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Governo do Estado debate criação 
de triagem para resíduos sólidos

reciclagem

Serão construídos galpões em 16 cidades sedes, que irão beneficiar, diretamente, 72 municípios. Página 13

n  “As instituições nunca 
foram tão vilipendiadas e 
afrontadas com o aval ou 
pelo próprio presidente da 
República, estabelecendo 
uma crise sem precedentes”

Editorial
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Cresce número de 
jovens que tiraram 
o título de eleitor 
na Paraíba

De janeiro a abril deste 
ano, 56,7 mil paraibanos 
entre 15 e 17 anos se alis-
taram para votar.
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Comissão 
aprova Sistema 
de Medida 
Socioeducativa

Versão para internet 
permitirá o registro de da-
dos de socioeducandos de 
toda a Paraíba.
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Mangabeira celebra 
39 anos neste sábado
Bairro mais populoso de João Pessoa 
tem comércio bastante movimentado 

e características de cidade.
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

601.296

30.334.301

507.045.234

10.201

662.618

6.207.815
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

8.653.318

425.121.640

11.501.631.807

445.566

29.352.832

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

RECUPERADOS

EMPRESA PARAIBANA
DE COMUNICAÇÃO

n  “Entre Santa Luzia e 
São Mamede, há quem 
enxergue, sempre aos fins 
de tarde, um vulto de uma 
mulher de longos cabelos 
pretos a correr”

Thomas Bruno Oliveira 
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Governador em exercício, desembargador Saulo Benevides (o segundo, da esq. para dir.), participou da solenidade que marcou a elevação da comarca. Página 3

Comarca de Patos passa a ser de 3a entrância 

Daniel Silveira: STF dará 
resposta a perdão de Bolsonaro

Partidos ingressam no Supremo Tribunal 
Federal para anular decreto do presidente 

que anistia deputado de condenação.
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‘Lives’, projetos e iniciativas: 
as livrarias se reinventam 

No Dia Mundial do Livro, 
autores, livreiros e editores analisam

as transformações do mercado paraibano
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Sabadinho Bom está de volta
Funjope retoma o projeto na Praça Rio Branco, 

com show do Clube do Choro da Paraíba.
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Os últimos anos têm sido desafiadores à manutenção do estado democráti-
co de direito no Brasil. As instituições nunca foram tão vilipendiadas e afronta-
das com o aval ou pelo próprio presidente da República, estabelecendo uma cri-
se sem precedentes entre os poderes, só vista em estado de exceção.  

Essenciais para a manutenção da legalidade e da democracia e para o equilí-
brio político-social de uma nação, as instituições democráticas brasileiras pare-
cem, no entanto, sucumbir diante das vontades pessoais do presidente Jair Bol-
sonaro.

Depois de difamar o sistema eleitoral, de mobilizar atos golpistas, de defen-
der a ditadura militar e torturadores e de mandar ministros da Suprema Corte 
calarem a boca – entre outras atitudes antidemocráticas que marcaram até ago-
ra o seu mandato – o presidente Jair Bolsonaro conseguiu ainda surpreender 
com mais uma decisão que insulta o STF e, consequentemente, a democracia.

Ao conceder indulto ao deputado federal Daniel Silveira, condenado pelo Su-
premo – num largo placar de 10 votos a 1 – por ataques aos ministros daque-
la Corte, Bolsonaro faz uso de prerrogativa legal do presidente da República, é 
verdade. A graça constitucional, prevista no artigo 734 do Código de Processo 
Penal, é facultada ao presidente para beneficiar condenados.

A decisão de Bolsonaro, no entanto, é claramente mais uma afronta ao Su-
premo. Além de beneficiar um aliado de primeira linha, o presidente sequer 
esperou o trânsito em julgado do processo. No dia seguinte à decisão do STF, 
concedeu o perdão a Silveira com direito a torcida nas redes sociais, como se o 
episódio fosse mais um round na queda de braço entre bolsonaristas e minis-
tros.

Assinado e publicado com rapidez extraordinária, o decreto presidencial foi 
tratado como “surreal” pelos membros da Corte. Juristas já consideram a possi-
bilidade de o presidente ter cometido crime de responsabilidade e várias ações 
contestando a legalidade do perdão devem ser encaminhadas à Justiça.

O ex-ministro do Supremo, Ayres Brito, chegou a dizer que o decreto “pade-
ce de constitucionalidade” e que “indulto não é cheque em branco” para o pre-
sidente. O jurista Fernando Augusto Fernandes também lembra a exigência da 
impessoalidade para a concessão da graça, que não teria sido cumprida por Bol-
sonaro. O constitucionalista George Abboud destaca vícios formais, como o fato 
de o processo não ter transitado em julgado e o uso do decreto para beneficiar 
pessoa próxima.

Muito além dos questionamentos legais, o decreto presidencial é o perdão a 
um deputado que ameaçou ministros da Suprema Corte e, simultaneamente, a 
condenação do estado brasileiro, que vive dias de ameaça constante, numa con-
dição permanente de antessala do golpe. Para muitos, um golpe já em curso, co-
locado em prática diariamente, levando ao definhamento da democracia.

Tempos “surreais”, para usar expressão dos próprios ministros.

A democracia definha
Editorial

Crônica Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador

O dom pascal da Misericórdia
 
O encontro com o Senhor Ressuscitado 

gera em nossas vidas o providencial dom da 
misericórdia. Somos mergulhados na vida 
de Deus. Dentro do Tempo Pascal, a Igre-
ja celebra no segundo domingo, o Domin-
go da Misericórdia. Sem esta, nenhum ho-
mem e mulher poderia receber a vida nova. 
São João Paulo II compreendia a misericór-
dia como uma realidade prodigiosa pronta 
a mudar radicalmente o destino da huma-
nidade: “É um prodígio em que se abre em 
plenitude o amor do Pai que, pela nossa re-
denção, não se poupa nem sequer perante o 
sacrifício do seu Filho unigênito.”

A palavra “misericórdia” resume o mis-
tério da Ressurreição de Cristo. O homem 
encontra o seu verdadeiro humanismo 
quando se deixa revestir pela luz da ver-
dade, de uma vida autentica, marcada pelo 
perdão de Nosso Senhor. Nossa cultura ne-
cessita redescobrir o poder da misericórdia; 
e mais, tem urgência em acolher novamen-
te esse movimento misericordioso do cora-
ção de Deus que impõe limite sobre o mal. 
E que a misericórdia não seja algo abstra-
to ou que tenha apenas uma mão única, ou 
seja, quando esperamos sempre a benevo-
lência misericordiosa de Deus para nós, mas 
não a entregamos a um irmão. Clamar por 
misericórdia também nos coloca na condi-
ção de sermos misericordiosos. E este mo-
vimento, impulsionado pela ação evangéli-
ca transformadora, é capaz de transformar 
o mundo a partir da nossa vivência parti-
cular, que se espalha e vai atingindo as pes-
soas próximas, como uma grande corrente 
de amor através do testemunho.

Depois que Jesus ressuscita, um de seus 
primeiros atos é a comunicação da Sua Paz: 
“A paz esteja convosco. Como o Pai me en-
viou, também eu vos envio”(Jo 20,21). Os dis-
cípulos são inseridos na paz de Deus. Esta 
nunca foi uma quietude comodista, que não 
leva ao encontro das dores da humanidade: 
A Misericórdia é a veste de luz que o Senhor 
nos concedeu no dia do nosso Batismo. Ca-
be-nos o dever de não deixar que esta luz se 
apague; ao contrário, ela deve crescer em nós 
todos em todos os momentos de nossas vi-
das. A nossa reconciliação com Deus, com 

a Sua Paz, sempre nos permitirá estar com 
os irmãos. Ao receber o perdão do Senhor, 
tornamo-nos embaixadores de Sua miseri-
córdia, e esse apostolado dá-se eficazmente 
quando somos capazes de um envolvimento 
profundo com todos aqueles que nem mais 
confiam no perdão de Deus. Muitos destes 
já se desesperam da salvação, já não acredi-
tam mais que Deus pode perdoar qualquer 
pecado, desde que estejamos verdadeira-
mente arrependidos.

A bondade do Senhor, que cerca e pene-
tra a escuridão do mundo, sempre ampara-
nos quando estamos caídos. Até no lugar 
que caímos, o Senhor nos ama. Ele já se tor-
nou nosso amigo, desde o dia do nosso ba-
tismo. Cercou-nos com laços profundos de 
misericórdia. A Páscoa de Cristo conta-nos 
essa história de amor: Deus ama-nos sem-
pre! Ele quer nos dar inteiramente o Seu Co-
ração cheio de bondade: “Entender a mi-
sericórdia do Senhor é um mistério; mas 
o maior mistério, o mais belo, é o coração 
de Deus. Se quiser realmente chegar ao co-
ração de Deus, siga o caminho da miseri-
córdia, e se deixe tratar com misericórdia” 
(Papa Francisco).

Que vivamos este tempo Pascal cada dia 
mais conscientes do amor misericordioso de 
Deus. Que a quaresma vivida tenha nos aju-
dado a viver a conversão. E que a nossa con-
versão seja capaz de transformar o mundo!

Tento apurar a atenção, sobretudo as 
ouças, no que está dizendo o comentarista 
acerca das razões ou interesses de fundo e 
de impérios dessa invasão russa para deter 
o alinhamento da vizinha Ucrânia aos paí-
ses da OTAN.

 Estou nessa, a luz do entardecer já me 
aconselhando a acender a da Energisa, quan-
do sou subitamente arremessado de mim e, 
por pouco, da cadeira em que me achava, 
agredido pela sonora violência de uma ba-
tida aguda de ferro ou de bigorna a um me-
tro de minha janela. Janela alta de edifício 
urbano sem nenhuma mata mais próxima 
que justifique a visita. 

Respiro, recobro-me, e não acredito no 
que vejo: a um metro do meu susto a remo-
ta e longínqua araponga do antigo vizinho 
do Tambiá, no mesmo tom esverdeado da 
cabeça até o gogó, o resto das vestes de um 
branco azulado, aquele mesmo olhinho cin-
tilante e duro, e de bico aberto como se tives-
se pousado  por cansaço, nem tanto dos qui-
lômetros voados como dos cinquenta e mais 
anos de distância no tempo. 

Numa puxada atrás de casa, seu Terto 
mantinha engaiolado esse bigorneiro então 
popularíssimo, presente em terraços e quin-
tais de dezenas de amadores. “Cantor ex-
traordinário das matas litorâneas” na bela 
descrição de Heretiano Zenaide, em seu pre-
cioso livro “Aves da Paraíba” . “Aí (nas ma-
tas) tem ele sua tenda e tange o ferro sobre o 
ferro, na hora solene do entardecer”. 

É o famoso ferreiro que andou pelo meu 
telhado de infância rural. Presença inco-
mum na região brejeira, e por isso marcante, 
inesquecível aos ouvidos de quem só tinha 
a passarada nativa como orquestra, disper-
sa durante o dia, mas invisivelmente reuni-
da, completa e bem regida para receber ou 
se despedir, em cantata, do sol. Quando ouvi 
a “Fuga” de Carlos Romero ou de Bach va-
gando na API da minha chegada aqui, só me 
lembrei da minha aéres a passarada.  

No tempo de curumim rural isto não che-
gava a ser lírico ou poético por ser a rotina. 

Como é rotina, sem muito encanto, a voz es-
tridulada do bem-te-vi nas manhãs do meu 
arredor de hoje. Sobretudo para quem se de-
teve espantado, anos atrás, só para assistir, 
ao sol da manhã, a tirânica ferocidade desse 
pássaro para fazer de uma feia e mansa la-
gartixa a sua primeira refeição. Incrível como 
dois bichos de aparente insignificância pro-
tagonizam crueza tão selvagem! 

Mexo-me, o ferreiro ou araponga dá-se 
por satisfeito, retoma seu voo, e saio atrás do 
velho Heretiano. Só a distância me consente 
hoje a liberdade desse tratamento. Menino, o 
que me chagava por ouvir dizer, trazida pe-
los ventos vizinhos de Alagoa Grande, era a 
fama do usineiro. Crescido, já colega de ofí-
cio do seu filho Hélio, avistava-o de barbas 
veneráveis em seu terraço ali pela Maximia-
no. Mas me liguei a ele, a sua memória, à sua 
verdadeira grandeza, quando li o “Meu her-
bário cariri” e, logo depois, “ Aves da Paraí-
ba”, obras raras do relicário natural e cultu-
ral da Paraíba e do Nordeste. Pena que me 
tenham levado ou não tenham devolvido o 
“Meu Herbário Cariri”. Se voltassem os tem-
pos, eu o faria editar pela “Biblioteca Parai-
bana” de saudosa memória.    

A araponga e o que me lembra  

Dom Manoel Delson
arquidiocesepb.org.br@arquipb | Colaborador
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A Empresa Paraibana de 
Turismo (PBTur) e hoteleiros 
filiados à Associação Brasi-
leira da Indústria de Hotéis, 
secção Paraíba (ABIH-PB), 
com apoio da Fecomércio
-PB, iniciam, na próxima se-
gunda-feira, um roteiro de 
atividades por Minas Gerais 
e São Paulo para divulgar os 
principais produtos e rotei-
ros turísticos do Destino Pa-
raíba. Durante oito dias, o 
grupo de trabalho paraiba-
no vai visitar as cidades de 
Divinópolis (25), Conselhei-
ro Lafayete (26) e Belo Hori-
zonte (27), em sua primei-
ra etapa. 

A expectativa é promo-
ver capacitações e rodadas 
de negócios para cerca de 60 
agentes de viagens em cada 
uma das cidades mineiras. O 
objetivo de iniciar as visitas 
por cidades do interior mi-
neiro é o de divulgar o voo 
fretado da operadora Via-
gensPromo, que vai ocorrer 
a partir de outubro deste ano 
e também fortalecer os feste-
jos juninos no Estado.

 A ViagensPromo é uma 
operadora, com sede em São 
Paulo, com plataforma di-
gital e possui milhares de 
agências de turismo espa-
lhadas pelo Brasil, e firmou 
parceria com a PBTur para 
divulgar os principais ro-
teiros turísticos e vender pa-
cotes para turistas mineiros 

visitarem a Paraíba. A pre-
sidente da PBTur, Ruth Ave-
lino, esclarece que foi uma 
oportunidade apresentada 
pela operadora paulista no 
sentido de ampliar a malha 
aérea paraibana. “É uma 
operadora nova no merca-
do, mas que possui profis-
sionais que já atuaram por 
grandes empresas. Nossa 
intenção com esse roadshow 
por Minas e São Paulo é de 
divulgarmos esse voo freta-
do que iniciará em outubro 
e a ampliarmos a nossa ex-
posição junto ao consumi-
dor final e agentes de via-
gens”, explicou a executiva 
paraibana.

 São João
A segunda etapa da viagem 
do grupo paraibano vai 
ocorrer no interior de São 
Paulo, começando pela ci-
dade turística de Águas de 
Lindóia. Entre os dias 28 e 
29 de abril, a cidade vai se-
diar a Aviesp, que é uma fei-
ra anual e reúne agentes de 
viagens e operadores de tu-
rismo do interior de São Pau-
lo, maior mercado emissor 
de turistas para a Paraíba 
durante todo o ano. 

 Ruth Avelino informa 
que o grupo de trabalho pa-
raibano vai ter um espa-
ço reservado no estande da 
operadora ViagensPromo. 
“Além de divulgar o Sol e 

Mar, o Brejo, Cariri, Sertão 
e o Curimataú, vamos dar 
uma atenção especial para 
o Maior São João do Mundo, 
que é realizado há mais de 
35 anos em Campina Gran-
de. Os 30 dias de evento es-
tão confirmados para acon-
tecer entre 10 de junho e 10 
de julho deste ano, depois de 
dois anos suspensos devido 
à pandemia”, disse. 

