 21 de abril de 2022      25Publicidades



 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2022

Tomada de Preços 
Nº 00001/2018.

Extrato do Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 00115/2018, celebrado entre o 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE. Contratada: JOAO HIGOR PINTO 
DIAS. DO OBJETO: O presente instrumento tem como objeto a alteração na Cláusula Quarta 
do Contrato n.º 00115/2018, celebrado com a empresa JOAO HIGOR PINTO DIAS. Valor do 
apostilamento: R$ 73.382,98 (SETENTA E TRES MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS 
E NOVENTA E OITO CENTAVOS). Fundamento legal: Art. 65, inciso II, alínea d, da Lei 8.666/93. 
Ficam ratificados os preços. 

CUITÉ DE MAMANGUAPE - PB, 20 de Abril de 2022.
Hélio Severino de Souza

Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE DIÁRIAS DE CAÇAMBA E DE HORAS DE MÁQUINAS PE-
SADAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. LICITANTE 
HABILITADO: IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI – ME - Valor: R$ 168.000,00; JOTAV 
CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA - Valor: R$ 136.000,00; LOTUS LOCACOES 
E ENGENHARIA EIRELI- Valor: 140.000,00.  LICITANTES INABILITADOS:APS TRANSPORTES 
E LOCAÇÕES LTDA, por não atender aos itens: 9.2.5. 9.2.6;CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO 
– EPP, por não atender aos itens:9.2.6, 11.16.2;JOÃO PAULO ARAUJO DOS SANTOS, deixou 
de apresentar o seguinte documento, exigido no edital: item: 9.2.4; a empresaTHIAGO BENTO 
PEIXOTO DA SILVA 05979464425, deixou de apresentar o seguinte documento, exigido no edital: 
item: 9.2.6.(Não apresentaram as documentações pendentes, devidamente regularizada dentro dos 
prazos estipulados, nem tampouco solicitaram prorrogação dos prazos por igual período). Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua: Expedicionário 
Luís Tenório Leão, 791 - Centro - Caraúbas - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 20 de abril de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA- 

PREGOEIRO OFICIAL 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, durante o 
ano letivo de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Caraúbas: 05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO 12.306.0006.2018 MAN-
TER A MERENDA ESCOLAR 500 Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Caraubas e: CT Nº 90101/2022 - 11.04.22 - MARGARETE ALVES DE 
LIMA AMORIM - R$ 34.486,80; CT Nº 90102/2022 - 11.04.22 - MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA - R$ 
27.228,04; CT Nº 90103/2022 - 11.04.22 - JOSILDO ANICETO DE SOUSA - R$ 25.835,53; CT Nº 
90104/2022 - 11.04.22 - JOZEILTON JOÃO DE SOUSA - R$ 26.254,44; CT Nº 90105/2022 - 11.04.22 
- JOSE EDNALDO PEREIRA DO NASCIMENTO - R$ 26.723,00; CT Nº 90106/2022 - 11.04.22 - 
José Marcos Dantas Leite - R$ 39.100,00; CT Nº 90107/2022 - 11.04.22 - JOÃO GENUINO DE 
OLIVEIRA - R$ 26.621,77; CT Nº 90108/2022 - 11.04.22 - ROSENALDO HONORATO DA SILVA 
- R$ 28.022,65; CT Nº 90109/2022 - 11.04.22 - JOSÉ PEREIRA SOBRINHO - R$ 28.673,12; CT 
Nº 90110/2022 - 11.04.22 - COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES 
E AGRICU - R$ 31.205,15.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, por meio do site www.gov.br/compras, lici-
tação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gêneros 
alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município. 
Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 26 de Maio de 2022. Início da fase de lances: para 
ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3635–1013. E-mail: pmdamiaolicitacao@
gmail.com. Edital: www.damiao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.gov.br/compras. 

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

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 14:00 horas do dia 06 de Abril de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para veículos pesados e máqui-
nas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

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

Damião - PB, 20 de Abril de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

CONVOCAÇÃO DO TERCEIRO COLOCADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220203PE00006

Tipo: Menor preço por Item 
Objeto: Aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios não perecíveis para a Merenda para 

atender Creches, Ensino Integral, Infantil, Fundamental, Eja, Ensino Especial e Mais Educação do 
Município de Esperança-PB.

A Prefeitura Municipal de Esperança, através do Pregoeiro, torna público que em face do não 
comparecimento para assinatura do contrato, conforme publicação do dia 06/04/2022 no Diário 
Oficial do Estado da Paraíba – DOE e Jornal A União, pág. 217,  da segunda colocada no Pregão em 
epígrafe, e em conformidade com o item 17.1.4 do instrumento convocatório, CONVOCO o licitante 
remanescente na ordem de classificação, classificado em terceiro nos itens 02; 03; 04; 05; 06; 07; 
08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 23; 25; 26; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34 e 35 para no 
prazo de 03 (três) dias úteis para manifestar interesse nos itens remanescentes. A contratação se 
dará nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços de 
conformidade com o ato convocatório, conforme art. 64, §2º, da Lei de Contratos e Licitações. Desde 
já, solicitamos a mesma documentação de habilitação constante no Edital do referido processo no 
prazo de 02 (dois) dias úteis. Caso não aceite, será convocado o quarto classificado, até que seja 
efetivada a contratação, ou seja, decidida pela revogação da licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antônio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 08h00min, do dia 05 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de 
eventos visando atender as necessidades da administração pública. 

Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 20/2007. Informações e retirada do Edital: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 20 de Abril  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00062/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Antônio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 10h00min, do dia 04 de Maio de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locações de parques, 
mesas e outros - 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações e retirada do Edital: no horário das 
08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 20 de Abril  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antônio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 08h30min, do dia 04 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de hospedagem para 
diversos eventos realizados pela Administração Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações e retirada 
do Edital: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 20 de Abril  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 
Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 09:30 horas do dia 05 de Maio de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO 
E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO – 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 Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 0325/09; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: gadobravolicitacao@
gmail.com. Edital: www.prefeituragadobravo.com.br; www.tce.pb.gov.br. 

Gado Bravo - PB, 21 de Abril de 2022
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB
 EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para fornecimento de peças por per-
centual de desconto dos veículos pertencentes a esta Edilidade, conforme termo de referência. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 
/ PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 
3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00161/2022 - 19.04.22 - JAILSON 
DA SILVA FERREIRA 05315684407 - R$ 45.000,00; CT Nº 00162/2022 - 19.04.22 - MULT DIESEL 
AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - R$ 585.000,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PARA RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO 
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 
3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 20/04/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00163/2022 - 18.04.22 - ECOSOLO 
GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - R$ 264.000,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00001/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATERRO 
SANITÁRIO PARA RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 
PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso 
II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Admi-
nistração. RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 13/04/2022.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: para Credenciamento para Contratação de empresas para prestação de serviços de 
transporte de pacientes e acompanhantes encaminhados para consultas, exames, tratamentos 
especializados a sessões de hemodiálise, com saída da localidade ITAPOROROCA até as cidades 
de JOÃO PESSOA, GUARABIRA, MAMANGUAPE, reserva e outros trajetos, se necessários, com 
veículo tipo passeio. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00002/2022. DOTAÇÃO: RE-
CURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2022 
Elementos de despesa 3.3.90.36.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.3.90.39.01 
– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Itapororoca e: CT Nº 00160/2022 
- 13.04.22 - MARCIO BARBOSA LOPES DA COSTA - R$ 13.600,00; CT Nº 00135/2022 - 13.04.22 
- MANOEL MESSIAS MASCENA DA COSTA - R$ 21.400,00; CT Nº 00136/2022 - 13.04.22 - JOÃO 
BATISTA DA SILVA MANOEL - R$ 12.800,00; CT Nº 00137/2022 - 13.04.22 - ISMERALDO MANOEL 
DE ANDRADE - R$ 26.300,00; CT Nº 00138/2022 - 13.04.22 - GENIVAL FERNANDES DE MELO - R$ 
16.000,00; CT Nº 00139/2022 - 13.04.22 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA FILHO - R$ 21.100,00; CT Nº 
00140/2022 - 13.04.22 - RAFAEL MARINHO DE SOUZA FILHO - R$ 16.800,00; CT Nº 00141/2022 
- 13.04.22 - SEVERINO DOS RAMOS SANTOS DE FRANÇA - R$ 25.900,00; CT Nº 00142/2022 
- 13.04.22 - MANOEL FREIRE PEREIRA - R$ 14.600,00; CT Nº 00143/2022 - 13.04.22 - JOSE 
DOS SANTOS DUARTE 29959373487 - R$ 21.100,00; CT Nº 00144/2022 - 13.04.22 - MARCOS 
ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA 03758304482 - R$ 25.475,00; CT Nº 00145/2022 - 13.04.22 
- FRANCISCO IRAILDO CANDIDO 61109312504 - R$ 19.200,00; CT Nº 00146/2022 - 13.04.22 
- WENDELSON SILVA DE OLIVEIRA 03019889430 - R$ 16.850,00; CT Nº 00147/2022 - 13.04.22 - 
ODAIR DUARTE DA SILVA 05742409427 - R$ 26.400,00; CT Nº 00148/2022 - 13.04.22 - ZENILDO 
GRACIANO SANTANA 99359243787 - R$ 23.700,00; CT Nº 00149/2022 - 13.04.22 - EVERSON DE 
SALES PONTES 10074576437 - R$ 24.675,00; CT Nº 00150/2022 - 13.04.22 - PETRONIO SILVA 
DOS SANTOS 04592527470 - R$ 23.200,00; CT Nº 00151/2022 - 13.04.22 - MARCELO COSTA 
DE SOUZA 05399236486 - R$ 31.000,00; CT Nº 00152/2022 - 13.04.22 - JOSE LENILSON AZE-
VEDO DE FRANCA 09699352426 - R$ 21.900,00; CT Nº 00153/2022 - 13.04.22 - WELLINGTON 
SANTOS DE MORAIS 07945399479 - R$ 19.200,00; CT Nº 00154/2022 - 13.04.22 - LUIZ PAULO 
DE FIGUEIREDO 53634047704 - R$ 27.700,00; CT Nº 00155/2022 - 13.04.22 - AMADEU RIQUE 
FERREIRA 04135705413 - R$ 19.450,00; CT Nº 00156/2022 - 13.04.22 - RODOLFO SANTOS DE 
MOURAIS 09680555402 - R$ 55.600,00; CT Nº 00157/2022 - 13.04.22 - WILLIAM DOS SANTOS 
VIEGAS 11301722448 - R$ 20.800,00; CT Nº 00158/2022 - 13.04.22 - RIELMA OLIVEIRA FER-
NANDES 09053602496 - R$ 25.600,00; CT Nº 00159/2022 - 13.04.22 - AGNALDO CORDEIRO 
DA SILVA JÚNIOR 08796597429 - R$ 19.450,00.

RONALDO MASCENA DE OLIVEIRA
Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00013/2022. OBJETO: Contratação de empresa no 
ramo pertinente para os serviços de DECORAÇÃO JUNINA da cidade de Itapororoca/PB, conforme 
especificações. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21. AUTORIZA-
ÇÃO: Secretaria de Ação Social. RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 19/04/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de DECORAÇÃO JUNINA 
da cidade de Itapororoca/PB, conforme especificações. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licita-
ção nº DV00013/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNADA 
NO ORÇAMENTO VIGENTE ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00167/2022 - 20.04.22 - GEOVANI 
JOSE SANTOS MATOS 10641478445 - R$ 38.700,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

PREGÃO PRESENCIAL  Nº 00008/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da sua Pregoeira Oficial e equipe de apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados, a interposição de recursos administrativo por parte 
da empresa FRANCISCO DA SILVA PEREIRA – ME, cadastrada no CNPJ nº 07.673929/0001-20, 
contra o resultado de julgamento dos documentos de habilitação do PREGÃO PRESENCIAL nº 
00008/2022, para conhecimento dos interessados, querendo, apresentem impugnação no prazo 
legal. Demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço Rua Prefeito 
Antônio Ramalho Diniz, nº 26, Centro – Ibiara - PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas.  

Ibiara – PB, 20 de Abril de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2022, que objetiva: Para 
Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural conforme §1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução do FNDE nº 04/2015; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CICERO VITURINO DOS 
SANTOS - R$ 24.600,00; FRANCISCO CIRILO DE SOUSA - R$ 39.960,00; MANOEL ANIZIO DA 
SILVA - R$ 19.239,30; ODENIVAL ANIZIO DA SILVA - R$ 20.230,00.

Ibiara - PB, 20 de Abril de 2022
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
AISO DE RESULTADO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 00016/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua pregoeira, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, o resultado de habilitação do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
00016/2022, com o seu objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, 
DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB, conforme especifi-
cações do edital. Sendo considerada INABILITADA a empresa: DENTAL CAMARGO COMÉRCIO 
LTDA, cadastrada no CNPJ nº 18.110.143/0001-11. 

IBIARA – PB, 20 de Abril de 2022 
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES 

PREGOEIRA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
AVISO DE RESULTADO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da sua pregoeira, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, o resultado de habilitação do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
00015/2022, com o seu objeto AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA DO MUNICÍPIO DE IBIA-
RA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. Conforme especificação do edital. Sendo considerada 
INABILITADA a empresa J A L SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI, CNPJ: 
34.277.779/0001-09, e sendo considerada HABILITADA a empresa LINDEMBERG ARAUJO DOS 
SANTOS – CNPJ 15.457.996/0001-36. 

IBIARA – PB, 20 de Abril de 2022 
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES 

PREGOEIRA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
AVISO DE RESULTADO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da sua pregoeira, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, o resultado de habilitação do PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00013/2022, com o seu objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A 
DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2022. Conforme especificação do 
edital. Sendo considerada INABILITADA a empresa: GABRIELA PINTO DE FREITAS – CNPJ 
34.983.649/0001-91, sendo considerada HABILITADA a empresa JOANA DARC COSTA AFREU 
– CNPJ 13.207.326/0001-36.