Azul Viagens
A terceira etapa das ações 

de divulgação da comitiva 
paraibana vai contar ainda 
com o apoio da operadora de 
turismo Azul Viagens. Ruth 
Avelino informa que a ope-
radora e a companhia aérea 
têm bastante interesse em 

divulgar o Destino Paraíba, 
dando destaque nesse mo-
mento ao Maior São João do 
Mundo, pelo fato de já terem 
confirmado um fretamento 
semanal de Campinas (SP) 
para Campina Grande du-
rante os meses de junho e 
julho. 

 No dia 2 de maio, acon-
tece uma capacitação na ci-
dade de Campinas (SP) para 
um grupo de 50 agentes de 
viagens, no dia seguinte 
(3), a comitiva vai estar em 
Belo Horizonte e no dia 4 em 
Uberlândia (MG). Segundo 
Ruth Avelino, é importante 
massificar a divulgação do 
Destino Paraíba e dos voos  
fretados junto aos agentes 
de viagens e ao consumidor 
final dessas importantes ci-
dades do interior paulista e 
mineiro.

 A presidente da PBTur 
realça a importância do 
Maior São João do Mundo 
para a economia da cidade, 
do Estado e da região. Ela 
lembra que a Embratur di-
vulga o evento mundo afora. 
“Com certeza é uma das nos-
sas principais atrações turís-
ticas, que reúne ao longo de 
30 dias quase 2 milhões de 
pessoas e gerando divisas 
da ordem de 400 milhões de 
reais para os cofres da cida-
de. Não tenho a menor dúvi-
da que esse retorno será um 
sucesso”, afirmou.
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Expectativa 
é promover 
capacitações 
e rodadas 
de negócios 
para cerca de 
60 agentes 
de viagens 
em cidades 
mineiras

“Novo pedido de 
impeachmeNt” 

caso silveira: “o presideNte  
Não está muNido pela bússola  
do iNteresse público”, diz rede  

“o tempo está  
No seu fluxo”  

É pertinente o argumento do 
Rede Sustentabilidade na ação 

protocolada no Supremo Tribu-
nal Federal (STF) em que o par-
tido pede a anulação do decreto 
presidencial que concedeu o per-

dão da pena ao deputado Daniel 
Silveira (PTB), que havia 

sido condenado pela 
corte suprema a 8 anos 
e 9 meses de prisão – 
Silveira incitou nas re-

des sociais a violência, inclusive física, contra minis-
tros do órgão e disseminou discurso contra o estado 
democrático de direito, em afronta às instituições de-
mocráticas do país. Diz o Rede, em sua argumenta-
ção: “Ao exercer sua misericórdia com um dos seus 
mais fervorosos apoiadores, certamente o presiden-
te da República não está munido pela bússola do in-
teresse público, mas do seu mais vil e torpe interesse 
egoístico”. Ainda na ação, o partido faz uma argu-
mentação que nos impõe uma reflexão: ao perdoar 
um condenado pela mais alta corte do país, o presi-
dente Jair Bolsonaro (PL) não estaria incentivando a 
impunidade? O Rede acha que sim. Para a sigla, ou-
tras pessoas se sentirão incitadas a fazer ataques de 
ódio às instituições, “na certeza de que o presidente 
da República concederá o indulto ou a graça a todos 
os envolvidos no cenário de delinquência criminosa”. 
Senador do Rede, Randolfe Rodrigues (foto) disse que 
Bolsonaro quer “atear fogo no Brasil”.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

cícero critica aNtecipação das 
eleições: há “momeNto certo”   

uma ‘guerra de Narrativa’ 

“uma afroNta à democracia” 

“ele foi muito precipitado” 

Jackson Macedo, presidente do PT da Paraíba, 
declarou uma espécie de ‘guerra de narrativa’ ao 
refutar a notícia de que Lula terá encontro com o 
governador João Azevêdo (PSB), na abertura do 
15º Congresso Nacional do PSB, em Brasília, dia 
28. Gervásio Maia, presidente estadual da sigla 
socialista, contudo, assegura que o gestor estadu-
al e o ex-presidente irão, sim, ter uma conversa, 
possivelmente com a participação de Geraldo 
Alckmin (PSB).   

Gervásio Maia considera que o indulto conce-
dido por Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira 
“é uma afronta à democracia”. Para o deputado 
federal, o instituto do indulto não pode ser usado 
nesse tipo de situação, o que caracterizaria “des-
vio de finalidade”. Gervásio afirma que a atitude 
do presidente da República não é somente um 
ato de confronto ao STF, mas, sobretudo, um ato 
deliberado contra a democracia.       

Apenas 24h. Esse teria sido o período de tempo ne-
cessário para que Efraim Filho (União Brasil) fosse 
convencido a se manter na base governista, avalia 
o deputado estadual Ricardo Barbosa (PSB). Em 
entrevista a uma rádio, ele afirmou que “se tivesse 
demorado mais 24h [antes que ele anunciasse 
apoio a Pedro Cunha Lima]”, as chances de ele ter 
sido convidado para integrar a chapa majoritária 
de João Azevêdo seriam reais. “Ele foi muito preci-
pitado”, avaliou.  

R i c a r d o  B a r b o s a 
aponta que, tradicio-
nalmente, as decisões 
sobre a formação de 
chapas majoritárias 
ocorrem em julho – 
“e  ainda estamos 
em abril”, lembrou. 
O tempo está no seu 
fluxo, então chegará o 
momento certo [disso 
ocorrer]”, afirmou o 
deputado estadual. 
A expectativa é que 
o deputado federal 
Aguinaldo Ribeiro 
(Progressistas) seja o 
indicado para compor 
a chapa na condição 
de pré-candidato a 
senador.   

O PDT apresentou 
novo pedido de impe-
achment, na Câmara 
dos Deputados, contra 
o presidente Bolsona-
ro, por conta do indulto 
concedido a Daniel Sil-
veira. Para o partido, 
os atos de Bolsonaro 
“ferem de morte o livre 
exercício do Poder Ju-
diciário”, ao conceder 
o benefício do perdão 
antes do trânsito em 
julgado da sentença 
condenatória. “Não 
se pode, por razões 
lógicas, interromper 
a pretensão punitiva 
estatal antes que ela 
inicie”, argumentou.    

“No momento certo, eu e o governador vamos co-
locar esse cronograma [político] para funcionar. 
Houve uma antecipação das eleições no estado”. 
Do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (Pro-
gressistas), ressaltando que “agora é hora de 
cuidar das pessoas”. O prefeito voltou a dizer que 
a pré-candidatura de Aguinaldo Ribeiro para o 
Senado está posta.     

Solenidade contou com presença do governador em exercício, Saulo Benevides

Comarca de Patos é 
elevada à 3a entrância

poder judiciário
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PBTur vai divulgar Destino Paraíba

O governador em exer-
cício, desembargador Sau-
lo Henriques de Sá e Benevi-
des, participou, na tarde de 
ontem, da solenidade de ele-
vação da comarca do municí-
pio de Patos, no Sertão da Pa-
raíba, a 3ª Entrância do Poder 
Judiciário do Estado. O ante-
projeto de Lei Complemen-
tar foi de sua autoria e apro-
vado por unanimidade pelo 
o Pleno do Tribunal de Justi-
ça da Paraíba e pela Assem-
bleia Legislativa da Paraíba, 
de igual modo. A Lei Comple-
mentar Nº 173/2022, foi san-
cionada pelo governador em 
exercício Saulo Benevides, e 
publicada na edição do Diá-
rio Oficial do Estado (DOE) 
da última quinta-feira.

O desembargador Saulo 
Benevides explicou que para 
a elevação de uma comarca 
são considerados pelo Tribu-
nal de Justiça alguns requisi-
tos como ter população acima 
de 150 mil habitantes, contar 
com mais de 100 mil eleitores, 
bem como o número de fei-
tos superior a 10 mil proces-
sos distribuídos nos últimos 
12 meses e a unidade judiciá-
ria de Patos preencheu todas 
essas condições necessárias. 
Além de ter um grande po-
tencial cultural e econômico.

“Patos tem uma potencia-
lidade econômica muito gran-
de. As suas relações finan-
ceira/comerciais são muito 
grandes e excelentes e Patos 
tem outra característica que al-
gumas cidades da Paraíba têm 
mais não são todas, e que aqui 

Lusângela Azevêdo 
lusangela013@gmail.com

é um celeiro de cultura. A cida-
de tem faculdades públicas e 
privadas e que fazem um tra-
balho excelente nas formações 
dos jovens. E o mais importan-
te é que a cidade é um polo de 
desenvolvimento não só para 
essa microrregião da Paraíba, 
mas também com influência 
no Rio Grande do Norte e em 
Pernambuco,” explicou Saulo 
Benevides.

A solenidade foi presidi-
da pela a vice-presidente no 
exercício da presidência do 
TJPB, desembargadora Ma-
ria das Graças Morais Gue-
des, para ela, a decisão de ele-
var a Comarca de Patos para 
a 3ª Entrância objetiva, cada 
vez mais, o aperfeiçoamen-
to da prestação jurisdicional 
para o interior da Paraíba, re-
povoando, sobretudo, o Ser-
tão que sofre com a falta de 
magistrados, frisou a desem-
bargadora.

Na ocasião, Maria das 
Graças ressaltou o traba-
lho incansável e contínuo do 
governador em exercício, de-

sembargador Saulo Benevi-
des, e da diretora do Fórum 
Miguel Sátyro, juíza Joscilei-
de Ferreira de Lira, na apro-
vação do projeto de lei.

De acordo com o prefeito 
Nabor Wanderley (Republica-
nos/PB), o ato representa uma 
luta antiga da população pa-
toense. Segundo ele, a eleva-
ção da comarca do municí-
pio de Patos a 3ª Entrância vai 
proporcionar mais agilidade e 
melhor acesso aos serviços do 
Judiciário a população.

“Tínhamos dificuldades 
aqui de algumas Varas que, 
praticamente, não paravam 
juízes e isso tinha um acú-
mulo muito grande de proces-
sos e agora depois dessa de-
cisão importante a gente vai 
resolver um dos graves pro-
blemas que existia aqui no 
Fórum com relação ao aten-
dimento a população,” ressal-
tou Nabor Wanderley.

O deputado federal Hugo 
Motta enalteceu que a eleva-
ção da Comarca de Patos via-
biliza uma melhor prestação 

de serviço do Judiciário para 
a região sertaneja, que sofre 
com a falta de magistrados e 
terá, a partir de agora, mais ce-
leridade nos processos, além 
de promover uma maior fixa-
ção de juízes na região.

“Agora teremos garantia 
de que as nossas Varas não fi-
carão mais vagas. Não tere-
mos mais o rodízio, grande, 
de juízes que existem. Então 
isso fará com que os proces-
sos tenham mais celerida-
de e a população possa ser 
melhor atendida,” finalizou 
Hugo Motta.

A elevação beneficiará os 
24 municípios integrantes da 
Região Metropolitana de Pa-
tos: Areia de Baraúnas; Ca-
cimba de Areia; Cacimbas; Ca-
tingueira; Condado; Desterro; 
Emas; Junco do Seridó; Mãe 
d’Água; Malta; Maturéia; Pas-
sagem; Patos; Quixaba; Salga-
dinho; Santa Luzia; Santa Tere-
sinha; São José de Espinharas; 
São José do Bonfim; São José do 
Sabugi; São Mamede; Teixeira, 
Várzea; e Vista Serrana.

Desembargador Saulo Benevides durante solenidade em Patos, ontem

n 

A Lei 
Complementar 
foi sancionada 
pelo governador 
em exercício, 
Saulo Benevides, 
e publicada na 
edição do Diário 
Oficial do Estado 
(DOE) da última 
quinta-feira

Foto: Francisco França/Secom-PB
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Começa na próxima se-
gunda-feira a primeira eta-
pa do reordenamento do 
Programa Cartão Alimen-
tação, que se estenderá até 
o dia 29 de abril e será rea-
lizado pelas famílias em 
situação de vulnerabilida-
de social em 26 municípios 
paraibanos. 

De acordo com portaria 
da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Humano, 
o reordenamento da inscri-
ção do Programa será rea-
lizado por meio do preen-
chimento on-line da Ficha 
Cadastral de Beneficiários, 
disponível em link cria-
do para esse fim: https://
docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSf58fBoIrr4O-
RieUVDY0sk583A_zBIim-
sOUOW0-QaOpromwUg/

viewform. É importante que 
o responsável pela inscri-
ção, antes de finalizar e en-
viar o formulário, verifique 
se todas as informações fo-
ram preenchidas correta-
mente. O preenchimento da 
ficha e o envio da documen-
tação não implicam recebi-
mento do benefício.

Os municípios da pri-
meira etapa são: Sosse-
go, Amparo, Congo, Ca-
raúbas, Coxixola, Gurjão, 
Ouro Velho, Parari, Prata, 
Santo André, São João do 
Cariri, São João do Tigre, 
São José dos Cordeiros, São 
Sebastião de Umbuzeiro, 
Zabelê, Areia de Baraúnas, 
Mãe D’Água, Salgadinho, 
São José do Bonfim, Catin-
gueira, Cacimba de Areia, 
Quixaba, Santa Inês, Ser-

ra Grande, Bom Sucesso e 
Mato Grosso. 

O reordenamento do 
Programa acontece em con-
sideração a Lei Nº 12.166/21, 
e a Resolução Nº 01/2022, 
da Comissão Intergestores 
Bipartite (CIB), publicada 
no Diário Oficial do Esta-
do, que, dentre outros cri-
térios, estabelece o de aten-
der aquelas famílias que 
compõem o percentual de 
10% da população do Esta-
do que vivem em situação 
de extrema pobreza.

Atualmente, as famílias 
recebem o auxílio alimen-
tação no valor de R$ 50,00, 
creditado mensalmente 
num cartão, podendo ser 
utilizado na rede creden-
ciada para consumo de gê-
neros alimentícios.

Mataraca, situado no Li-
toral Norte do Estado, é o 
86º município cuja popu-
lação passa a contar com o 
programa Tá na Mesa, com 
refeições fornecidas, diaria-
mente, ao preço de R$ 1,00. 
O secretário de Estado de 
Desenvolvimento Humano, 
Tibério Limeira, implantou 
oficialmente, ontem, o pro-
grama, que chegará a ou-
tras 10 cidades nos próxi-
mos dias. 

Criado em caráter emer-
gencial com o objetivo de 
promover assistência ali-
mentar aos segmentos mais 
vulneráveis da população, o 
programa Tá na Mesa aten-
de os municípios que não 
possuem Restaurante Popu-
lar, sendo responsável pelo 
fornecimento de 23.700 re-
feições diárias, ao preço de 
R$ 1,00. Um investimento 
do tesouro estadual que tem 
mudado a vida dos benefi-
ciários do programa e dos 
pequenos empresários que 
fornecem as refeições.

O secretário Tibério Li-
meira esteve na cidade de 
Mataraca para a implanta-
ção do polo do programa Tá 
na Mesa, o terceiro municí-
pio dos 13 que foram con-
templados nessa primeira 
fase de ampliação. “É com 
satisfação que estamos em 
Mataraca para entregar aos 
moradores o Tá na Mesa. 
Esse programa que fornece-

rá, de segunda a sexta, 200 
refeições diárias ao preço 
simbólico de R$ 1,00, e o Go-
verno do Estado paga o res-
tante do valor, garantindo 
assim comida de qualidade 
na mesa de quem mais pre-
cisa. Essa é mais uma ação 
do governador João Aze-
vêdo, e fico feliz em repre-
sentar um Governo que se 
preocupa com os paraiba-
nos e paraibanas que estão 
em situação maior de vulne-
rabilidade em decorrência 
da pandemia. Espero que 
todos façam bom uso des-
se programa que não tem 
data para acabar”, afirmou 
Tibério. 

O prefeito de Mataraca, 
Egberto Madruga, ao agra-
decer pela implantação 
do programa Tá na Mesa, 
ressaltou a parceria com o 
Governo do Estado. “Um 
programa desses, quando 
aliado a outros programas, 
só tem a melhorar e aten-
der bem a população. Nos-
so município é parceiro e es-
tamos aqui para ajudar em 
tudo que for necessário”, 
afirmou o prefeito. 

A dona de casa Marile-
ne Arruda Bezerra (40 anos), 
mãe de um filho, falou da 
importância do programa: 
“Esse programa Tá na Mesa 
é importante porque tem 
gente que não tem condição 
de comprar um alimento, 
e para aqueles que mesmo 

tendo condição é também 
muito bom, ajuda muito”.

O empresário Cristino 
Dutra, cujo restaurante foi 
credenciado pelo Progra-
ma Tá na Mesa na cidade 
de Mataraca, destacou o 
apoio do Governo do Es-
tado, especialmente neste 
momento pós-pandemia. 
“Um programa de suma im-
portância nesse momento 
de pós-pandemia, de gran-
des dificuldades e desa-
fios, com a alta da inflação 
e vulnerabilidade empre-
sarial, e o Governo do Esta-
do vem dando esse suporte, 
esse apoio para que os em-
preendimentos possam se-
guir em frente e somando 
nesse programa”, afirmou 
o empresário.

A solenidade contou ain-
da com as presenças do de-
putado federal Gervásio 
Maia e deputado estadual 
Tião Gomes.

Ampliação
Por meio de Projeto de 

Lei enviado e aprovado pela 
Assembleia Legislativa, o 
programa Tá na Mesa foi 
ampliado para municípios 
com população acima de 
oito mil habitantes. O pro-
jeto aprovado teve o obje-
tivo de garantir segurança 
alimentar, fomento às eco-
nomias locais, e contem-
pla mais 13 municípios do 
estado.

Mataraca é o 86o município da PB
a contar com programa Tá na Mesa

Reordenamento do programa será 
iniciado na próxima segunda-feira

Com a confirmação de no-
vos 193 casos de contamina-
ção pela Covid-19, a Paraíba 
chegou ao total acumulado 
de 1.072 casos registrados no 
período de sete dias, consi-
derando as datas de 16 a 22 
de abril, com uma média de 
153,14 casos diários. Em com-
parativo com as semanas an-
teriores, a média móvel de 
novos casos apresenta que-
da gradual nas contamina-
ções. Na semana anterior, de 
9 a 15, foram registrados 1.135 
casos com média de 162,14 ca-
sos diários. A redução entre 
as duas semanas é de 5,55%.

A redução é ainda mais 

perceptível se comparado 
com a primeira semana do 
mês de abril, onde o Estado 
contabilizou 1.987 casos en-
tre as datas de 2 a 8, com uma 
média móvel de 283,85 novos 
casos por dia. 

Em todo o período ava-
liado na matéria, de 2 a 22 de 
abril, a Paraíba confirmou 
sete falecimentos. Destes, 
quatro foram confirmadas 
na semana atual, com uma 
média de 0,57 mortes diárias. 
Na semana anterior, nenhum 
falecimento foi confirmado.

De acordo com a Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES), 
um paciente, entre os novos 
193 casos confirmados, apre-
sentou quadro moderado e 
grave, com necessidade de 

hospitalização. Os demais, 
representando 99,48% dos ca-
sos são leves. O boletim diá-
rio registra ainda a ocorrência 
de duas mortes em decorrên-
cia do agravamento da doen-
ça. Foram acometidos uma 
mulher de 83 anos, residente 
em Serra Grande, com histó-
rico de hipertensão, diabetes 
e cardiopatia; e um homem 
de 85 anos, residente em Ara-
çagi, com histórico de hiper-
tensão, diabetes e tabagismo. 
Ambas as mortes ocorreram 
na quinta-feira, em hospitais 
públicos.

Agora a Paraíba acumula 
601.196 casos confirmados da 
doença, sendo 445.566 pacien-
tes considerados recuperados 
e 10.201 mortes.

Últimas

Termo
de cooperação técnica, 
aprovado pela CIB/PB 
tem como finalidade 

firmar o compromisso 
entre o Governo do 

Estado da Paraíba, por 
meio da Sedh, e 
os municípios

A versão web do Siste-
ma de Medidas Socioedu-
cativas em Meio Aberto e 
Meio Fechado (SISMSE-PB) 
foi aprovada pela Comis-
são Intergestores Biparti-
te (CIB/PB), coordenada 
pelo secretário de estado 
do Desenvolvimento Hu-
mano (Sedh), Tibério Li-
meira, adurante a 169ª Re-
união Ordinária, ocorrida 
na última quarta-feira, na 
cidade de Conde. 

O sistema estadual de 
acompanhamento de me-
didas socioeducativas, ver-
são web, permitirá o regis-
tro de dados e diagnósticos 
referentes a adolescentes 
e jovens em cumprimen-
to de medidas socioeduca-
tivas em todo o estado da 
Paraíba, além do acompa-
nhamento e diagnóstico da 
medida, tanto para o meio 
aberto quanto para o meio 
fechado. 

Durante o encontro, a 
presidente da Fundação 
Desenvolvimento da Crian-
ça e do Adolescente “Ali-
ce de Almeida” (Fundac), 
Waleska Ramalho, teve a 
oportunidade de falar so-
bre a importância do Siste-
ma de Medidas Socioedu-

cativas em Meio Aberto e 
Meio Fechado e da articu-
lação com as políticas de 
saúde e educação para a 
efetivação dos direitos dos 
adolescentes e jovens em 

cumprimento de medidas 
socioeducativas no estado 
da Paraíba.

 De acordo com a presi-
dente da Fundac, o termo 
será assinado pelos gesto-
res municipais de assistên-
cia social no compromisso 
em executar o sistema es-

tadual da medida socioe-
ducativa. “Uma ação pio-
neira do estado da Paraíba 
na formatação de um siste-
ma de acompanhamento da 
execução da medida socioe-
ducativa meio aberto e fe-
chado”, enfatizou Waleska. 

O termo de cooperação 
técnica, aprovado pela CIB/
PB tem como finalidade fir-
mar o compromisso entre o 
Governo do Estado da Pa-
raíba, por meio da Sedh, 
e os municípios que com-
preendem o Estado, por 
meio do respectivo órgão 
gestor da Política da Assis-
tência Social, no âmbito do 
atendimento socioeducati-
vo, para implementação do 
SISMSE-PB.

 Além da Apresentação 
do Termo de Aceite do Sis-
tema de Medidas Socioe-
ducativas em Meio Aberto 
e Meio Fechado (Fundac), 
a 169a Reunião Ordinária e 
Descentralizada da Comis-
são Intergestores Biparti-
te - CIB/PB discutiu, entre 
outras pautas: Cofinan-
ciamento Estadual 2022; 
Orientações do SCFV Pre-
sencial / SISC (Registro de 
atividades); Extinção IG-D-
SUAS e Paraibatec/2022.

assistência alimentar

cartão alimentar

Sistema permitirá o registro de dados e diagnósticos referentes a socioeducandos de todo a Paraíba

Comissão aprova versão para internet
sistema de medidas socioeducativas do estado

O secretário Tibério Limeira esteve na cidade de Mataraca para a implantação do Tá na Mesa

Foto: Secom-PB

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

Média móvel de novos casos de 
Covid-19 segue em queda na PB 

pandemia

A Fundação de Apoio à 
Pesquisa do Estado da Pa-
raíba (Fapesq) e a Secretaria 
de Estado da Educação e da 
Ciência e Tecnologia (Seect) 
convidam os pesquisado-
res vinculados a Instituições 
de Ensino Superior (IES) ou 
Instituições de Ciência, Tec-
nologia e Inovação (ICTI), 
sediadas na Paraíba, a apre-
sentarem propostas para ob-
tenção de auxílio financeiro 
para participação em even-
tos científicos de alto impac-
to, em âmbito internacional. 
O Programa conta com re-
cursos totais oriundos do or-
çamento estadual, da ordem 
de R$ 240 mil reais.

Consideram-se eventos 
científicos de alto impacto 

congressos, seminários ou 
reuniões científicas, que se-
jam promovidos por Insti-
tuições de Ensino Superior 
(IES), sociedades científicas 
das diversas áreas da ciên-
cia ou órgãos de classes pro-
fissionais, com publicação de 
anais. As propostas devem 
estar relacionadas a eventos 
realizados entre junho de 
2022 e junho de 2023.

As inscrições já estão 
abertas. Poderão partici-
par pesquisador vincula-
do a Instituição de Ensino 
Superior (IES) ou a Insti-
tuição de Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação (ICTI), sedia-
das na Paraíba; ter trabalho 
comprovadamente aceito no 
evento; possuir currículo na 

Plataforma Lattes, atualiza-
do no ano de 2022; estar ca-
dastrado na Plataforma SI-
GFAPESQ

Serão financiadas até 40 
propostas com o valor de R$ 
6 mil reais cada. Serão finan-
ciados apenas os seguintes 
itens, referentes ao custeio 
de despesas relacionadas à 
participação dos beneficiá-
rios nos eventos: passagem 
aérea em classe promocional 
ou, no máximo, classe eco-
nômica normal; passagem 
terrestre intermunicipal 
(taxi, ônibus ou trem); taxa 
de inscrição para participa-
ção do evento; hospedagem 
e alimentação. A emissão 
das passagens é de respon-
sabilidade do pesquisador. 

Fapesq abre as inscrições para 
participação em eventos científicos

no âmbito internacional
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O bairro de Mangabeira, 
o mais populoso da capital, 
completa 39 anos hoje, mas a 
tradicional comemoração foi 
realizada ontem pela Prefei-
tura de João Pessoa. São mais 
de  75 mil moradores, segun-
do o IBGE.

O evento comemorativo 
ontem levou um grande nú-
mero de pessoas à Rua Elias 
Pereira de Araújo, ao lado 
do mercado público. No lo-
cal, foram oferecidas diver-
sas ações gratuitas que come-
çaram cedo, às 6h, e seguiram 
até o final da manhã, levan-
do serviços e diversão para 
a população. Durante a festa, 
moradores aproveitaram para 
lembrar as mudanças ao longo 
desses anos e afirmaram que 
o bairro é o melhor para viver 
e trabalhar. 

Quem mora na “quase ci-
dade”, como diz o marinheiro 
Marcos Francisco de Oliveira, 
tem mesmo que comemorar. 
“Aqui nós temos de tudo um 
pouco. Não precisa ir ao Cen-
tro para nada. A gente tem 
banco, serviço de saúde, co-
mércio, farmácia, etc. É o me-
lhor bairro da capital”, elogiou. 

O comerciante Thiago 
Wagner dos Santos também 
é um apaixonado por Man-
gabeira. Ele conta que veio de 
Pernambuco aos três anos de 
idade e nunca mais saiu de 
lá. “É um bairro bom demais 
para morar, está sempre evo-
luindo em todos os sentidos, 
e o comércio é bem ativo e di-
versificado”, observou.

Que o diga a também co-
merciante Ivanice Quirino Ro-
drigues, que mora há 38 anos 
em Mangabeira. “Aqui tem 
tudo de bom, um comércio ex-
celente, muitas residências. Es-
tou aqui desde o início, vi esse 
bairro crescer, e mudou mui-
to.”, comentou.

Para a artesã Estela Braz, 
que mora há oito anos na lo-
calidade, além de um comér-
cio farto, é preciso elogiar tam-
bém as pessoas que vivem no 
bairro. “Acho que são humil-
des, gostam de acolher, e isso 
faz uma diferença enorme”, 
ressaltou. Para ela, a única res-
salva é em relação ao trânsito 

Maior bairro da cidade tem comércio movimentado e características que permitem compará-lo a uma cidade

Mangabeira comemora aniversário
39 anos

que, em razão do grande nú-
mero de moradores e visitan-
tes, é complicado. “Fora isso, 
está tudo ótimo”, afirmou. 

Pedro Chaves, presidente 
da Associação de Moradores 
de Mangabeira 4 e 5, comemo-
ra as conquistas e afirma que 
ser morador de Mangabeira é 
uma alegria: “O maior bairro 
da capital é praticamente uma 
cidade dentro de João Pes-
soa. Sempre no aniversário 
do bairro nos lembramos de 
como tudo por aqui foi cons-
truído, de todas as histórias e 
particularidades que temos”. 

Melhorias previstas 
“Quando chegamos aqui, 

não tinha estrutura nenhuma 
na Avenida Josefa Taveira. Tí-
nhamos que ir a pé esperar o 
ônibus com o sapato na mão”, 
lembrou Edson Cruz, presi-
dente da Federação Paraibana 
de Associações Comunitárias. 

O bairro foi se expandin-
do. Veio o Prosind, Mangabei-
ra 2, e as demais subdivisões 
até a sétima, além do Cidade 
Verde, também chamado de 
Mangabeira 8. Hoje, segun-
do Edson Cruz, Mangabeira 
tem 90% das ruas calçadas e 
saneadas.  Um dos pedidos da 
associação é a construção de 
um terminal de integração de 
ônibus ao lado do antigo Caic. 

Outra sugestão seria a cria-
ção de um distrito de serviço 
no Cidade Verde para abrigar 
comerciantes diversos, com 
praça da alimentação e local 
destinado especificamente a 
serviços voltados para a co-
munidade, como serralharia, 
conserto de sofá, entre outros.  
O mercado público também 
está na pauta. Edson Cruz 
destacou que o espaço não 
passa por uma revisão desde 
1990 e, através do diálogo com 
a Prefeitura de João Pessoa, o 
telhado será todo revisado.

Avenida Josefa Taveira, símbolo do bairro de Mangabeira, inicialmente possuía apenas moradias, mas hoje o local abriga muitas lojas comerciais, além de praças, o mercado público e agências bancárias 

Avenida
A Josefa Taveira é 
a segunda maior 

avenida comercial 
de João Pessoa

Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Quem chegou cedo na 
Rua Elias Pereira de Araú-
jo, onde a prefeitura mon-
tou a estrutura para co-
memorar o aniversário de 
Mangabeira, teve a opor-
tunidade de participar das 
atividades com o grupo 
“Saúde em Movimento”, 
composto por educado-
res físicos da Secretaria de 
Educação e Cultura Muni-
cipal (Sedec). 

Depois de se exercitar, 
o mangabeirense confe-
riu a programação musical 
elaborada pela Fundação 
Cultural de João Pessoa 
(Funjope). Teve apresenta-
ção de trio pé de serra, do 
Centro Cultural de Man-
gabeira Tenente Lucena; o 
Forrozão Bom que Só e, em 
seguida, a dupla Os Neiffs.

A Caravana do Cuidar, 
projeto itinerante promo-
vido pela Prefeitura de 
João Pessoa, por meio da 
Secretaria de Direitos Hu-
manos e Cidadania (Se-
dhuc), ofereceu serviços de 
atualização e cadastro do 
Auxílio Brasil, com equi-
pes do CadÚnico e do Cras 
Mangabeira; atendimen-
tos do programa Acessuas 
Trabalho; Criança Feliz; Si-
ne-JP; Procon-JP; Ouvido-
ria; e Você Prefeito. 