IBIARA – PB, 20 de Abril de 2022 
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES 

PREGOEIRA OFICIAL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Presidente João Pessoa, 305 - Centro - Juazeirinho - PB, às 11:00 HORAS DO DIA 03 DE MAIO 
DE 2022, licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL, DO TIPO MENOR PREÇO, para: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO POR COMPRA PARCELADA DE 
MATERIAL ODONTOLÓGICO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO 
FUTURAS CONTRATAÇÕES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL 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. Te-
lefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br

Juazeirinho - PB, 20 de Abril de 2022
ERINALDO ARÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 08:00 horas do dia 05 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Fornecimento de mão de obra terceirizada. 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; Decreto 
Federal nº 7.892/13; 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) 3464–1069. E-mail: licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: www.juncodoserido.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Junco do Seridó - PB, 20 de Abril de 2022
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022

O Prefeito do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve: Adjudica o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 002/2022, que objetiva: 
Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Pavimentação da Rua 
João Pereira Filho (Estaca 0,00 a Estaca 7,00 + 7,20 m); Pavimentação da Rua João Pereira Filho 
(Estaca 7,00 + 7,20m a Estaca 11 + 11,67m); Pavimentação da Rua Pref. João Torres Vilar (Estaca 
0,00 a Estaca 4 + 11,26m), todas na cidade de Livramento-PB; com base nos elementos cons-
tantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): Pessoa 
jurídica:Ventura & Leite Serviços de Engenharia Ltda, CNPJ: 37.261.300/0001-34, Rua AmeliaVir-
ginio da Silva, Nº 210, Santo Antonio, Livramento-PB, com valor total de R$ 275.093,98 (duzentos 
e setenta e cinco mil, noventa e três reais, noventa e oito centavos).Publique-se e cumpra-se.

Livramento-PB, 13 de abril de 2022.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022

O Prefeito do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, Re-
solve: Homologar o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 002/2022, que objetiva: 
Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Pavimentação da Rua 
João Pereira Filho (Estaca 0,00 a Estaca 7,00 + 7,20 m); Pavimentação da Rua João Pereira Filho 
(Estaca 7,00 + 7,20m a Estaca 11 + 11,67m); Pavimentação da Rua Pref. João Torres Vilar (Estaca 
0,00 a Estaca 4 + 11,26m), todas na cidade de Livramento-PB, conforme Contrato de Trabalho Nº 
1076633-99/2021-CAIXA; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os 
quais apontam como proponente(s) vencedor(es): Pessoa jurídica:Ventura & Leite Serviços de 
Engenharia Ltda, CNPJ: 37.261.300/0001-34, Rua AmeliaVirginio da Silva, Nº 210, Santo Antonio, 
Livramento-PB, com valor total de R$ 275.093,98 (duzentos e setenta e cinco mil, noventa e três 
reais, noventa e oito centavos).Publique-se e cumpra-se.

Livramento-PB, 13 de abril de 2022.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

RESULTADO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2022 

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural de forma parcelada para atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE 
– Lagoa Seca/PB, exercício de 2022. PROPONENTES DECLARADOS VENCEDORES e respec-
tivos valores totais das contratações: ADENILZA DE VASCONCELOS SILVA - Valor: R$ 19.596,00; 
EDNALDO DE ANDRADE - Valor: R$ 19.658,80; EDYGULAS DANIEL CARVALHO RODRIGUES 
- Valor: R$ 19.287,50; ELIENE AZEVEDO ALVES GONZAGA - Valor: R$ 19.658,80; ERINALDO 

GOMES DOS SANTOS - Valor: R$ 19.658,80; FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA - Valor: 
R$ 19.516,15; FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO - Valor: R$ 18.952,80; FRANCISCO DE ASSIS 
SOARES DA SILVA - Valor: R$ 6.210,57; FRANCISCO DE SALES ALBUQUERQUE - Valor: R$ 
17.281,04; GUILHERME LEAL DA SILVA - Valor: R$ 18.291,60; GUSTAVO EMANUEL LEAL DA 
SILVA - Valor: R$ 18.210,54; JOÃO BARBOSA DA SILVA - Valor: R$ 3.712,58; JORGE MORAIS DE 
SOUZA - Valor: R$ 18.140,98; JOSÉ NAILTON DA SILVA - Valor: R$ 21.958,03; JOSÉ ORLANDO 
DA SILVA - Valor: R$ 16.648,80; LOURINALDO GONZAGA DE ARAUJO - Valor: R$ 19.658,80; 
LUCIANA ALVES MORAIS - Valor: R$ 21.837,60; LUCICLAUDIA FREITAS DE ARAUJO - Valor: 
R$ 19.596,00; LUIS EDUARDO PEREIRA SILVA - Valor: R$ 19.840,15; MACIEL NASCIMENTO DA 
SILVA - Valor: R$ 6.026,08; MANUEL INACIO DA SILVA - Valor: R$ 18.291,60; MARCIO DA SILVA 
NASCIMENTO - Valor: R$ 9.127,95; MARCO ANTONIO ALVES FERREIRA - Valor: R$ 19.867,54; 
MARIO DE OLIVEIRA - Valor: R$ 17.398,72; NAILTON ROCHA MONTEIRO - Valor: R$ 39.930,00; 
OTONI MORAIS DE SOUZA - Valor: R$ 30.324,60; PAULO ROBERTO ROCHA SILVA - Valor: R$ 
26.404,67; RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE - Valor: R$ 39.818,80; SANDRA RODRIGUES 
BEZERRA - Valor: R$ 19.658,80; SEBASTIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO - Valor: R$ 29.171,67; 
VICTOR MATEUS SOUSA COSTA - Valor: R$ 15.170,03. Fica aberto prazo para a apresentação 
de recurso, em conformidade com a Legislação vigente. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa 
Seca - PB, no horário das 08h Às 12h dos dias úteis. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.
licita@gmail.com. 

Lagoa Seca - PB, 11 de Abril de 2022. 
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Presidente da Comissão

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00005/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ACOM-
PANHAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO A CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA, NOS PROGRAMAS VINCULADOS A INICIATIVAS NA ÁREA 
HABITACIONAL, DERIVADAS DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ASSESSORAMENTO 
NA IMPLANTAÇÃO DE PROPOSTAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO, ACOMPA-
NHAMENTO JUNTO AO SISMOB E PORTAL DO FNS – FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E SIMEC/
FNDE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SME SERVICOS 
ESPECIALIZADOS LTDA’ - R$ 30.000,00.

Lagoa Seca - PB, 18 de Abril de 2022

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO E GES-

TÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E 
FUNASA, NOS PROGRAMAS VINCULADOS A INICIATIVAS NA ÁREA HABITACIONAL, DERIVA-
DAS DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ASSESSORAMENTO NA IMPLANTAÇÃO DE 
PROPOSTAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO JUNTO 
AO SISMOB E PORTAL DO FNS – FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E SIMEC/FNDE. FUNDA-
MENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022: 
RECURSOS ORDINÁRIOS. VIGÊNCIA: até 19/04/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00103/2022 - 19.04.22 - SME SERVICOS ESPECIALIZADOS 
LTDA - R$ 30.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022
A Prefeitura Municipal de Matinhas, através de sua CPL, torna público aos licitantes interessa-

dos, o resultado da fase de julgamento dos Documentos de Habilitação da Tomada de Preços nº. 
001/2022, que tem por objeto a CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL SEGUNDO PADRÃO 
PROJETO INTEGRA EDUCAÇÃO PB – TIPO B, como segue: EMPRESAS INABILITADAS:GR 
CONSTRUTORA EIRELI por não atender aos seguintes itens do Edital: 6.1.3.1,J R MUNIZ EN-
GENHARIA EIRELI, CNPJ: 26.951.460/0001-99  por não atender aos seguintes itens do Edital: 
6.1.4.2, 6.3, 6.1.4.3.1, Subitem: 6.1.4.3.1.4; FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA, 
CNPJ: 13.570.141/0001-91  por não atender ao seguinte item do Edital: 6.1.3.1, LA ENGENHARIA 
E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ: 24.621.931/0001-75  por não atender aos seguintes itens do Edital: 
6.1.4.2.1, 6.1.4.3.1;EMPRESAS HABILITADAS:TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM 
ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 29.050.310/0001-00; ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRU-
ÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ: 05.881.170/0001-46; B & F EDIFICARE ENGENHARIA 
LTDA, CNPJ: 29.842.086/0001-81, MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 
CNPJ: 18.127.470/0001-86; FM SERVIÇOS LTDA CNPJ: 24.658.568/0001-62; TORRES CONS-
TRUÇÕES LTDA, CNPJ: 14.313.165/0001-28; AQUINO DINIZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 
18.519.471/0001-76; APN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 08.317.848/0001-50; 
ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 02.466.150/0001-10; CONCRENOR CONSTRUÇÕES DO 
NORDESTE EIRELI, CNPJ: 10.744.571/0001-94; SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, 
CNPJ: 14.031.903/0001-44; SENNA CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 22.759.235/0001-02; GMF 
CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ: 15.364.149/0001-27.Caso não haja 
manifestação de recursos, fica marcada a sessão de abertura das propostas de preços para o dia 02 
de maio de 2022, as 15h00 min (horário local) ou na mesma hora do primeiro dia útil subsequente, 
na hipótese de não haver expediente na referida data, na sala da Comissão Permanente de Lici-
taçãoda Prefeitura de Matinhas, à Avenida Antônio Mariz 89 - Centro - Matinhas - PBinformações 
através do E-mail: cpl.matinhas@gmail.com. Outras informações pelo Telefone (83) 36371001.

Matinhas, 19 de abril de 2022 
Gleryston Maxwell Marques De Farias

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-PB 
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para Construção de Creche 

Municipal com capacidade para 50 (cinquenta) crianças, no Distrito de Leal–lândia, Zona Rural de 
Mulungu/PB. LICITANTE HABILITADO: DIAS ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI. LICITANTES 
INABILITADOS: COEN – CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA – Apresentou proposta de Preços 
no Envelope de Habilitação/Documentos; IGOR SANTANA LUCENA ENGENHARIA E SERVICOS 
EIRELI – Não atendeu aos requisitos do subitem: 8.2.12. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos 
envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 29/04/2022, às 10:00 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, no horário das 08h00min as 12h00min 
dos dias úteis. 

Mulungu - PB, 18 de Abril de 2022
JORGE ADELINO PAIVA
Presidente da Comissão

Prefeitura Municipal de Piancó
Extrato do Contrato

Pregão Eletrônico nº 00010/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA:NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - CNPJ Nº 35.753.111/0001-53
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecer bolsas de Colostomia e Urostomia 

para atender as necessidades da secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Piancó-PB.
Valor global:R$ 5.914,80 (cinco mil, novecentos e quatorze reais e oitenta centavos).

Piancó-PB, 20 de Abrilde 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 0004/2022

A Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, 
torna público para conhecimento dos interessados, o pedido de impugnação do edital por parte 
da empresa COESA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ sob o nº 26.947.586/0001-90, 
PARA CONTRA RAZOES. Como também fica suspenso a abertura do certame previsto para o dia 
25.04.2022 as 08:30 horas. Demais informações encontram-se a disposição dos interessados na 
Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB e-mail pedrabrancacpl@gmail.com

Pedra Branca - PB, 19 de abril de 2022.
SEVERINO LUIZ DE CALDAS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 0004/2022

A Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, 
torna público para conhecimento dos interessados, o pedido de impugnação do edital por parte da 
empresa SILVEIRA E CAVALCANTE – ENERGIA SOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 
sob o nº 26.704.843/0001-62, PARA CONTRA RAZOES. Como também fica suspenso a abertura 
do certame previsto para o dia 25.04.2022 as 08:30 horas. Demais informações encontram-se a 
disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB e-mail pedrabrancacpl@
gmail.com

Pedra Branca - PB, 20 de abril de 2022.
SEVERINO LUIZ DE CALDAS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0009/2022

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de gêneros alimentícios, de acordo com o processo 

de Dispensa de Licitação nº 0009/2021. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA-ME – CNPJ nº 26.606.245/0001-50
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.

VALOR R$: 17.462,20 (dezessete mil quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte centavos),
VIGÊNCIA:  31.12.2021.

Pedra Branca - PB, 20 de abril de 2022.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

Pregão Presencial nº 00022/2022
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, tornar público o resultado de 

julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial Nº 00022/2022, cujo objeto 
é a Aquisição de pneus, câmara de ar e colete, para os veículos pertencentes ao município. Tem 
como vencedora: FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME – CNPJ nº03.517.351/0001-62 com o valor 
global de R$ $ 938.790,00 (novecentos e trinta e oito mil setecentos e noventa reais)

Pedra Branca-PB, 20 de abril de 2022.
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
AVISO DE RESULTADO DE DILIGENCIA E CONVOCAÇÃO 

PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2022
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca através de Pregoeiro comunica aos interessados o 

resultado de diligência efetuado nos dias 01 e 05 de abril de 2022, não foi encontrado sede da 
empresa “COMERCIAL VARZEA DO PADRE LTDA-CNPJ nº 44.890.271/0001-35 no endereço 
citado” fica convocada a empresa ou seu representante legal para explicações, concede-se prazo 
de 3 dias uteis. O não comparecimento de representante da empresa acima citada no prazo legal, 
o pregoeiro e equipe de apoio dará continuidade ao processo. Demais informações pelo email 
pedrabrancacpl@gmail.com ou na sala de licitações nos horários de 08:00 as 12:00.

Pedra Branca-PB, 18 de abril de 2022.
SEVERINO LUIZ DE CALDAS

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 13/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, 
de forma parcelada, destinados a manutenção das atividades de diversas Secretarias do Município 
de Poço José de Moura. Data e Local, às 09:00 horas do dia 04/05/2022, na sala de Reuniões da 
CPL na Escola Municipal Francisco Cassiano Sobrinho, Rua Alexandre Amador, n° 251, Centro – 
Poço de José De Moura – PB.

Poço José de Moura/PB, 20 de abril de 2022.
 TALITHA RAQUEL ESTRELA MARTINS BATISTA.

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022

OBJETO: Aquisição de dois veículos novos, sem uso anterior, destinados a manutenção das 
atividades do Município de Poço de José de Moura. Data e Local, às 10:00 horas do dia 04/05/2022, 
no endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital completo está dis-
ponível para consulta e retirada nos endereços eletrônicos: https://www.portaldecompraspublicas.
com.br. e http://www.pocojosedemoura.pb.gov.br.

Poço José de Moura/PB, 20 de abril de 2022.
 TALITHA RAQUEL ESTRELA MARTINS BATISTA.