A dona de casa Ana 
Neri de Souza Gomes es-
teve na comemoração e 
aproveitou para atualizar 
o cadastro no programa 
Bolsa Brasil e fazer auri-
culoterapia. “Gostei mui-
to dos serviços oferecidos. 
Tem corte de cabelo, ven-
tosaterapia, documenta-
ção. Achei excelente”, fri-
sou a moradora

Houve serviço de saú-
de oferecido pelo Odon-
tomóvel, emissão de CPF 
e RG pelo Programa Ci-
dadão do Governo do Es-
tado e serviços de embe-
lezamento ofertados pela 
Federação Paraibana de 
Associações Comunitá-
rias (Fepac). 

A história e datas
Além do dia 23 de abril, 

Serviços, lazer e cultura para marcar a data

Mangabeira comemora ani-
versário no dia 16 de junho, 
data em que o bairro foi fun-
dado, em 1983, com o nome 
oficial de Conjunto Habita-
cional Tarcísio de Miranda 
Burity. 

O 23 de abril faz referên-
cia ao surgimento do conjun-
to habitacional. Conforme os 
moradores mais antigos, a 

data foi criada por um líder 
comunitário que fazia aniver-
sário no mesmo dia. Apesar 
do nome pomposo, o bairro 
ficou conhecido por Manga-
beira em homenagem a uma 
fazenda da região onde era 
cultivada mangaba.

Avenida comercial 
O bairro se destaca pelo 

comércio efervescente e abri-
ga também a segunda maior 
avenida comercial da cidade, 
a Josefa Taveira. 

Ao longo do seu percur-
so há ainda escolas, bancos, 
serviços de saúde, ginásios 
poliesportivos, cartórios, fó-
rum, shopping, praças, além 
do mercado público, que é o 
segundo maior da cidade.

População de Mangabeira teve acesso ontem a vários serviços, como exame de auroculoterapia

Foto: Roberto Guedes

Foto: Marcos Russo
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A partir da próxima se-
gunda-feira (25), as visitas aos 
pacientes internados no Com-
plexo Hospitalar Regional 
Deputado Janduhy Carneiro 
(CHRDJC), em Patos, serão re-
tomadas de forma gradual. A 
decisão de reabrir as visitas foi 
tomada durante reunião entre 
a direção-técnica, a Comissão 
de Controle de Infecção Hos-
pitalar (CCIH) do hospital e a 
direção-geral e foi balizada na 
atual situação epidemiológi-
ca devido à redução do núme-
ro de casos de Covid-19, da co-
bertura vacinal da população 
e da baixa taxa de absenteísmo 
de funcionários. Enquanto as 
visitas estavam suspensas, os 
familiares tinham notícias por 
meio de telefonemas ou video-
conferências. 

O diretor-técnico do 
CHRDJC, Pedro Augusto, ex-
plica como se dará esse retor-
no gradual de visitas que esta-
vam suspensas desde o início 
da pandemia, em março de 
2020. “Neste primeiro momen-
to, o retorno se dará em 50% 
para os pacientes das áreas de 
Unidade de Terapia Intensiva 
e das enfermarias. Vamos ini-
ciar de forma gradativa. Nas 
UTIs com 10 leitos, por exem-
plo, vamos abrir cinco visi-
tas na segunda, na terça mais 
cinco e assim sucessivamente, 
assim como nas enfermarias. 
Com isso, os familiares pode-
rão voltar a ver seus entes que-
ridos de dois em dois dias”, ex-
plicou o médico.

 Ele frisou que “a visita de 
familiares e pessoas próximas 
traz um benefício muito gran-
de na recuperação do pacien-
te, principalmente os que estão 
em estado crítico, que sentem a 
presença e adquirem mais for-
ça com essa visita, contribuin-
do neste processo de cura”, dis-
se o médico.

 O diretor-geral do Com-
plexo, Francisco Guedes, ex-
plicou a situação. “A gente sus-
pendeu as visitas para garantir 
a segurança de pacientes, vi-
sitantes e profissionais, mas, 
com a atual situação de equi-
líbrio sanitário, elas serão re-
tomadas gradativamente. Nós 
sabemos da importância des-
te momento, não apenas para 
o paciente, mas também para 
seus entes queridos que re-
forçam os elos de amor e afe-
to e, assim, juntos, buscam a 
melhoria do estado geral de 
quem está internado”, refor-
ça Francisco, lembrando que 
a unidade segue o exemplo 
de outras instituições da Rede 
Estadual que já retomaram as 
visitas presenciais, a exemplo 
dos Hospitais de Trauma de 
João Pessoa e do Metropolita-
no, em Santa Rita.

 
Novo protocolo 

O novo protocolo permi-
tirá um visitante por pacien-
te, sendo maior de 18 anos. É 
necessário apresentar um do-
cumento de identificação com 
foto, comprovante de vacina-
ção Covid-19 e não ter nenhum 
sinal ou sintoma gripal. É reco-
mendado também que o fami-
liar chegue um pouco antes da 
hora da visita para receber as 
orientações de como proceder, 
inclusive, sobre a obrigatorie-
dade do uso de máscara. 

Durante a visita é proibido 
entrar com aparelhos eletrôni-
cos, bolsas, comidas e itens es-
tranhos ao serviço. A expecta-
tiva é que a partir de maio, se 
não houver mudanças no ce-
nário epidemiológico, as visi-
tas retomem 100%.

Retomada ocorrerá nesta segunda-feira, e a decisão foi tomada devido à redução dos casos de Covid-19

Visitas aos pacientes serão reabertas
Hospital regional de patos

dia da terra

Semam-JP 
distribui 
mudas de 
plantas nativas

Em comemoração ao Dia 
da Terra, que este ano tem 
como tema “Invista no Nosso 
Planeta”, diversos expositores 
de produtos ecologicamente 
se reuniram em uma mini-
feira para oferecer ao público 
produtos como mel de abelha, 
geleias artesanais, temperos e 
arranjos decorativos produ-
zidos com materiais reutili-
záveis. O evento foi realizado 
pela Secretaria do Meio Am-
biente do Município (Semam), 
em parceria com a ONG SOS 
Plantas e Animais e a Loja Fer-
reira Costa, que cedeu espaço 
para o evento.

Foi organizada uma série 
de ações voltadas para susten-
tabilidade e para a economia 
sustentável em prol do plane-
ta. Foram feitas distribuições 
de 80 mudas e a doação de cer-
ca de 30 cães e gatos. O even-
to em homenagem ao Dia da 
Terra, teve início às 9h e se es-
tendeu até as 19h. O objetivo 
maior foi chamar atenção das 
pessoas para os problemas da 
biodiversidade e conscientizar 
todos sobre os cuidados com 
animais e os recursos naturais. 

neurocirurgia

Metropolitano é destaque em Congresso Brasileiro
As experiências e os ser-

viços ofertados pelo Hospital 
Metropolitano Dom José Ma-
ria Pires na área de neuroci-
rurgia – colocando a unida-
de de saúde como referência 
na Paraíba e também no país 
– estão ganhando destaque 
no 33º Congresso Brasileiro 
de Neurocirurgia, o maior 
evento científico em neuro-
cirurgia da América Latina, 
que acontece em João Pessoa 
até amanhã.

Na solenidade de aber-
tura, ocorrida no Centro de 
Convenções, nessa quinta-
feira (21), a secretária de Es-
tado da Saúde, Renata Nóbre-
ga, destacou a importância do 
evento acontecer na Paraíba, 
pois a neurocirurgia na saú-
de do Estado é referência na-
cional. “O Hospital Metropo-
litano Dom José Maria Pires 
é a referência em neurocirur-
gia, na saúde pública da Pa-
raíba, atendendo à grande 
maioria das patologias com-
plexas em neuro. Para os nos-
sos profissionais, participa-
rem de um evento como esse 
significa a troca de experiên-
cias, além de adquirir novos 
conhecimentos, beneficiando 
a população dos 223 municí-
pios paraibanos que recebem 
uma assistência de alto nível, 
em neurocirurgia”, ressaltou, 
anunciando ainda que, em 
breve, o hospital sediará uma 
residência em neurocirurgia.

O Metropolitano con-
ta com serviços especializa-
dos na linha de cuidado em 
neurologia, sendo 25 leitos 
de UTI, especializados para 
atendimento ao paciente neu-
rocrítico, com assistência de 

equipe qualificada composta 
por neurocirurgiões, intensi-
vistas, neurologistas e toda 
equipe multidisciplinar. Além 
disso, atende as urgências do 
AVC, aneurisma cerebral, he-
morragias subaracnóide, den-
tre outras.

Desde a sua inauguração, 
o Metropolitano já realizou 
2.505 cirurgias neurológicas 
de alta complexidade. O Esta-
do conta ainda com dois equi-
pamentos de hemodinâmica 
públicos, localizados no hos-
pital, nos quais, foram reali-
zados,  aproximadamente, 5 
mil procedimentos em neu-
roradiologia (4.125), distribuí-
dos em: trobectomias - proce-
dimento realizado em poucos 
centros de saúde no Brasil; 

embolizações de Malforma-
ção Arteriovenosa Cerebral 
(MAV); arteriografias cere-
brais, dentre outros. Além dis-
so, até agosto de 2022, serão 
abertos mais dois serviços de 
hemodinâmica (Trauma de 
Campina Grande e Hospital 
Regional de Patos).

O Metropolitano possui 
ainda um parque tecnológi-
co robusto que atende as ne-
cessidades para intervenções 
de altíssima complexidade, a 
exemplo do microscópio da 
zeis pentero 800 e é a primeira 
unidade pública do Nordeste 
que consegue fazer videoan-
giografia intraoperatório nas 
cirurgias de clipagem.

Para o coordenador de 
Neurocirurgia, do Metropoli-

tano, George Mendes, o even-
to é de grande importância 
para os profissionais de Neu-
ro do hospital. “Todos os 17 
neurocirurgiões do Metro-
politano estão participando 
do evento, apresentando as 
ricas experiências vivencia-
das na unidade e também é 
uma oportunidade de intera-
gir com profissionais do país 
todo e até do exterior, adqui-
rindo novos conhecimentos”, 
comentou.

Os Hospitais de Trauma 
de João Pessoa e Campina 
Grande também estão em 
destaque no evento por se-
rem dois grandes serviços 
de referência em urgência e 
emergência neurológica no 
estado da Paraíba. São dois 

grandes hospitais na Rede 
Estadual de Saúde e que são 
decisivos no atendimento 
nesta linha de cuidado.

Para o presidente do Con-
gresso, Stênio Sarmento, o 
evento é uma oportunidade 
para os profissionais apro-
veitarem uma programa-
ção científica, para ensinar 
e aprender. “Sem dúvida al-
guma, trouxemos o que há 
de mais atual na neurocirur-
gia mundial, enriquecendo o 
conhecimento neurocirúrgi-
co, de modo a trazer benefí-
cios para os nossos pacien-
tes. Pela primeira vez, está 
ocorrendo estações de prá-
ticas com cadáver num con-
gresso de neurocirurgia”, 
enfatizou.

Secretária de Saúde, Renata Nóbrega, ressaltou a importância do Hospital Metropolitano na área de neurocirurgia

José Alves  
zavieira2@gmail.com

augusto dos anjos

Secult participa de atividades em Sapé
A instituição do Ano 

Cultural Augusto dos An-
jos, pelo Governo do Estado, 
vai marcar um conjunto de 
atividades e ações voltadas 
à disseminação da obra e da 
história do poeta paraibano, 
considerado um dos maio-
res do país. O secretário de 
Estado da Cultura, Damião 
Ramos Cavalcanti, esteve no 
Memorial Augusto dos An-
jos, em Sapé, e participou de 
comemoração alusiva ao 138º 
aniversário de Augusto, as-
segurando que a pasta dará 
apoio às “atividades e aspi-
rações do Memorial”.

Localizado na Zona Rural 
de Sapé, na casa que perten-
ceu à ama de leite de Augusto 
dos Anjos, o memorial reúne 
livros, documentos, anota-
ções e oferece produtos com 
motivos que lembram a obra 
do poeta, que são vendidos e 
a renda convertida na manu-
tenção da instituição.

Para marcar a passagem 
do aniversário de nascimen-
to do sapeense mais ilustre, a 
Secretaria de Educação, Cul-
tura, Turismo e Esporte do 
Município organizou uma 
programação especial que 
seguiu até ontem, e convidou 
autoridades.

Na manhã da quarta-feira 
(20), o secretário Damião Ra-
mos Cavalcanti e o médico e 

escritor Astênio Fernandes 
(representante da Fundação 
Casa de José Américo) estive-
ram no Memorial e participa-
ram de uma palestra coletiva, 
com rápido debate sobre Au-
gusto dos Anjos, do salão de 
eventos do Memorial.

Augusto vivo
“Estamos aqui para ce-

lebrar um Augusto vivo, na 
medida que uma instituição 
como essa mantém ativida-
des que perpetuam seu pa-
trono, e na medida em que ele 
é lido, declamado, homena-
geado”, disse o secretário Da-
mião, que já esteve em Leo-
poldina, cidade mineira que 
abraçou Augusto e onde se 
encontram os restos mortais 
do poeta paraibano, também 
com memorial dedicado a ele.

A professora Maria do So-
corro Aragão leu texto em 
que citou José Américo de Al-
meida, outro paraibano ilus-
tre, para discorrer um pou-
co sobre o homem e poeta 
Augusto.

Ana Isabel de Sousa Leão, 
professora e pesquisadora, 
enfocou o aspecto mais ale-
gre e leve de Augusto, ex-
pressado nas produções tex-
tuais para o jornal Nonevar, 
impresso e distribuído, no 
início do século passado, du-
rante a Festa das Neves, pa-

droeira de João Pessoa.
Aderaldo Elias, poeta e di-

retor do Memorial em Sapé, 
declamou versos de Augus-
to e foi o mestre de cerimônia 
da festa. Para ele, o legado li-
terário deixado pelo poeta 
será lembrado pela eternida-
de, mas se tornou ainda mais 
atual e interessante por causa 
do período pandêmico, vivi-
do nos últimos anos. 

O escritor Astênio Fer-
nandes também abordou o 
aspecto mais extrovertido 
de Augusto dos Anjos e re-
chaçou a ideia de que ele foi 
“o poeta da morte”. Classi-
ficou Augusto como poeta 
da escola moderna, justifi-
cando: “Ele criou aquilo que 
não existia antes dele. O ob-
jeto de sua poesia está no co-
notativo”. 

Também esteve presente 
o poeta, cantor e músico Chi-
co Viola, que musicou versos 
de Augusto. Ele também de-
clamou parte do poema ‘O 
Morcego’.

Banda de música 
Pouco antes do início das 

palestras, em área ao ar livre 
ao lado do Memorial, os con-
vidados assistiram à apre-
sentação da Banda de Música 
Santa Cecília, mantida pelo 
Município de Sapé. 

Na ocasião, o secretário 

Damião Ramos recomendou 
que a banda procure os meios 
para ser incluída no progra-
ma de distribuição de ins-
trumentos, através de convê-
nio entre a Secult e a Funarte. 
Para isso, orientou os gesto-
res da Secretaria de Educa-
ção e Cultura e os integrantes 
da banda a reunirem a docu-
mentação para que a banda 
se prepare para inscrição ao 
próximo edital a ser lançado.

Marcone Pessoa, secre-
tário de Educação e Cultura 
de Sapé, agradeceu o empe-
nho da SecultPB em apoiar 
as ações culturais na cidade.