Pregoeira
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 11:00 horas do dia 04 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA CONFECÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE BOX EM ESTRUTURA METÁLICA. Recur-
sos: 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 001/10; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: 
licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 20 de Abril de 2022
JURANDIR DA SILVA 

 Pregoeiro Oficial
 

 ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 10:00 horas do dia 04 de maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE LENTES DE 
ÓCULOS DE GRAU. 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 001/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.
pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 20 de abril de 2022
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, por meio do site www.comprasgovernamen-
tais.gov.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: TRANSPORTE DE 
ESTUDANTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do 
dia 05 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 09:30 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 subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.
br ou /https://tce.pb.gov.br/; www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Queimadas - PB, 20 de Abril de 2022
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, por meio do site www.comprasgovernamen-
tais.gov.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: TRANSPORTE DE 
ESTUDANTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do 
dia 05 de maio de 2022. Início da fase de lances: 09:30 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 subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.
br ou /https://tce.pb.gov.br/; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Queimadas - PB, 20 de abril de 2022
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO torna público através do pregoeiro oficial 

do município, para conhecimento dos interessados nos termos Lei federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de RIACHÃO DO POÇO, no 
dia 06 de Maio de 2022 às 10h00min, objetivo: Aquisição de Equipamentos diversos, para atender 
as necessidades das unidades de saúde do município de Riachão do Poço/PB; A reunião ocorrerá 
na sala da COPELI o prédio sede da Prefeitura Municipal de RIACHÃO DO POÇO, na Rua João 
Ferreira Alves, s/n, centro, RIACHÃO DO POÇO-PB. Para maiores informações no mesmo endereço 
no horário das 08:00 as 12:00 Horas, e-mail: cplrpoco@gmail.com.

RIACHÃO DO POÇO - PB, 20 de Abril de 2022.
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 

AVISO DE ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022

O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Recurso - Pregão Presencial nº 00020/2022, Objeto: 
Aquisição parcelada de medicamentos psicotrópicos diversos, para melhor atender as necessidades 
da Secretaria de Saúde deste município, que foi publicado no Diário Oficial do Estado e Jornal a 
União dia 20 de abril de 2022, “ onde se lê: Câmara Municipal de Rio Tinto; leia-se:  Prefeitura 
Municipal de Rio Tinto. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Assis Chateaubriand s/n, - Centro – Rio Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 99333-5316

Rio Tinto - PB, 20 de abril de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 

AVISO DE ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022

O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Recurso - Pregão Presencial nº 00021/2022, 
Objeto: Aquisição parcelada de medicamentos injetáveis e medicamentos diversos, para melhor 
atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município, que foi publicado no Diário 
Oficial do Estado e Jornal a União dia 20 de abril de 2022, “ onde se lê: Câmara Municipal de Rio 
Tinto; leia-se:  Prefeitura Municipal de Rio Tinto. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Rua Assis Chateaubriand s/n, - Centro – Rio Tinto - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 99333-5316

Rio Tinto - PB, 20 de abril de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE-PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N. º 001/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE-PB, através do Fundo Municipal 
de Saúde, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade 
Tomada de Preço na forma de Execução Indireta, tipo Menor Preço GLOBAL, no dia 11 de Maio 
de 2022 as 10:30 horas, objetivo: Contratação de Empresa de Engenharia, para executar Reforma 
e Ampliação da USF 1 - Unidade de Saúde da Família em Riachão do Bacamarte – PB; Informa-
ções na Av.Senador Cabral, nº 252, Centro, Riachão do Bacamarte- PB CEP: 58.382-000. E-mail: 
cplriachaobacamarte@gmail.com Edital: www.tce.pb.gov.br 

RIACHÃO DO BACAMARTE - PB, 20 DE ABRIL DE 2022.
AFRÂNIO DE ARAÚJO

PRESIDENTE CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 005/2022 - SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE torna público para conhecimento 

dos interessados nos termos Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sujeitando se as normas 
constantes no art. 15 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e com fulcro no decreto 
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 que regulamenta o sistema de registro de preços e alterações bem 
como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de 
Registro de Preço do tipo menor preços em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal 
de Riachão do Bacamarte, no dia 06 de Maio de 2022 as 10:00, objetivo: Aquisição de Pneus, 
Câmara de ar e Protetores destinados aos veículos da frota municipal de Riachão do Bacamarte; 
Informações na Av. Senador Cabral, nº 252, Centro, Riachão do Bacamarte- PB CEP: 58.382-000.

 Riachão do Bacamarte - PB, 20 de Abril de 2022.
Wilson Lourenço de brito

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, às 09:00 horas do dia 03 de 
Maio de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MÁQUINAS 
PESADAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Decreto Federal nº 001461/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM. 
Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br. 

Remígio - PB, 20 de Abril de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022

 OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE BANDA 
LARGA DE INTERNET, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. 

 O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 024/2022, de 11/02/2022, e obser-
vadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de 
setembro de 2019.

R E S O L V E:
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº036/2022, que 

objetiva:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE BANDA 
LARGA DE INTERNET, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETA-
RIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB,com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, a:

- BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACÕES S.A.
CNPJ:04.601.397/0001-28 
VALOR MENSAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO R$: 3.000,00
VALOR GLOBAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO R$: 36.000,00
VALOR MENSAL PARA A SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO INSTITUCIONALR$: 447,00
VALOR GLOBAL PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALR$: 5.364,00
VALOR MENSAL PARA A SECRETARIA DEFINANÇAS R$: 1.000,00
VALOR GLOBAL PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS R$: 12.000,00

Santa Rita - PB, 20 de abril de 2022.
 JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR

PREGOEIRO OFICIAL

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
João Pessoa, 31 - Centro - Santa Rita - PB, às 15:00 horas do dia 06 de Maio de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS 
AUTOMOTORES DE PASSEIO NOVOS, DE ANO 2022/2023, CONFORME AS ESPECIFÍCAÇÕES 
TÉCNICAS MÍNIMAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NE-
CESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. 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; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações e obtenção do Edital no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
eletrônico: E-mail: slc.cmsr.pb@gmail.com. 

Santa Rita - PB, 30 de Março de 2022
NAPOLEÃO GUERRA NÓBREGA JUNIOR 

MATRÍCULA Nº 1.540 –
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de Insumos 

odontologicos para atender a necessidade da Secretaria de Saúde deste Município. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Municí-
pio: 021.110. - 02110.10.301.2007.2024 –02110.10.301.2007.2026 –02110.10.302.2019.2067 
– 02110.10.302.2019.2079 –02110.10.302.2019.2063 –02110.10.302.2019.2066 
–02110.10.301.2007.2028 –02110.10.301.2019.2096 –02110.10.302.2019.2032 
–02110.10.302.2019.2033 –3390.30.00.00 –560 - 600 VIGÊNCIA: 31/12/2022. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal e : CT Nº 00032/2022 - 07.04.22 - Apogeu Center Comercial 
de Produtos Hospitalares e Medicamentos - R$ 7.916,90; CT Nº 00033/2022 - 07.04.22 - Dental 
Costa Produtos Odontológicos LTDA - R$ 83.917,78; CT Nº 00034/2022 - 07.04.22 - Pharmaplus 
LTDA - R$ 3.614,00; CT Nº 00035/2022 - 07.04.22 - Dental Oeste Eireli- EPP - R$ 11.638,30; CT 
Nº 00036/2022 - 07.04.22 –In - Dental Produtos Odontológicos, Médicos e HospitalaresLTDA - R$ 
29.817,58; CT Nº 00037/2022 - 07.04.22 - Dentemed Equipamentos Odontológicos LTDA - R$ 
10.640,00; CT Nº 00038/2022 - 07.04.22 - Odontomed Comercio De Produtos Medico Hospitalares 
LTDA - ME - R$ 24.402,22; CT Nº 00039/2022 - 07.04.22 - Odontomed T/A LTDA - R$ 7.644,00; CT 
Nº 00040/2022 - 07.04.22 - MCN Comercio e Imp de Prod Cirúrgicos LTDA - R$ 10.880,00; CT Nº 
00041/2022 - 07.04.22 -Emige Materiais Odontológicos LTDA - R$ 13.572,88.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00016/2022

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 DP00016/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA ATENDIMENTO 
DA POPULAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE– PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ANDRÉ GONÇALVES BEZERRA - R$ 54.000,00.