Programação
O cronograma elabora-

do pela Secretaria de Edu-
cação, Cultura, Esporte e Tu-
rismo tem realizado desde a 
terça-feira (19) atividades em 
praças, casas de recepções, 
biblioteca municipal, dirigi-
da pela professora Ana Ma-
ria, e no Memorial Augusto 
dos Anjos.

A programação contem-
pla encontros poéticos, me-
sas-redondas, lançamento 
de livros de autores sapeen-
ses, concertos e apresenta-
ções musicais, além da sole-
nidade que irá oficializar a 
escolha dos patronos da Aca-
demia Sapeense de Letras, 
Artes e Cultura (Aslac).

n 

Desde a sua 
inauguração, 
o Hospital 
Metropolitano 
realizou 2.505 
neurocirguias 
de alta 
complixidade

Foto: Secom-PB
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Paraíba

Curtas
Armas e munições são 
apreendidas em Cabedelo

Em mais uma ação de combate ao tráfico de 
drogas policiais da Delegacia de Repressão a 
Entorpecentes – DRE – da capital prendeu um 
jovem de 22 anos com uma pistola calibre 380, 
sem registro e nota fiscal legal. 

Na casa do jovem também foram apreendi-
dos estojos deflagrados de ponto 762 e 38. 

“O jovem preso foi autuado em flagrante 
delito e está à disposição da Justiça”, disse o 
delegado Bruno Victor, titular da DRE de João 
Pessoa.

O delegado lembra que a população pode 
colaborar com a Polícia Civil fazendo qualquer 
tipo de denúncia através do número 197 (Dis-
que-Denúncia). A ligação é gratuita e anô-
nima, sendo garantido o sigilo absoluto. Ele 
disse ser importante a participação popular no 
combate a criminalidade.
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Homem assassinado no 
momento que lanchava

O Núcleo de Homicídios da Polícia Civil, em 
Bayeux, ainda não tem informações sobre a 
autoria e motivação do assassinato ocorrido 
na noite de quinta-feira (21). O crime aconteceu 
na Rua Siqueira Campos no momento que a 
vítima estava numa lanchonete.

No local, a polícia soube que a vítima teria 
sido surpreendida pelos criminosos no momen-
to que lanchava. O homem ainda tentou cor-
rer, mas foi perseguido e recebeu vários tiros, 
tendo morte no local.

Equipes das polícias Militar e Civil, junta-
mente com a perícia estiveram no local. Apesar 
de muita gente no local, ninguém informou a 
autoria do crime. Os policiais tomaram conhe-
cimento, apenas que a vítima residia no bairro 
de Oitizeiro, em João Pessoa. 

O suspeitos fugiram e até ontem nenhum 
deles havia sido identificado. O corpo da víti-
ma foi encaminhado para o Núcleo de Medici-
na e Odontologia Legal.

Jovem guardava arma e munição em sua residência

PM cumpre mandados 
contra envolvido em crimes

Em cumprimento a mandados judiciais poli-
ciais militares da 5º CIPM, de Princesa Isabel 
prenderam duas pessoas, que não tiveram as 
identificados reveladas e apreenderam duas 
espingardas de calibres diferentes e maconha.

As prisões aconteceram no sítio Cedro, na 
zona rural daquele município do Sertão parai-
bano. Não houve resistência.

De acordo com as informações os manda-
dos de prisão foram entregues ao comandante 
da unidade militar que designou uma equipe 
para cumprir os mandados. 

Os tentaram justificar a posse das armas, 
alegando que serviam para defesa, no entanto, 
a justificativa não foi aceita pelos policiais e 
ambos foram conduzidos à delegacia de polí-
cia local onde ficaram à disposição da Justiça. 

A Polícia Civil da Paraíba 
está aguardando decisão da 
Justiça para realizar a trans-
ferência de Alexandre Hen-
riques Policarpo, preso em 
Campina Grande. Ele era fu-
gitivo da operação que visa-
va combater a máfia forma-
da por membros da mesma 
família em São Paulo, que é 
investigada por movimen-
tar milhões de reais com jo-
gos de azar.

A prisão de Alexandre Po-
licarpo foi realizada na quar-
ta-feira (20), por uma ação 
conjunta envolvendo policiais 
da Delegacia de Repressão ao 
Crime Organizado da Paraí-
ba e Ministérios Público da 
Paraíba e São Paulo, através 
do Gaeco, mas somente di-
vulgada no dia seguinte, para 
não gerar expectativa.

O delegado Diego Bel-
trão informou que Policarpo 
está recolhido na Central de 
Polícia de Campina Grande 
aguardando a decisão judi-
cial. Ele informou que o sus-
peito pertence a uma organi-
zação que age como se fosse 
uma máfia e movimenta mi-
lhões de reais. O então mafio-
so estava escondido em Cam-
pina Grande, numa mansão, 

Alexandre Policarpo se preparava para montar casas de jogos de azar

Paulista é preso em CG 
com veículos de luxo

foragido

Espingardas e outros objetos apreendidos na abordagem

Na casa do suspeito foram encontradas bebidas importadas

com carros e motos de luxo, 
no bairro do Catolé.

Segundo Beltrão, as inves-
tigações do Ministério Públi-
co de São Paulo apontam que 
o mafioso integra a organiza-
ção criminosa especializada 
em jogos de azar que envolve 

gerações de uma mesma fa-
mília. Na casa onde Policarpo 
estava residindo, em Campi-
na Grande, foram apreendi-
dos vários objetos e produtos 
de luxo. Os policiais encontra-
ram dezenas de bebidas im-
portadas, além de veículos, 

entre carros e motos de luxo.
Diego Garcia disse ainda 

que Alexandre Policarpo já se 
preparava para deixar Cam-
pina Grande com o objetivo 
de ampliar a implantação do 
negócio ilícito em Recife, capi-
tal pernambucana.

Azar
Policarpo integra uma 
família especializada 
na instalação de jogos 
de azar na cidade de 
Guarujá, no litoral 

paulista e estava em 
Campina Grande

preso em sousa

Assaltante de banco é abordado pela PM
Uma ação integrada envol-

vendo policiais civis e milita-
res prendeu um foragido da 
Justiça de Pernambuco, apon-
tado como um dos responsá-
veis por assalto a uma agên-
cia bancária naquele estado. 
A prisão aconteceu na cidade 
de Sousa, no Sertão paraiba-
no quando uma guarnição da 
Polícia Militar realizava ron-
das e ao chegar nas proximi-
dades do posto de combustí-

veis Chabocão,, localizado às 
margens da BR-230, foi obser-
vado um homem apresentan-
do atitude suspeita.

Durante uma abordagem, 
o suspeito não apresentou do-
cumentos pessoais e foi con-
duzido à Delegacia de Polícia 
Civil. Na delegacia, os poli-
ciais civis realizaram um le-
vantamento e identificaram o 
investigado, Júnior Bezerra da 
Silva Oliveira, mais conheci-

do por “Bola” de 33 anos, sen-
do constatado que existia em 
desfavor dele um mandado de 
prisão expedido pela 3ª Vara 
Regional de Execução Penal 
da Comarca de Caruaru.

De acordo com informa-
ções, o preso teria praticado 
um assalto a uma agência do 
Banco do Brasil, na Região Me-
tropolitana de Recife. Na oca-
sião, o acusado em companhia 
com mais nove comparsas, ren-

deram o vigilante e funcioná-
rios, e praticaram o roubo.

Ainda segundo informa-
ções, “Bola” teria sido pre-
so com mais quatro homens, 
após serem rastreados por um 
celular subtraído no assalto, 
porém, durante o cumprimen-
to da pena, ele teria consegui-
do fugir. Junior Bezerra está 
recolhido na Colônia Agrícola 
Penal de Sousa, ficando à dis-
posição da Justiça.

em recuperação

Militar sofre em tentativa de assalto 
O sargento reformado da 

Polícia Militar, Waldemar 
Pereira Costa Filho, 57 anos, 
continua internado no Hospi-
tal de Emergência e Trauma 
de João Pessoa. Ele foi atingi-
do por disparos de arma de 
fogo durante tentativa de as-
salto na noite dessa quinta-

feira (21), em Mangabeira, na 
capital paraibana. Segundo 
o diretor do hospital, médi-
co Laerte Bragante, o estado 
de saúde do militar é estável.

A tentativa de assalto 
aconteceu quando chegava 
a sua residência, sendo sur-
preendido pelos assaltantes 

quando se preparava para 
guardar o veículo. Os ban-
didos exigiram as chaves do 
carro. Houve reação e o mi-
litar foi ferido no tórax, sen-
do imediatamente socorrido 
para o Trauma onde passou 
por procedimentos cirúrgi-
cos. Inicialmente o militar foi 

levado para o Trauminha de 
Mangabeira.

Laerte Bragante disse que o 
tipo de ferimento sofrido pelo 
sargento Waldemar provoca 
grande sangramento para a ca-
vidade toráxica por isso a im-
portância do primeiro atendi-
mento feito no Trauminha.

embriagada

Mulher é flagrada pilotando jet ski 
A Capitania dos Portos da 

Paraíba lavrou um auto de in-
fração contra a condutora de 
uma moto aquática (jet-ski) fla-
grada pilotando o veículo com 
sintomas de embriaguez alcóo-
lica. Ela foi conduzida por uma 
guarnição da Polícia Militar 
para a Central de Polícia onde 
foi autuada em flagrante pela 
delegada Lídia Veloso.

O capitão de Fragata Erijan-
sen de Souza Maciel, coman-
dante da Capitania dos Por-

tos da Paraíba informou que 
houve uma denúncia, na ma-
nhã de quinta-feira (21) de que 
uma mulher estava pilotando 
a moto aquática colocando em 
risco banhistas e frequentado-
res da Praia de Camboinha, em 
Cabedelo. Imediatamente, disse 
Erjansen, uma equipe compare-
ceu ao local e após comprovar 
a denúncia solicitou a presen-
ça de uma guarnição da PM. A 
mulher se negou a se subme-
ter ao exame com o etilômetro.

Erijansen disse que tanto 
o veículo e o documento fo-
ram apreendidos e a mulher 
terá quinze dias para apresen-
tar sua defesa. “Tanto o veícu-
lo como a documentação es-
tavam regularizados, mas ela 
não tinha condições de pilota-
gem”, alertou.

A mulher vai responder um 
procedimento administrativo e 
poderá sofrer uma penalidade 
de 120 dias de suspensão para 
pilotar moto aquática.

n 

Capitania dos 
Portos apreendeu 
a embarcação e 
também a carteira 
de habilitação da 
mulher, que se 
negou a fazer o 
teste do bafômetro
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Semob-JP implanta sinalização vertical e horizontal
em gramame

Seguindo a política de ga-
rantir a segurança do trânsito 
de veículos e, principalmente 
dos pedestres, nas vias públi-
cas de João Pessoa, a Superin-
tendência Executiva de Mo-
bilidade Urbana (Semob-JP) 
sinalizou, na manhã de on-
tem, a Rua Odontóloga Jane 
Celi de Souza Mendes Barre-
to, no bairro Gramame. 

O serviço tem como objeti-
vo proporcionar ordenamento 
do tráfego e reduzir o risco de 
acidentes na via, que foi recen-
temente asfaltada pela Secre-
taria de Infraestrutura (Sein-
fra) da prefeitura da capital, 
melhorando a fluidez e o con-
forto dos condutores ao trafe-
garem no local.

Atenção
Foram colocadas 

14 placas de “Pare” 
nas ruas traversais 
à Rua Odontóloga 
Jane Celi de Souza 

Mendes Barreto

Equipes da Divisão de Sis-
tema Viário (DSV) da Semob-
JP iniciaram os trabalhos logo 
cedo, para implantar toda a si-
nalização vertical e horizontal. 
Foram instaladas 14 placas de 
“Pare”, nas ruas transversais à 
Rua Odontóloga Jane Celi de 
Souza Mendes Barreto, bem 
como sobre o novo pavimen-
to asfáltico desta rua, além da 
pintura do eixo da via e os bor-
dos que margeiam o meio-fio 
em toda a sua extensão. 

“A sinalização é funda-
mental para a segurança viá-
ria, por isso o nosso trabalho 
ininterrupto em sempre man-
tê-la presente e em boas condi-
ções”, afirmou Expedito Leite, 
superintendente da Semob-JP.Divisão de Sistema Viário da Semob-JP implantou a sinalização horizontal na rua em Gramame

Foto: Secom-JP

Lugar de encontros, cultu-
ra, arte, esporte, lazer e brinca-
deiras: é assim que a Praça da 
Paz, no bairro dos Bancários, 
na Zona Sul de João Pessoa, é 
conhecida pelos comercian-
tes, moradores das proximida-
des, visitantes de outras áreas 
da capital e até entre os turis-
tas. Mas não é só isso. A pra-
ça também atrai vândalos, as-
saltantes e perturbadores da 
ordem pública, especialmen-
te à noite, e está necessitando 
de reparos e mais atenção da 
prefeitura da capital.

Diariamente, a Praça da 
Paz é o ponto de encontro 
principalmente dos pratican-
tes de atividades esportivas, 
como caminhada, corrida, 
passeios de bicicleta, patins, 
skate, além de musculação nos 
halteres de concreto ou naque-
les equipamentos que movi-
mentam o corpo, disponibili-
zadas na academia ao ar livre.

A área destinada às ati-
vidades físicas, inclusive, é 
a mais afetada e precisa de 
maiores reparos, segundo de-
claram os frequentadores. Eles 
afirmam que essa praça é uma 
das mais bonitas de João Pes-
soa, além de ser um local de 
grande importância para a co-
munidade, mas não tem rece-
bido a devida atenção.

“Os aparelhos de ginástica 
estão deteriorados e precisam 
de uma melhoria. A limpe-
za também é outro problema, 
porque a população suja mui-
to, é preciso que haja uma pre-
sença maior dos órgãos de lim-
peza”, descreve a professora 
Verônica Andrade, que mora 
em uma rua próxima à praça. 

Outros sentem que o am-
biente, como um todo, está 
abandonado. É o caso de Ubi-
ratan Albuquerque, que mora 
nos Bancários há 38 anos e to-
dos os dias pela manhã costu-
ma caminhar na Praça da Paz. 
“A praça está um pouco aban-
donada. Falta zelo, falta manu-
tenção e tem lixo demais espa-
lhado”, lamentou. 

Moradores contam que a 
gestão municipal chegou a 
realizar algumas melhorias, 
mas essas ações deveriam 
ser mais frequentes. Os mo-
radores elogiam a estrutura 
da praça, mas pedem refor-
mas e defendem a recupera-
ção de bancos, equipamentos 
de alvenaria, manutenção de 
brinquedos e instrumentos de 
ginástica, poda das árvores, 

Moradores reclamam de problemas, como falta de manutenção dos equipamentos de lazer e ações de limpeza

Praça da Paz precisa de reformas
nos bancários

Juliana Cavalcanti  
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

capinação, jardinagem, além 
de zeladoria e paisagismo. 

Segundo a Prefeitura Mu-
nicipal de João Pessoa (PMJP), 
a Praça da Paz possui duas 
quadras de vôlei, dois mini-
campos de futebol, caixa de 
areia e parquinho, pista de ska-
te, palco para eventos, calçada 
de contorno e um anfiteatro. E 
as principais reclamações re-
cebidas são: equipamentos de 
ginástica precisando de repa-
ros(inclusive os halteres de 
concreto que estão com par-
tes enferrujadas), plantas mal-
tratadas, bancos e brinquedos 
quebrados, iluminação insu-
ficiente e outras falhas de in-
fraestrutura.