São João do Tigre - PB, 19 de Abril de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA ATENDIMENTO DA 

POPULAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE– PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DP00016/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 
05.000 SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15 122 2035 2026 – MANUTENÇÃO DA SECRE-
TARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 17 122 2001 2028 – MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO 
D´ÁGUA NO MUNICIPIO – 06.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME – 20 122 2004 2031 
– MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME – 3.3.90.36 00 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até 20/10/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 04501/2022 - 20.04.22 - 
ANDRÉ GONÇALVES BEZERRA - R$ 54.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE IMPETRAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas – PB, através do Presidente da CPL, vem por 

intermédio deste aviso, comunicar a todos os interessados para conhecimento e se assim desejarem 
se manifestar nos autos, que a empresa NSEG CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 16.715.147/0001-
06, impetrou Recurso Administrativo, onde requereu por sua HABILITAÇÃO. Assim, abre-se prazo 
para os demais licitantes de acordo com a Lei 8.666/1993. Informações: Sala da CPL, provisoria-
mente instalada na sede da Secretaria Municipal de Educação deste Município, Rua Malaquias 
Gomes Barbosa, Centro, São José de Piranhas – PB. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas-PB, em 20de Abril de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2022, que objetiva: Contratação de empresa 
para realização de serviços mecânicos em geral nos veículos e maquinas pertencentes a Prefeitura 
Municipal de São Bentinho – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
MAGNUBIA SILVA SALES - R$ 170.000,00; ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR - R$ 81.900,00.

São Bentinho - PB, 19 de Abril de 2022
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, para atender as necessidades 

do Fundo Municipal de Saúde de São Bentinho/PB, proveniente da Emenda Parlamentar/Proposta 
nº 10770.716000/1210–02, conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00009/2022. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00073/2022 - 30.03.22 
- NILDO FREITAS DANTAS - ME - R$ 15.390,00; CT Nº 00074/2022 - 30.03.22 - JOSIVAN MEL-
QUIDES NÓBREGA ME - R$ 16.544,00; CT Nº 00075/2022 - 30.03.22 - BIOMED DISTRIBUIDORA 
HOSP. E LABOR. N. S. DA CONCEIÇÃO LTDA - R$ 3.950,00; CT Nº 00076/2022 - 30.03.22 - 
ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME - R$ 9.487,58; 
CT Nº 00077/2022 - 30.03.22 - RITA DE ANDRADE VIEIRA - R$ 6.450,00; CT Nº 00078/2022 
- 30.03.22 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 1.455,00; 
CT Nº 00079/2022 - 30.03.22 - TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME - R$ 
15.747,70; CT Nº 00081/2022 - 30.03.22 - CIRÚRGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALA-
RES E VETERINÁRIOS LTDA ME - R$ 930,00; CT Nº 00082/2022 - 30.03.22 - GG INDUSTRIA 
DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - R$ 8.800,00; CT Nº 00083/2022 - 30.03.22 - MEDIC 
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 995,00; CT Nº 00084/2022 
- 30.03.22 - M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - R$ 30.200,00; CT Nº 
00085/2022 - 30.03.22 - PROLIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - R$ 6.900,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2022, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços médicos especializados na realização de Ultrassonografias 
diversas, a serem realizadas no município, para atender a demanda da Secretaria Municipal de 
Saúde de São Bentinho–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
CLINICA ROCHA LTDA - R$ 309.480,00.

São Bentinho - PB, 07 de Abril de 2022
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA 

Prefeita 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONS-

TRUÇÃO DE CRECHE “PROINFÂNCIA – TIPO 1”, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência nº 00002/2021. VIGÊNCIA: até 20/04/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00106/2022 - 20.04.22 - RETA 
CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - R$ 3.271.353,97.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para realização de serviços mecânicos em geral nos 

veículos e maquinas pertencentes a Prefeitura Municipal de São Bentinho – PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2022. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00103/2022 - 20.04.22 
- MAGNUBIA SILVA SALES - R$ 170.000,00; CT Nº 00104/2022 - 20.04.22 - ZENAS MARTINS 
FERREIRA JUNIOR - R$ 81.900,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos especia-

lizados na realização de Ultrassonografias diversas, a serem realizadas no município, para atender 
a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de São Bentinho–PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00011/2022. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00095/2022 - 08.04.22 - CLINICA 
ROCHA LTDA - R$ 309.480,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO 

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022

OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Reforma do Prédio Onde 
Funcionará o CEO – Centro de Especialidades Odontológicas do Município de São Bentinho/PB. 
Com base nos elementos apresentados no processo e no Parecer Técnico do Setor de Engenharia, 
a Comissão de licitação do Município de São Bentinho torna público o resultado da fase de proposta 
de preços da Tomada de Preços nº 01/2022, sendo classificada as propostas de preços apresentadas 
pelas empresas GS CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE LTDA; JHONATAN ANDRADE DA SILVA 
EIRELI; TOP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA; AM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
EIRELI e PRIIMEE.CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, por atenderem aos requi-
sitos do Edital. Ficando desde já convocada a Empresa GS CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE 
LTDA, primeira colocada no certame, para no prazo de cinco dias úteis apresentar Proposta com 
as devidas correções de multiplicações, insuficientes para sua desclassificação, conforme Parecer 
Técnico e Ata de Julgamento das Propostas. O acesso ao processo está disponível aos interessados 
para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão. 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 Francisco 
Felinto dos Santos, Anexo I, Sede da Prefeitura, 08, Centro, São Bentinho - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

São Bentinho - PB, 18 de abril de 2022.
Maria Edna da Nóbrega Silva

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO 

HOMOLOGAÇÃO 
 PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00012/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00012/2022, que objetiva: Aquisição de uma 
ambulância tipo A, Simples Remoção, Tipo Pick–up 4x4, para atender as necessidades da Secre-
taria de Saúde do município de São Bentinho – PB, proveniente da Emenda Parlamentar/Proposta 
nº 10770.716000/1200–01, conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: BR–PRIME–COMERCIAL E SERVICOS 
LTDA - R$ 307.000,00.