Insegurança preocupa 
Se durante o dia a Praça 

da Paz é o espaço de espor-
tes, conversas entre amigos, 
passeios e relaxamento para 
crianças e adultos, à noite é um 
dos locais de João Pessoa de 
maior movimento, pois além 
das atividades físicas, as pes-
soas se reúnem nos quiosques, 
lanchonetes, na pista de skate 
e em outros pontos de encon-
tro. É, também, o movimento 
de maior preocupação.

Nos finais de semana, o 
público dos quiosques ocupa 
toda a extensão do local. As 
crianças também aproveitam 
os brinquedos infláveis e mi-
nicarrinhos. E é à noite que a 
preocupação dos moradores, 
donos de quiosques, comer-
ciantes, ambulantes, esportis-
tas e outros grupos aumenta.

Para eles, o principal pro-
blema está na baixa ilumina-
ção, que favorece a ação de as-
saltantes e o uso de drogas no 
local, especialmente na parte 
de trás dos quiosques. Wam-
berto Pessoa é morador do 
bairro do Bessa, mas todos os 
dias vai à praça após deixar a 
esposa no trabalho e aproveita 
para visitar sua mãe, que mora 
nos Bancários.

Ele ressalta que ainda 
acontecem muitos assaltos, 
especialmente à noite. Por essa 

razão, passou a frequentar ape-
nas pela manhã. Ele pede por 
maior segurança, já que nessa 
área também passeiam idosos, 
crianças e outros grupos que 
podem ficar mais vulneráveis. 
“Durante o dia é mais tranqui-
lo, mas até o pessoal da ginásti-
ca também não se sente tão se-
guro. E quando anoitece, fica 
mais complicado. Acho que a 
Guarda Municipal deveria fa-
zer mais rondas na praça para 
aumentar a nossa segurança”, 
opinou.

No entanto, aos poucos al-
gumas questões vêm sendo re-
solvidas. É o que afirma a pro-
prietária de um dos quiosques, 
Neila de Lima. “A situação vem 
melhorando bastante. Para os 
donos de barzinhos na praça, 
a bagunça na parte de trás dos 
quiosques era muito grande 
e deixava os clientes apreen-
sivos, principalmente à noite. 
O som alto também era algo 
ruim. Ainda vemos esse pro-
blema acontecer algumas ve-
zes, mas já deu pra notar que 
reduziu”, elogiou.

No início deste mês, a Se-
cretaria de Segurança Urba-
na e Cidadania (Semusb) da 
PMJP realizou a “Operação 
Praça Tranquila”, no primei-
ro final de semana de abril, na 

Praça da Paz. De acordo com a 
assessoria de imprensa do ór-
gão, essa ação foi planejada em 
março pelo serviço de inteli-
gência da Semusb, pois já exis-
tiam denúncias de moradores 
por causa de som alto durante 
a madrugada. 

Com isso, a Guarda Civil 
Metropolitana intensificou 
a fiscalização, monitorando 
a região. Segundo a assesso-
ria da Semusb, durante a ação 
não houve nenhuma denún-
cia de perturbação do sosse-
go, e agora, após a finalização 
dessa etapa, foram estipulados 
três meses de atuação até que 
os usuários entendam o verda-
deiro sentido da praça.

“Estipulamos três meses de 
saturação na Praça da Paz. O 
foco tem sido o combate à per-
turbação do sossego, o que con-
sequentemente atinge o tráfico 
de drogas, furtos, roubos, van-
dalismos e outros tipos de cri-
mes”, declarou o órgão através 
de nota. 

A secretaria informou ain-
da que o órgão tem posiciona-
do as viaturas no local de for-
ma estratégica a fim de inibir 
qualquer perturbação. O tra-
balho acontece em conjunto 
com a Secretaria de Meio Am-
biente (Semam), Superinten-

dência Executiva de Mobili-
dade Urbana (Semob-JP) e a 
Autarquia Especial Municipal 
de Limpeza Urbana (Emlur). 
Este último faz a limpeza pela 
manhã. “Nossas equipes de 
policiamento preventivo ocu-
pam a praça durante a ma-
drugada e permanecem até 
o amanhecer”, finaliza a Se-
musb, em nota. 

Ação programada 
De acordo com a assesso-

ria de comunicação da Secreta-
ria de Desenvolvimento Urba-
no (Sedurb), o cronograma de 
manutenção de todas as praças 
de João Pessoa é executado de 
maneira programada, seguin-
do um calendário que leva em 
consideração as demandas da 
população e vistorias das equi-
pes de manutenção.

O órgão informou uma 
equipe esteve recentemente 
na praça e constatou ações de 
vandalismo não apenas nes-
sa área, mas também em ou-
tras praças. Além disso, rela-
tou que as equipes realizam 
os serviços em um dia e, na se-
mana seguinte, já há manifes-
tações de vandalismo nos es-
paços. As equipes da Sedurb 
estiveram no local na última 
semana de fevereiro e a previ-

são é que retornem na segun-
da quinzena de maio.

Os serviços realizados nes-
sa praça, conforme a Sedurb, 
incluem serviços de zelado-
ria, manutenção e revitaliza-
ção, como pintura, recuperação 
de bancos, conserto de equipa-
mentos, brinquedos e outras 
áreas comuns, paisagismo em 
toda sua extensão, sinalização 
da pista de cooper, reparos es-
truturais e podadas árvores, 
capinação e melhorias no sis-
tema de irrigação e poço. 

Tais atividades ocorrem 
não só pelas denúncias da po-
pulação, mas também através 
do Núcleo de Manutenção e 
Zeladoria da Sedurb, que faz 
as vistorias. Esse núcleo segue 
esse cronograma e em uma se-
mana pode estar em diferentes 
regiões da cidade.

Ainda conforme a Sedurb, 
esse cronograma semanal é fei-
to com base nas vistorias e de-
mandas que chegam pelo site 
da prefeitura, na aba “Atendi-
mento ao Cidadão”, onde o ci-
dadão pode solicitar os servi-
ços na praça. Outra opção é o 
número 3218-9300. Também 
existe a parte de limpeza e ca-
pinação, que ocorre através da 
Emlur e tem uma periodicida-
de diferentee mais constante.

Estrutura
A praça tem quadras 
de vôlei, minicam-
pos, caixa de areia, 

parque infantil, pista 
de skate, anfiteatro e 
área para caminhada

n 

Sedurb 
possui um 
cronograma de 
manutenção 
das praças e 
diz que a Praça 
da Paz deve ter 
melhorias no 
próximo mês 
de maio

Brinquedos do parque infantil e equipamentos de ginásticas são os que necessitam de maior manutenção

Local de convívio, lazer e prática esportiva de muitos moradores dos Bancários, a Praça da Paz tem equipamentos quebrados e pichados

Foto: Evandro Pereira
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No Dia Mundial do Livro, autores, livreiros e editores da Paraíba analisam
as transformações e reinvenções pelas quais o mercado passou nos últimos anos

Segundo Ricardo 
Pinheiro (na foto 
maior, acima), da 
Livraria do Luiz, 
em João Pessoa, 
eventos virtuais 
aumentaram as 
vendas em 15% 
na pandemia; no 
local (fotos ao lado), 
30% do espaço 
é ocupado por 
autores paraibanos, 
enquanto o restante 
fica com escritores 
nacionais e 
estrangeiros

O Dia Mundial do 
Livro é comemo-
rado hoje, dia 23 
de abril. E, por 

causa do surgimento da pan-
demia da Covid-19, ao longo 
dos últimos dois anos, o seg-
mento do comércio de obras 
literárias teve que se reinven-
tar, em âmbito global, para 
manter as vendas. Com esse 
intuito, uma das ferramentas 
tecnológicas encontradas foi 
a realização de lançamentos 
virtuais, ou seja, transmis-
sões ao vivo mais conheci-
das como lives.

Na Paraíba, um dos esta-
belecimentos que adotaram 
esse tipo de evento foi a tra-
dicional Livraria do Luiz, lo-
calizada na cidade de João 
Pessoa. O proprietário, Ri-
cardo Pinheiro, estimou que 
isso contribuiu para aumen-
tar as vendas de obras de 
autores paraibanos em 15%, 
durante esse período, e an-
tecipou que vai retomar o 
formato digital a partir da 
primeira semana de maio, 
simultaneamente com a mo-
dalidade presencial.

“Acredito que as lives aju-
daram, sim, a ampliar o al-
cance dos lançamentos de 
livros”, afirmou a editora da 
Triluna, Aline Cardoso.

“As lives, com certeza, im-
pulsionaram as vendas, sim, 
porque ficou mais cômodo 
escolher e comprar livros, e 
vão continuar existindo, mas 
é importante saber que as li-
ves não irão substituir as pre-
senciais por completo”, dis-
se o editor da Ideia, Magno 
Nicolau.

Na Livraria do Luiz, que 
hoje, a partir das 10h, rea-
liza o lançamento da obra 
de poesia Águas do Pajeú, de 
Gilmar Leite, dentro das co-
memorações dos 50 anos do 
estabelecimento, 30% do es-
paço físico é ocupado por li-
vros de autores paraibanos, 

enquanto o restante fica com 
escritores nacionais e inter-
nacionais. Ricardo Pinhei-
ro ainda lembrou que, com 
a pandemia, passou a entre-
gar nos domicílios as obras 
que eram adquiridas duran-
te os eventos transmitidos 
virtualmente, serviço que 
ainda mantém ativo. “Não 
tem mais volta, pois a inter-
net possibilitou que os lan-
çamentos virtuais também 
dessem visibilidade aos au-
tores paraibanos e, por isso, 
pretendo retomar o proje-
to ‘LivroLive’, até porque é 
a única livraria consagrada 
mais ao autor paraibano, que 
passou a ser bastante lido e 
prestigiado”, disse ele.

Embora pretenda reto-
mar os lançamentos virtuais, 
Pinheiro não cogita comer-
cializar obras no formato di-
gital. “Quando o e-book sur-
giu no mercado, há uma 
década, se dizia que o livro 
físico ia acabar. Eu não acre-
dito nisso, pois acho o livro 
impresso insubstituível, pois 
há uma grande diferença. 
Há leitor que ainda o prefe-
re, por gostar de manuseá
-lo, sentir o cheiro da tinta, 
folhear as páginas, acariciar 
o livro físico, que é o nosso 
produto tradicional”, afir-
mou o livreiro. 

Já Aline Cardoso ressal-
tou que, pela modalidade 
virtual, é possível interagir 
com pessoas de qualquer 
parte do mundo, diferente-
mente do presencial. “Acre-
dito que o ideal seja unir as 
duas possibilidades e orga-
nizar lançamentos híbridos. 
Estou concluindo o primei-
ro ano do projeto Lua Ne-
gra na Catarse para organi-
zar o lançamento coletivo de 
obras de forma híbrida, com 
o apoio da Funjope, no se-
gundo semestre, assim que 
tivermos os livros físicos em 
mãos”, comentou ela, que 
ainda vai colocar o segundo 
ano do projeto na plataforma 
até o final do ano. Durante a 

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br
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Foto: Marcos Russo

Mudanças e
retomadas literárias

pandemia, foram realizados 
saraus no perfil da Triluna 
para compartilhar a leitura 
de poemas dos livros.

“A pandemia mudou todo 
o cenário, todo o sistema que 
conhecíamos sobre vendas, 
seja livro ou qualquer produ-
to. E veio para ficar. Tive au-
tor que aumentou a venda, 
outro ficou conhecido, outros 
mostraram seus trabalhos ao 
mundo, não só local. Antes, 
as pessoas compravam livro 
às escuras, sem saber o con-
teúdo e quem era o escritor. 
Agora, com as lives, com ma-
terial divulgado na internet, 
os leitores passaram a conhe-
cer quem escreve, o assunto 
do livro, se interessa ou não, 
e, ainda, as críticas sobre o 
mesmo. É um sistema mais 
eficiente e completo. Em al-
gumas situações, teremos as 
híbridas, presenciais sendo 
transmitidas ao vivo”, obser-
vou Magno Nicolau.

Na Editora A União, que 
faz parte da Empresa Parai-
bana de Comunicação (EPC), 
o trabalho durante a pande-
mia não parou justamente 
por conta das adaptações ao 
universo digital. “Foi uma 
experiência nova, fez com 
que a gente se adaptasse com 
as novas formas de trabalho e 
a gente se adaptou. Fizemos 
lançamentos de forma vir-

tual e conseguimos manter 
a nossa produção”, afirmou 
Alexandre Macedo, gerente 
operacional da editora.

Segundo ele, ainda exis-
te uma oferta represada de 
produtos disponíveis à co-
mercialização, mesmo com 
a utilização de ferramentas 
como WhatsApp e demais 
recursos do on-line para as 
vendas durante a pandemia 
da Covid-19. Contudo, esse 
material tem escoado para 
as mãos dos consumidores à 
medida que os eventos pre-
senciais retornam.

A editora tem realizado 
eventos de lançamentos de 
obras, como do segundo vo-
lume do livro Espelhos de Pa-
pel e do Paraíba na Literatu-
ra III, que aconteceu em João 
Pessoa e Cajazeiras. Além 
disso, a Editora A União tam-
bém está presente em feiras 
locais através de parcerias 
com a Fundação Cultural de 
João Pessoa (Funjope) e com a 
Fundação Casa de José Amé-
rico, por exemplo.

“Essa retomada de even-
tos presenciais é de suma im-
portância para a gente, por-
que aproxima o contato com 
o público. Nosso público-al-
vo são os consumidores de li-
vros, mas especialmente os 
escritores, porque além de 
produtos, nós vendemos os 

serviços editoriais”, enfati-
zou Macedo. 

Para o futuro, a ideia 
é unir  o “melhor dos dois 
mundos” em relação ao vir-
tual e ao presencial. Além 
da perspectiva de aumen-
to de produção e nas ven-
das, há projetos de produ-
ções de e-books também, 
porque o crescimento digi-
tal, para Alexandre, é “um 
caminho sem volta”. A Edi-
tora A União em breve deve 
ter também uma plataforma 
de vendas on-line e os planos 
também contam com um es-
paço físico para receber os 
apaixonados por livros futu-
ramente, tanto os consumi-
dores, quanto os escritores.

O escritor Tiago Germa-
no também disse que a ven-
da de livros aumentou du-
rante a pandemia por causa 
do impacto das transmissões 
virtuais. “Isso possibilitou a 
participação em eventos que, 
no formato presencial, talvez 
limitasse seus participantes, 
em virtude de contingências 
financeiras como passagens 
e diárias, por exemplo. Acho 
que a modalidade vai conti-
nuar e um fenômeno curioso 
é que os próprios leitores es-
tão preferindo os eventos re-
motos. Recentemente promo-
vi uma oficina presencial na 
Usina Energisa e tivemos di-

ficuldade de público. Grande 
parte dos interessados per-
guntou se a oficina não se-
ria oferecida on-line”, decla-
rou o autor.

No ano passado, Germa-
no lançou o Catálogo de Pe-
quenas Espécies em bate-papo 
virtual com Tammy Grah-
am. “A experiência foi bas-
tante positiva, sem as ten-
sões do evento presencial, 
que envolve uma logística de 
produção (arranjar o espaço, 
por exemplo) à qual não es-
tamos habituados e que aca-
ba, invariavelmente, ficando 
sob responsabilidade dos es-
critores”, confessou ele.

Além disso, o escritor 
possui a agência chamada 
Edícula Literátia, que pro-
move oficinas e cursos, in-
clusive online, e presta ser-
viços de assessoria como 
leitura crítica, revisão e pre-
paração de originais. “Temos 
tido a felicidade de colaborar 
com projetos de novos auto-
res paraibanos, a exemplo da 
Rosana Porpino, que lançou 
ano passado, pela Ideia, seu 
primeiro livro, Um peito cheio 
de histórias, sobre o câncer de 
mama do qual sobreviveu”, 
disse Tiago Germano.