São Bentinho - PB, 19 de Abril de 2022
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

 Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE NOVA REUNIÃO

Pregão Presencial  
Nº 040/2022

A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que a reunião marcada para 
dia13 de Abril de 2022, ás 09:30 horas, no endereço: Prefeitura Municipal de Sousa,Rua: Cel. José 
Gomes de Sá, 27 Centro – Sousa Pb, Paço Municipal, 1º andar, sala da CPL, procedimento licita-
tório na modalidade Pregão Eletrônico. Objeto:Aquisição de (01) veiculo automotor, (02) veículos 
tipo motocicleta, (01) Tv, (01) refrigerador, atendendo as necessidades da Secretaria de Finanças, 
para premiação dos contribuintes do IPTU de nossa cidade, resultou em: item 01 FRACASSADO, 
ITENS 2,3, 4 e 5 restaram DESERTO. Uma nova reunião ficará desde já agendada para dia 05 de 
maio de 2022, ás 09:00, no mesmo endereço, e com novo edital, que encontrar-se-á disponível no 
portal de transparência em www.sousa.pb.gov.br, no diário, no mural de licitações do tcepb e na 
sala da CPL no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço 
supracitado ou pelo portal da transparência em www.sousa.pb.gov.br.

Sousa, PB 20 de abril de 2022.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
EXTRATO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00004/2022

1.0 - DO OBJETIVO
Contratação de empresa especializada na implantação de sistema de energia solar nas escolas 

do município – EMEF Tenente Titico Gomes, EMEIF Luiz Gomes de Sousa Costa e Creche Gabriela 
Wanderley conforme Convênio Estadual nº 0060/2021

2.0 - DO RESULTADO
Licitante declarado vencedor e respectivo valor total da contratação:
SILVEIRA & CAVALCANTI - ENERGIA SOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA   - Valor: R$ 

119.800,00.
 São José de Espinharas - PB, 05 de Abril de 2022.

DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO
Pregoeira Oficial

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 
 PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00004/2022
 A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, no uso das atribui-

ções que lhe foram conferidas, e observadas as disposições 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; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas, R E S O L V E: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão 
Presencial nº 00004/2022, que objetiva: Contratação de empresa especializada na implantação de 
sistema de energia solar nas escolas do município – EMEF Tenente Titico Gomes, EMEIF Luiz Gomes 
de Sousa Costa e Creche Gabriela Wanderley conforme Convênio Estadual nº 0060/2021; com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, a: - SILVEIRA & CAVALCANTI - ENERGIA 
SOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - . CNPJ: 26.704.843/0001-62. Valor: R$ 119.800,00.

 São José de Espinharas - PB, 06 de Abril de 2022.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial
 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
O PREFEITO DO PREFEITURA MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, R E S O L 

V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00004/2022, que 
objetiva: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de diversos exames 
médicos (laboratoriais) e entre outros para o município de São José de Espinharas– PB; com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente ven-
cedor: - SILVEIRA & CAVALCANTI - ENERGIA SOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - .CNPJ: 
26.704.843/0001-62. Valor: R$ 119.800,00.

São José de Espinharas - PB, 07 de Abril de 2022. 
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada na implantação de sistema de energia solar 

nas escolas do município – EMEF Tenente Titico Gomes, EMEIF Luiz Gomes de Sousa Costa e 
Creche Gabriela Wanderley conforme Convênio Estadual nº 0060/2021. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00004/2022. DOTAÇÃO:UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: As despesas decor-
rentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da seguinte dotação: CONVÊNIO Nº 
0060/2021 – SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIEMNTO E DA ARTICULAÇÃO MUNI-
CIPAL ATRAVÉS DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (22101.12.361.5006.4870.000000002
87.44404100.11200), (RO271) E O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS ATRAVÉS DA 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO – 12 
361 3017 1060 CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR OBRAS DE INFRA ESTRUTURA 
EM EDUCAÇÃO – FUNDAMENTAL; 12 365 3017 1061 CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR 
E EQUIPAR OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM EDUCAÇÃO - INFANTIL - ELEMENTO DE 
DESPESA: 4.4.90.52 00 1570.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: 
até 31/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas e 
SILVEIRA & CAVALCANTE – ENERGIA SOLAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CONTRATO 
Nº 10401/2022 – VALOR R$ 119.800,00. 

São José de Espinharas - PB, 08 de Abril de 2022. 
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

 Nº 00001/2022
O Presidente da Comissão de Licitação torna público que fará realizar através da Comissão de 

Licitação, sediada na Rua José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim - PB, às 10:00 horas 
do dia 13 de maio de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: 
Contratação de prestação de serviço de limpeza, manutenção e reparos do patrimônio público do 
Município de São José do Bonfim/PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

São José do Bonfim - PB, 20 de abril de 2022.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 00016/2022

A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim/PB, torna público a licitação de Pregão Eletrônico, 
do tipo menor preço, para: Aquisição de instrumental e material de consumo odontológico para as Uni-
dades de Saúde do Município de São José do Bonfim/PB. Data e horário do início da disputa: 09:30hs/
min do dia 06/05/2022. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.
br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos na Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, 
através do Setor de Licitação, na Rua José Ferreira - Nº. 05 - Centro - São José do Bonfim - PB.

São José do Bonfim - PB, 20 de abril de 2022.
JOSEILDO ALVES MOTEIRO 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 0029/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 09:00 horas do dia  05 de Maio de 2022, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de materiais,  instrumentais  
e equipamentos odontológicos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacoasolanea@yahoo.com

Solânea - PB, 20 de Abril de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

 Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº SES-PRC-2021/01323 – TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021

DATA DE ABERTURA: 06/05/2022 - ÀS 10h - REGISTRO CGE Nº 22-00673-8
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA 

PARA REFORMA NA ESTRUTURA FÍSICA DA 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por meio da Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação, Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 
173/2022/GS/SES, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, 
na modalidade Tomada de Preços, sob o regime de empreitada por preço unitário, tipo menor preço. 
O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB 
ou nos portais www.paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes e www.centraldecompras.
pb.gov.br, solicitando aos presentes que compareçam preferencialmente com máscara facial, e 
se façam representar por apenas um credenciado em sessão. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 
8.666/1993, Leis Estaduais nº(s) 9.625/2011 e 9.697/2012, bem como legislações correlatas. Fonte 
de recursos: 50000 – Recursos não Vinculados de Impostos. Consultas com a CPL/SES-PB no 
HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3211-9092 ou pelo e-mail: 
cpl@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 20 de abril de 2021.
Karla Michele Vitorino Maia
Presidente da CPL/SES-PB

Matrícula nº 170.333-1

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

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

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE 
MAMANGUAPE E REGIÃO- CNPJ: 00.774.440/0001-04 – CÓD. SINDICAL 006.221.05542-5- 

AVISO - ELEIÇÕES SINDICAIS – 2022
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Mamanguape e Região, com 

sede a Rua José Fernandes de Sousa, S/N, Bairro Centro, na Cidade de Mamanguape, Estado 
da Paraíba, CEP: 58.280-000, AVISA que no dia 03/06/2022, no horário das 09h00 às 16h00, será 
realizada eleição para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes 
junto a Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários da Paraíba e seus respectivos 
Suplentes para o mandato de 04 (quatro) anos. O prazo para registro de chapas é de 05 dias, no 
período de25 à 29/04/2022a partir da publicação do Edital e deste Aviso. O requerimento de registro 
de chapas deverá ser assinado por 01 dos candidatos formalizados em duas vias, cada uma com 
os documentos necessários, endereçado ao presidente desta entidade. A Secretaria funcionará 
no horário das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00. A impugnação de candidaturas será feita 
no prazo de 05 dias após a publicação das chapas registradas. Caso não seja obtido o quórum 
em 1ª votação, será realizada uma 2ª votação no dia 08/06/2022 nos mesmos locais e horários, 
caso persista a falta de quórum na 2.ª votação, será realizada uma 3ª votação no dia 13/06/2022, 
nos mesmos locais e horários, ficando logo todos convocados. O Edital de convocação encontra-
-se afixado na sede deste sindicato, nas agências da base desta entidade e publicado em jornais 
de grande circulação. Mamanguape - PB, 20 de abril de 2022. Elário Martins Tomaz - Presidente 
SINDBAMAR -CPF: 442.164.594-04
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SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE 