A escritora Débora Fer-
raz também acredita que os 
lançamentos virtuais de li-
vros devem continuar. “Isso 
amplia o alcance dos livros. 
Não fica mais restrito a quem 
mora na cidade para compa-
recer”, justificou. “A popula-
rização da compra online e 
a vida literária tendo migra-
do para o digital deve contri-
buir para uma descentrali-
zação dos eventos literários, 
que não são só lançamento, 
mas oficinas, mesas redon-
das, debates, compra de li-
vros físicos e digitais”.

O Dia Mundial do Livro 
foi escolhido em 1995 pela 
Unesco, em tributo aos es-
critores Cervantes, Garcila-
so de la Vega e Shakespea-
re, que morreram em 23 de 
abril de 1616.
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Joab Dantas é um dos músicos do ‘Forró Arrumadinho 

PS Carvalho (E) grava ‘Te encontrar’ com Carolina Frozza (D)

Música

Forró e discotecagem 
no Centro Histórico

Paraibano grava 
pop-rock romântico

O Centro Cultural Espaço Mundo promove mais  
uma programação para o final de semana no Cen-
tro Histórico de João Pessoa. Na agenda, mais uma 
edição do Forró Arrumadinho e a grande Festa dos 
13 anos da casa.

Hoje, o Forró Arrumadinho vem celebrar o au-
têntico forró pé de serra com o trio formado por Be-
tinho Lucena (triângulo), Joab Dantas (sanfona) e 
Thiago Melo (zabumba). O evento tem início as 20h, 
com discotecagem arrastapé com DJ Samir e o cou-
vert artístico custa R$ 15 por pessoa e pode ser ad-
quirido antecipadamente no site do Sympla (sym-
pla.com.br/espacomundo) ou na hora do evento.

Já amanhã é o dia de comemorar os 13 anos des-
de a inauguração do Centro Cultural Espaço Mun-
do. A festa conta com o projeto de discotecagem 
preta Nonstop (formado pelos DJs Acarajow, Iordz 
e Igreja do Som) a partir das 18h. O couvert artísti-
co custa R$ 10 e também pode ser adquirido ante-
cipadamente no Sympla ou na hora.

O Centro Cultural Espaço Mundo desde 2009 está 
localizado no casarão 53 da Praça Antenor Navarro, 
no bairro do Varadouro, no Centro Histórico da capi-
tal. Seguindo os protocolos sanitários necessários para 
contenção da pandemia de Covid-19, no local ainda 
estão em cartaz as exposições de dois artistas visuais 
paraibanos: Rafael Passos e Lola Pinto.

O cantor e compositor paraibano PS Carvalho 
gravou participação na nova música da paulista Ca-
rolina Frozza. A canção ‘Te encontrar’ já pode ser 
conferida em todas as plataformas de streaming. Pro-
dução totalmente remota, a composição é um pop
-rock romântico que aborda a ansiedade em torno 
da espera para um encontro.

Frozza contou que a canção conta a história ro-
tineira daqueles casais que só se encontram nos fi-
nais de semana, depois de passar uma semana in-
teira tentando se concentrar no trabalho e na rotina 
diária. “É quase uma comédia romântica”, disse a 
artista sobre a sua motivação na composição da le-
tra. “Nesse novo single quero dar às pessoas uma 
nova forma de lidar com a ansiedade da espera, dei-
xando uma mensagem de que o amor sempre ven-
ce no final”, acrescentou.

‘Te encontrar’ é a segunda música em dueto de 
PS com Frozza. Ano passado, ela recebeu o convi-
te do paraibano para participar da canção ‘Estava 
escrito’, que já possui mais de 80 mil plays no Spo-
tify. “Nesse momento de pós-pandemia ainda te-
mos muitas limitações de orçamento para realizar 
parcerias presenciais com artistas de outros esta-
dos. Por isso, a criatividade e utilização de recur-
sos tecnológicos nos proporciona produzir um ma-
terial de boa qualidade”, disse ele.

Da Redação

Foto: Facebook

Fotos: Divulgação

21 e 22 de abril: datas importantes para o Brasil
O dia 21 de abril deste ano, 

feriado nacional, caiu na quin-
ta-feira desta semana. E, por 
isso, alguns gozaram o chama-
do feriadão, ou seja, o enforca-
mento (não de Tiradentes) mas 
de sexta-feira. Hoje, dia 23, re-
lembro alguns fatos históricos 
que marcam o feriado nacio-
nal e o dia 22 de abril, ontem. 
Ocorreram em datas diferen-
tese bem diferentes, mas estão 
inscritos definitivamente na 
história do Brasil.

O primeiro aconteceu em 
1792 quando, em praça pública, 
no Rio de Janeiro, no Campo da 
Lampadosa, foi enforcado um 
dos grandes heróis brasileiros. 
Joaquim José da Silva Xavier, o 
Tiradentes, que depois de mor-
to, teve o seu corpo esquarte-
jado e os pedaços expostos no 
Rio e em Minas Gerais. 

A Ouro Preto, então Vila 
Rica, cidade onde nasceu, cou-
be receber a cabeça do mártir 
que ficou exposta no cimo de 
um poste no centro da comu-
nidade. Ele, apesar de não ser 
um homem letrado, se tornou 
o líder da Inconfidência Mi-
neira, movimento que foi inte-
grado por outros nomes con-
sagrados na história brasileira 

como Tomaz Antônio Gonza-
ga e Cláudio Manoel da Costa – 
dentre outros. Sabe-se que um 
dos participantes não era tão 
inconfidente assim: Joaquim 
Silvério dos Reis, denunciou o 
grupo junto aos portugueses 
e não se sabe se o fez em dela-
ção premiada. O certo é que to-
dos foram presos , mas somen-
te o dentista, tropeiro e alferes 
Joaquim José foi punido com a 
pena de morte.

O segundo fato importante 
na história deste país foi a inau-
guração de Brasília, em 1960, 
pelo então Presidente Jusceli-
no Kubistcheck de Oliveira, o 
homem que transferiu a capital 
federal do Rio para o planalto 
central. Ele que prometeu de-
senvolver o Brasil por 50 anos 
em cinco, tempo que durou o 
seu mandato, criou e fez fun-
cionar uma das mais belas ci-
dades do mundo – totalmente 
diferente de tudo quanto exis-
tia em termos de cidade no uni-
verso. Planejada por Lúcio Cos-
ta, em forma de avião, com asas 
sul e norte, teve os seus prin-
cipais prédios projetados pela 
genialidade do arquiteto Oscar 
Niemeyer e é motivo de orgu-
lho para nós, brasileiros, em que 

pese hoje ser conhecida como o 
reduto da corrupção – mas, isso 
é outra estória!

O terceiro fato histórico que 
marca também o 21 de abril se 
deu em 1995 quando, depois de 
dias de agonia, acompanhados 
e chorados pelo Brasil inteiro, 
morreu Tancredo de Almeida 
Neves, um dos mais prestigia-
dos políticos brasileiros. Elei-
to, não chegou a tomar posse, 
em função de complicações de 
uma diverticulite que acaba-
ram por levá-lo ao túmulo.

A propósito, inesquecível 
foi o momento em que a can-
tora Fafá de Belém, banhada 
em lágrimas, interpretou, sob 
forte emoção, o Hino Nacional 
Brasileiro, ante as câmeras de 
televisão e aos microfones das 
emissoras de rádio. Foi um ins-
tante raro de comoção que vi-
veu o povo brasileiro, com gen-
te de todas as idades, de todos 
os partidos, de todas as raças 
e credos – chorando ao mes-
mo tempo.

Lamentável, sob todos os 
aspectos, o processo de cor-
rupção em que se envolveu o 
neto de Tancredo, Aécio, que 
agora livre das acusações pra-
ticamente não aparece em pú-

blico, pois ocupa uma cadeira 
na Câmara de Deputados, ab-
solutamente ignorado e em foto 
recente que fez com o presiden-
te do seu partido, o PSDB e do 
ex-governador do Rio Grande 
do Sul, Eduardo Leite foi reti-
rado da foto. Aliás, quem con-
seguiu ver a fotografia notou 
como Aécio está gordo, de bar-
ba e cabelos longos brancos, 
caídos sobre os ombros, no me-
lhor estilo hippie.

Sobre o 22 de abril, pouco 
a se dizer. Quando eu meni-
no pequeno em Jaguaribe, os 
livros de História do Brasil, 
destacavam a data como o des-
cobrimento do Brasil e a gen-
te era obrigado a decorar que, 
nessa data, em 1500, o coman-
dante português Pedro Alva-
res Cabral, à frente de uma 
esquadra, aportou nas costas 
da Bahia, junto ao monte Pas-
coal e por isso mesmo, a cida-
de onde se deu o fato é deno-
minada de Cabrália.

E até hoje, quando alguns 
(como saudosistas) se referem 
a data e ao acontecimento, fi-
cam a indagar:

– Afinal, a descoberta do 
Brasil, por Cabral, foi intencio-
nal ou por acaso?

Otacílio Batista, “a voz do Uirapuru”
Otacílio Batista Patriota nasceu no 

dia 26 de setembro de 1923 e morreu 
no dia 5 de agosto de 2003. Era natu-
ral de Itapetim que à época pertencia 
a São José do Egito. Era filho de Rai-
mundo Joaquim Patriota e de Severi-
na Guedes Patriota. Otacílio partici-
pou de uma cantoria pela primeira vez 
em 1940, durante uma Festa de Reis, 
em sua cidade natal. Daquele dia em 
diante, nunca mais abandonaria a vida 
de poeta popular e repentista.

Em mais de meio século de repen-
te, participou de cantorias com celebri-
dades como o Cego Aderaldo e tantos 
outros. Conquistou inúmeros festivais 
de cantadores realizados nos estados 
de Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro, 
São Paulo e Paraíba. Uma de suas mú-
sicas de grande sucesso ‘Mulher Nova, 
Bonita e Carinhosa Faz o Homem Ge-
mer sem Sentir Dor’, foi gravado por 
Zé Ramalho e pela cantora Amelinha. 
A canção foi incluída como tema do fil-
me Lampião, o Rei do Cangaço. Publicou 
vários livros, dos quais: Poemas que o 
Povo Pede; Rir até Cair de Costa; Poemas 
e Canções e Antologia Ilustrada dos Can-
tadores. Otacílio ficou conhecido na-
cionalmente pelos versos impressio-
nantes – sempre feitos de improviso 
– e pelas letras que compôs para vá-
rios intérpretes da MPB. Ele também 
ficou conhecido como “A voz do Uira-
puru” e fez dupla com nomes lendá-
rios da cantoria, como Pinto do Mon-
teiro, Dimas Batista, Lourival Batista, 
seus irmãos, Diniz Vitorino, Oliveira 
de Panelas, Daudeth Bandeira, Pedro 
Bandeira, entre muitos outros.

Em 1946 a convite do escritor e tea-
trólogo Ariano Suassuna, cantou com 
seus irmãos no Teatro de Santa Isabel, 
no Recife, abrindo caminho, nos altos 
meios, para os seus colegas. Em 1947, 
enfrentou o primeiro festival de canta-
dores, em Fortaleza, no Teatro José de 
Alencar, ao lado do famoso Cego Ade-
raldo, promovido pelo saudoso poeta 
Rogaciano Leite. Durante três dias de 
debates, com mais de 40 cantadores, 
alcançando o primeiro lugar, em 1948, 
no Recife, foi novamente classificado, 
no Teatro de Santa Isabel, com seus ir-
mãos. No mesmo ano tirou, pela se-
gunda vez, o primeiro lugar na cidade 
de Gravatá, Pernambuco, num festival 
composto por 38 violeiros.

No ano de 1959, venceu pela tercei-
ra vez um congresso de cantadores, no 
Rio de Janeiro, patrocinado pelo Jor-
nal do Brasil e dirigido pela condessa 
Pereira Carneiro, proprietária do jor-
nal. Em 1969, saiu vencedor pela quar-
ta vez, num festival de repentistas, Tea-
tro do Parque, em Recife, promovido 
por Rubens Teixeira, poeta. Em 1971, 
pela quinta vez, venceu no festival de 
cantadores, na capital João Pessoa, Pa-
raíba, no Teatro Santa Roza, promovi-
do pelo Governo do Estado.

Quando Otacílio morreu em 2003, 
Lourinaldo Vitorino, poeta repentis-
ta lhe fez os seguintes versos, Violas 
de Luta:

As violas de luta soluçando / Dão adeus 
ao Bocage do repente, / Um fenômeno de 
arte, um expoente, / Que a cinco a seis déca-
das improvisando / Sua voz de trovão saiu 
rasgando / Modulando a palavra em cada 
nota / Pra cultura um nocaute, uma der-
rota, / Um desastre, uma perda, um golpe 
horrendo, / Enlutado o repente está perden-
do / Otacílio Batista Patriota.

Braulio Tavares, também fez versos 
para o genial Otacílio:

Numa Nuvem do céu que tem escrito 
/ “Botequim da Poesia Brasileira”, / Ota-
cílio chegou, puxou cadeira, / E encostou 
na parede do Infinito. / Na plateia se ouvia 
palma e grito, / Vi até Jesus Crsito asso-

biando, / Otacílio, a viola ponteando, / Se 
juntou ao baião de Louro e Dimas, / Num 
dilúvio de glosas e de rimas... / A trinda-
de no Céu está cantando.

No livro A presença dos Cordelistas 
e Cantadores e Repentistas em São Pau-
lo, o escritor, jornalista e pesquisador 
Assis Ângelo conta que Manoel Ban-
deira escreveu um poema Saudações 
aos Cantadores, depois de ouvir Otací-
lio Batista cantar durante um festival 
de violeiros, realizados no Rio de Ja-
neiro. O poema foi publicado no Jornal 
do Brasil em 11 de dezembro de 1959 e 
posteriormente, no livro de Bandeira 
Estrela da Vida Inteira, de 1965.

Anteontem, minha gente, / Fui juiz 
numa função / De violeiros do Nordeste / 
Cantando em competição, / Vi cantar Di-
mas Batista, / Otacílio, seu irmão, / Ouvi 
um tal de Ferreira, / Ouvi um tal de João. 
/ Um a quem faltava um braço / Tocava 
c’uma só mão; / Mas como ele mesmo dis-
se, / Cantando com perfeição, / Para cantar 
afinado, / Para cantar com paixão, / A for-
ça não está no braço, / Ela está no coração. / 
Ou puxando uma sextilha, / Ou uma oita-
va em quadrão, / Quer a rima fossem ão, / 
Caíam rimas do céus, / Saltavam rimas no 
chão! / Tudo muito bem medido / No galope 
do Sertão. / A Eneida estava boba, / O Ca-
valcanti bobão, / O Lúcio, o Renato Almei-
da, / Em fim toda comissão. / Saí dali con-
vencido / Que não sou poeta, não; / Que 
poeta é quem inventa / Em boa improvisa-
ção / Como faz Dimas Batista / E O tacílio 
seu irmão; / Como faz qualquer violeiro, / 
Bom cantador do Sertão, / A todos os quais 
humilde / Mando minha saudação.

Otacílio Batista, era o mais novo dos 
irmãos poetas, a chamada trindade da 
cantoria nordestina, composta por Lou-
ro e Dimas. Otacílio pode ser considera-
do uma lenda da cantoria Nordestina. 
Tive a honra de conhecer Otacílio em 
1984, numa festa Universitária na mi-
nha cidade, Pombal. Depois desse dia 
em diante nunca mais deixei de admi-
rá-lo e acompanhar sua cantoria. Gran-
de figura humana e um extraordinário 
poeta, não concordo que ele era o mais 
fraco dos irmãos cantadores. 