MAMANGUAPE E REGIÃO - CNPJ: 00.774.440/0001-04 – CÓD. SINDICAL 006.221.05542-5 - 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÕES SINDICAIS – 2022

O presidente do SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS 
DE MAMANGUAPE E REGIÃO, com sede à Rua José Fernandes de Sousa, S/N, Bairro Centro, 
na Cidade de Mamanguape, Estado da Paraíba, CEP: 58.280-000 em atendimento ao disposto no 
Estatuto Social e Legislação vigente faz saber aos associados interessados que no dia 03/06/2022, 
no horário das 09h00 às 16h00, no endereço acima mencionado, serão realizadas eleições para 
composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes Junto a Federação dos 
Empregados em Estabelecimentos Bancários no Estado da Paraíba e respectivos Suplentes 
desta entidade, para o mandato de 04 (quatro) anos, quadriênio 2022-2026, de 22/07/2022 à 
21/07/2026,ficando a partir da data de publicação do AVISO RESUMIDO deste Edital, aberto o 
prazo de 05 (cinco) dias para registro de chapas, no período de 25 à 29/04/2022. O requerimento 
de registro de chapas, assinado por um dos candidatos que a integram, será dirigido ao presidente 
do sindicato, em duas vias, cada uma acompanhada dos documentos exigidos em conformidade 
com o Estatuto Social deste sindicato e pelo artigo 529 da CLT. Durante o prazo para registro de 
chapas, a Secretaria do sindicato funcionará no horário das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, 
permanecendo funcionário apto para prestar esclarecimentos sobre o processo eleitoral, atender 
os interessados e receber documentação, inclusive pedidos de registro de chapas, fornecendo 
o competente RECIBO. Caso não seja obtido o quórum em 1ª votação, será realizada uma 2ª 
votação no dia 08/06/2022 nos mesmos locais e horários, caso persista a falta de quórum na 2.ª 
votação, será realizada uma 3ª votação no dia 13/06/2022, nos mesmos locais e horários, ficando 
logo todos convocados. Em caso de empate entre as chapas concorrentes, será realizada nova 
eleição no prazo de 15 dias em relação a data da primeira convocação, sendo a 1ª. convocação 
para o dia 17/06/2022, nos mesmos locais e horários; a 2ª. convocação para o dia 21/06/2022, 
nos mesmos locais e horários e a 3ª. convocação para o dia 27/06/2022, nos mesmos locais e 
horários para cumprimento das formalidades legais e regulamentares. Cada votação será realizada 
em caráter Itinerante em virtude das medidas de isolamento social no combate a Covid-19, com 
início dos trabalhos na Sede do Sindicato, no endereço acima mencionado e em seguida a Única 
Mesa Coletora Itinerante de Votos percorrerá os Estabelecimentos Bancários da Base Territorial 
desta entidade classista, nas agências com eleitores aptos a votar composta pelos municípios 
de MAMANGUAPE, RIO TINTO, ITAPOROROCA, JACARAÚ, LAGOA DE DENTRO, ARAÇAGI, 
MARI,BAÍA DA TRAÍÇÃO, MATARACA, CUITÉ DE MAMANGUAPE, LUCENA e SAPÉ no Estado 
da Paraíba. A votação terá início às 09h00 e término às 16h00, podendo ser encerrada antes, se 
tiverem votado todos os eleitores. Advertimos que havendo somente uma Chapa registrada para 
as eleições, poderá a Assembleia, em última convocação, ser realizada duas horas após a primeira 
convocação. Cada chapa concorrente poderá designar um fiscal para acompanhar os trabalhos de 
votação, podendo também designar para os trabalhos de apuração. A apuração será realizada em 
conformidade com o Estatuto desta entidade, depois de encerrada a votação. Não serão permiti-
dos votos por correspondência e os procedimentos eleitorais obedecerão ao disposto no Estatuto 
Social do Sindicato. A posse dos eleitos será realizada no dia 22/07/2022 e obedecerá às normas 
contidas no Estatuto. Cópia deste Edital está afixada na sede do sindicato, nas agências bancárias 
da base territorial da entidade e o Aviso Resumido também publicado dentro dos procedimentos 
legais e normativos.Mamanguape - PB, 20 de abril de 2022. Elário Martins Tomaz - Presidente 
SINDBAMAR- CPF: 442.164.594-04.

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE REABERTURA 
LICITANTES REMANESCENTES LOTE 4

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021
O Ministério Público Estadual, através do seu Pregoeiro, torna público para os interessados, em 

especial, intimando os representantes das licitantes: 1) INFORMOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE MOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.630.985/0001-39; 2) TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.306.287/0001-52; para, querendo, participarem da  sessão pública 
de reabertura da fase de negociação para o lote 04, com o restabelecimento do rito procedimental 
da modalidade, licitantes remanescentes, conforme classificação final do lote citado, obedecendo 
à ordem de classificação, considerando o cancelamento da Ata de Registro de Preços da licitante 
vencedora LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº 02.604.236/0001-
62, no procedimento licitatório modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 005/2021, tipo Menor Preço, 
por lote, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS, para aquisições, eventuais e futuras, de mobiliário, 
com montagem, instalação e garantia, ficando intimados os interessados da data de realização da 
sessão para o dia 25/04/2022 às 10:00 horas, em sessão pública on line por meio de recursos de 
tecnologia da informação – INTERNET, através do site da plataforma eletrônica do Banco do Brasil 
www.licitacoes-e.com.br.  Outras informações pelo fone: (83) 2107 6073/2107 6064.

João Pessoa, 20 de abril de 2022.
Francisco de Assis Martins Junior

Pregoeiro

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ: 09.012.493/0001-54 torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença 
de Instalação para Construção de uma Creche Municipal, situada na Rua José Lins do Rêgo, 
s/n - Recanto do Poço, CEP: 58105-057, no município de Cabedelo-PB. (Conforme Resolução 
CONAMA 006 de 24/01/1986).

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ: 09.012.493/0001-54, torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença 
de instalação para construção de uma Unidade de Saúde da Família, situada na Rua Luis Pedro 
dos Santos, s/n, CEP 58101-656, Ponta de Campina, no município de Cabedelo- PB. (Conforme 
Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986).

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ: 09.012.493/0001-54, torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença 
de instalação para construção de uma Unidade de Saúde da Família, situada na Rua Siqueira 
Campos, S/N, CEP: 58.100-152, Camalaú, no município de Cabedelo- PB. (Conforme Resolução 
CONAMA 006 de 24/01/1986).

MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA, CPF:022.328.024-00, torna público que REQUEREU 
da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo - PB LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO para CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR situado à BR. 230 KM 10 
CONDOMINIO ALAMOANA QD 22 LT 314, AMAZONA PARK – CABEDELO – PB.
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