Otacílio Batista, “A voz do Uirapu-
ru”, merece as glórias dos poetas can-
tadores nordestinos. A poesia deve ser 
bela e encantar a alma e o espírito de 
quem a escuta ou ler. Viva Otacílio em 
toda sua plenitude poética.

Foto: Reprodução

Otacílio (1923-2003) é uma lenda da cantoria
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Colunista colaborador

Marcas indeléveis foram forjando minha 
trajetória, uma imensa e inesgotável 
caminhada por esse mundão de meu Deus 

que continuará enquanto eu tiver pés e coragem. 
As paisagens cinzelam meu olhar, fixando em 
minha mente e coração um território que para 
mim sempre será encantado, erigindo um corpus 
imaginário que poderá ser sempre revisitado. 
Não consigo olvidar o dia em que desci a Serra 
de Santa Luzia, um caminho de oito quilômetros 
na BR-230 serpenteando em descida as escarpas 
ocidentais do Planalto da Borborema, fabricada 
pelos engenheiros do Departamento de Estradas 
e Rodagens da Parahyba. Fabricada, sim, porque 
a descida natural do planalto para o ocidente, 
é o Vale da Farinha que, inclusive, é o caminho 
tomado inteligentemente pela linha férrea que 
saiu de Campina nos anos 1950 procurando a 
cidade de Patos e os sertões. Há duas versões 
para isso, uma foi por questão política e a outra 
por economia, por precisar de construir menos 
pontes, o fardo mais oneroso das estradas.

O tom branco/amarelado dos paredões rochosos 
só eram rompidos pelas touceiras de macambiras 
que, com sua forma estrelada, pareciam os fogos 
que ganham os céus nas noites de São João. 
Naquele vai e vem da estrada tortuosa, podemos 
observar o leito de rios secos lá embaixo, areia 
branca e fina que brilha com a luz do sol. É quando 
chegamos ao fim do desfiladeiro e nos deparamos 
com o pediplano sertanejo, uma planície vasta, 
longa com seus inselbergs, os morros testemunhos 
de que tudo aquilo teve uma só altura e se desfez 
nos últimos milênios. Com a erosão, o chão é feito 
também de pequenas pedrinhas. Picos, serrotes e lá 
no fundo ao sul, as bordas do planalto, a majestosa 
cordilheira do Teixeira onde se assenta o cume, o 
Pico do Jabre, ponto mais alto do estado com seus 
1.197 metros. Respirando o chão dessa extensa 
planície e seguindo a estrada, logo chegamos à bela 
cidade de Santa Luzia. Seus açudes, as altas torres 
da matriz, são marcos na paisagem, mas não se 
comparam com que está à frente. De toda cidade se 
avista um monte pontudo, um destaque enigmático 
naquela região, semelhante a um animal, uma 
esfinge, uma espécie de guardião daquelas terras.

De olhos vidrados, admirei e reverenciei aquele 
monte sagrado. Da varanda do Hotel Santa Luzia 
via o açude e também aquela suntuosa formação, 
é quando descubro com moradores que seu nome 
é Yayu e de tão emblemático, nomeia também o 
clube social da cidade. Mas o porquê daquele 
nome, o que ele tem de tão importante? Alguns 
caminhoneiros que pousam nos restaurantes 
às margens da estrada, nada sabiam. Outros 
falavam de uma indígena nos aceiros próximos 
à rodovia e de uma energia que emanava na 
estrada quando se passava ao seu lado. 

Para alguns moradores da cidade, o Pico 
do Yayu tem uma história muito antiga de uma 
indígena que, ao ser perseguida por antigos 
vaqueiros, correu apontando para o pico repetindo 
a palavra: “Yayu” e se encantou. É também comum 
se ouvir que a indígena foi capturada e antes de 
ser morta apontou para o pico, gritando Yayu. Há 
até uma versão de que ela estava em uma gruta, a 
da guaxita, e Teodósio de Oliveira Ledo, conhecido 
sertanista, a capturou no século 17 e ouviu dela essa 
palavra. Na verdade, essa é uma testemunha de um 
processo não pacífico de dominação, o que ocorreu 
com a colonização de nossas terras onde curraleiros 
empurraram o gado nos sertões, disputando as 
terras com os indígenas, os verdadeiros donos que 
habitavam há milênios.

Entre Santa Luzia e São Mamede, há quem 
enxergue, sempre aos fins de tarde, um vulto de 
uma mulher de longos cabelos pretos a correr. 
Interessante que na região quilombola do Talhado, 
naqueles grotões de serra, questionei dois velhos 
e eles fizeram questão de não me responder nada, 
como que aquele assunto fosse incógnito. Ganhei, 
assim, o silêncio. Foi interessante que em pesquisas 
arqueológicas em 2007, entre Santa Luzia e Várzea, 
encontrei um jovenzinho de doze anos com quem 
conversei bastante, ele estava cortando capim para 
a criação, seu nome é Naldo. Vivia com o agricultor 
Josenilson dos Santos e deixou a família na cidade 
por achar muito ruim viver na zona urbana, preferia 
não estudar e lidar com o trabalho no campo, como 
ele dizia, “no mato”. Ele me acompanhou até umas 
inscrições rupestres e vi que em um determinado 
momento ele tirando o chapéu, pareceu uma 
reverência. O questionei e ele disse Yayu, apontando 
para aquele gigante de pedra. Mas o que foi Naldo? 
“Se a gente tiver ajuntando a criação e disser algum 
nome feio ou pensar em algo mal, olhando pro pico 
do Yayu, não dá certo. A gente perde toda vez”.

No Pico do Yayu temos mais uma lenda 
de encantamento e com todos os elementos 
defendidos pelo nosso folclorista maior Câmara 
Cascudo, “quando intervém o maravilhoso, 
sobrenatural, mágico”, perpetuando por gerações 
a história, a memória e as lendas locais.

Crônica 
  Em destaque

Mitos e lendas da 
PB: Pico do Yayu

Thomas Bruno Oliveira 
thomasbruno84@gmail.com

O ‘Sabadinho Bom’ está de vol-
ta. Promovido pela Fundação Cultu-
ral de João Pessoa (Funjope), o evento 
será retomado a partir de hoje, de for-
ma gratuita e no mesmo local, a Pra-
ça Rio Branco, começando a partir das 
12h com apresentação do Clube do 
Choro da Paraíba.

O diretor executivo da Funjope, 
Marcus Alves, reforçou que a Prefei-
tura estava aguardando apenas um 
maior controle da pandemia da Co-
vid-19 para voltar com o evento em 
seu formato tradicional, com cho-
ro todos os sábados. “O ‘Sabadinho 
Bom’ é realmente um projeto conso-
lidado e esperado pelo público, pe-
los músicos e pelos comerciantes ali 
da área. Vamos também ajudar a mo-
vimentar uma economia no territó-
rio”, afirmou. Marcus Alves afirmou 
também que a escultura de Jackson 

do Pandeiro está sendo restaurada e 
será recolocada na área. O trabalho 
está sendo feito pelo mesmo escultor 
que a criou, Jurandir Maciel.

Com 37 anos de fundação nes-
te mês, o Clube do Choro da Paraí-
ba terá um repertório que abrangerá, 
além do choro, o samba, forró e bre-
ga. “Fomos os primeiros a estrear o 
projeto ‘Sabadinho Bom’ e agora es-
tamos fazendo a reestreia depois des-
se tempo de pandemia. Tenho certe-
za que a população de João Pessoa vai 
voltar a usufruir da Praça Rio Branco 
com uma boa música. Esperamos vá-
rias pessoas nos acompanhando. Vai 
ser muito especial”, disse o vocalista 
José Fernandes do Nascimento, mais 
conhecido como Nandes.

O Clube do Choro da Paraíba se 
caracteriza pelo vasto repertório de 
choros tradicionais, como Pixingui-
nha, Altamiro Carrilho, Paulinho da 
Viola, dentre outros.

Projeto terá apresentação do Clube do Choro na Praça Rio Branco, na capital

‘Sabadinho Bom’ está 
de volta a partir de hoje

Música

Da Redação
Foto: Andrea Gisele/Divulgação

Grupo trará choro, samba e forró

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

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

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

EM cartaz
ESTREIA

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: Divulgação

Hoje haverá sessão única do documentário sobre k-pop, ‘Seventeen Power Of Love: The Movie’



12    A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 23 de abril de 2022 EDIÇÃO: Audaci Junior
EDITORAÇÃO: Ednando PhillipyCultura

Hoje, no município de Duas Estradas, grupo Los Iranzi promove o espetáculo ‘Brincando de Ser Brincante’

Interatos apresenta peça circense
teatro

Montagem conta a história de uma família de palhaços que chega a uma localidade trazendo, na bagagem, muitas brincadeiras envolvendo elementos tradicionais, tanto do teatro como do circo

Foto: Thercles Silva/Divulgação Foto: Otto Cabral/Divulgação

Foto: Arquivo Pessoal

O premiado espetácu-
lo Brincando de Ser Brincan-
te, do grupo Los Iranzi, é a 
atração que o público po-
derá assistir gratuitamen-
te hoje, a partir das 19h, no 
Centro Histórico do Mu-
nicípio de Duas Estradas, 
dentro da programação da 
Caravana Interatos, que é 
realizada pelo Governo do 
Estado, por meio da Funda-
ção Espaço Cultural da Pa-
raíba (Funesc).

“O espetáculo envolve 
elementos tradicionais do 
teatro, como o trabalho de 
atuação, texto e dramatur-
gia, e do circo, a exemplo do 
malabarismo, palhaçaria, 
dança, mágica cômica, per-
na de pau e o equilibrismo, 
que vai divertir o público”, 
disse Júnior Iranzi, um dos 
integrantes da trupe, refe-
rindo-se ao Brincando de Ser 

Brincante, cuja autoria é co-
letiva e estreou há seis anos. 
Ele lembrou que esse traba-
lho ganhou em quatro cate-
gorias – as de Melhor Espe-
táculo, Direção, Figurino e 
Cenário – no 1º Prêmio Ed-
naldo do Egypto, promovi-
do no último mês de janei-
ro pela Prefeitura de João 
Pessoa, através do Teatro 
de mesmo nome.

A história de Brincan-
do de Ser Brincante mostra 
uma família de palhaços 
que chega a uma localida-
de trazendo, na bagagem, 
muitas brincadeiras que 
deixam alegre o público 
de todas as idades. O es-
petáculo, dirigido por Jú-
nior Iranzi, contribui para 
perpetuar o universo do 
circo e teatro, por meio da 
criação de várias situações 
divertidas. Ele é o pai da 
família de brincantes co-
nhecida como Los Iran-
zi, que reside na cidade de 

Conde e é formada, ain-
da, por sua esposa e três 
filhos, cujos nomes são 
Virginia, Luana, Pedro e 
Manuela. O clã leva uma 
vida mambembe e viaja 
na Kombi de sua proprie-
dade, chamada de Pacha-
mama, que significa Mãe 
Terra da cultura andina, 
veículo que também é usa-
do como cenário. 

A família já se apresen-
tou em outras edições do 
Interatos. “É um evento 
de importância, porque é 
uma boa vitrine para a pro-
dução local da Paraíba. E 
agora, com essa itinerância 
que a Funesc vem realizan-
do, ganha a população do 
interior do Estado, que não 
costuma ater a oportunida-
de de assistir algumas atra-
ções culturais. Isso vem 
engrandecer ainda mais o 
projeto”, disse Júnior Iran-
zi, referindo-se ao evento 
da Fundação Espaço Cul-

tural, cujo intuito é, através 
de seleção por edital, pro-
mover apresentações e ati-
vidades formativas nas lin-
guagens artísticas de circo, 
dança e teatro.

O grupo está com seu 
mais recente espetáculo, In-
finito Nosso Riso, que Júnior 
Iranzi disse tratar da ances-
tralidade e o passado dos 

saberes da arte circense, 
mas explicou que decidiu 
escolher o Brincando de Ser 
Brincante para participar 
do Interatos por uma ques-
tão de logística. “Ele tem o 
perfil da caravana, por ser 
mais singelo e não precisar 
de muitos objetos”, comen-
tou o artista brincante.

Mais apoio
Iranzi informou que a 

família já retomou as apre-
sentações presenciais e ad-
mitiu que sua expectati-
va, a partir de agora, com a 
vacinação contra a pande-
mia da Covid-19, é que sur-
jam mais oportunidades de 
eventos. “Foi um período 
de grande sofrimento não 
apenas para o circo, mas 
também para os outros seg-
mentos da cultura. O circo 
tem um sofrimento eterno, 
embora seja ‘a mãe de todas 
as artes’, e por isso é que de-
veria ter mais apoio, através 

de políticas públicas. Du-
rante períodos mais críti-
cos da pandemia, tivemos 
que nos virar e buscar ob-
ter cestas básicas, enquan-
to outros tiveram que ven-
der o carro e até a lona para 
garantir a sobrevivência”, 
disse ele.

Além das atividades que 
envolvem a arte circense, o 
grupo Los Iranzi também 
atua em outras áreas artís-
ticas, como o babau, o ma-
mulengo, e o teatro.

A primeira parada da 
Caravana Interatos da Fu-
nesc foi no município de Pe-
dras de Fogo, que recebeu 
atividades de dança. Até o 
dia 2 de julho, o projeto le-
vará espetáculos e oficinas 
para as cidades paraibanas 
de Solânea, São Mamede, 
Monte Horebe, Poço Dan-
ças, Serra Grande, Esperan-
ça, Monteiro, Ouro Velho, 
São João do Rio do Peixe e 
Baía da Traição.

Duas produções feitas 
na Paraíba estão na pro-
gramação da 7ª edição da 
Mostra Pajeú de Cinema, 
que conta com 54 filmes de 
14 estados, que serão exibi-
dos em 18 dias de evento, 
que este ano volta ao for-
mato presencial e será rea-
lizado em cinco cidades do 
Sertão do Pajeú (PE). 

O evento começou na úl-
tima quarta-feira (dia 20) e 
vai até o dia 7 de maio, com 
sessões em sala de cinema 
e itinerantes (em praças pú-
blicas). No próximo dia 4, 
às 19h, será exibido o curta-
metragem paraibano Adão, 
Eva e o fruto proibido, de R. B. 
Lima. Na sinopse, após 15 
anos, Ashley De La Veiga 
(vivida por Danny Barbosa, 
de Bacurau) finalmente tem 
a oportunidade de se apro-
ximar do filho (Lay Gonçal-

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Da Redação

“É um evento de 
importância, 
porque é 
uma boa 
vitrine para a 
produção local 
da Paraíba

Júnior Iranzi

Dois curtas da Paraíba na 7a Mostra Pajeú de Cinema
audiovisual

ves), fruto da relação com a 
amiga Suzana (Manoa Vito-
rino). “É um filme sobre  o 
surgimento do afeto no coti-
diano, do resgate da relação 
entre eles, que foi interrom-
pida logo após o nascimen-
to da criança”, resumiu o 
realizador paraibano.

Já no próximo dia 5 será 
a vez de Cósmica, da direto-
ra paraibana Ana Bárbara 

Ramos. A produção é uma 
poesia visual rodada em pe-
lícula Super-8, na qual uma 
criança é uma extraterrestre 
que passou um bom tempo 
na Terra e que está mandan-
do uma carta para o planeta. 
Nela, demonstra uma gran-
de preocupação com o fu-
turo. Enquanto esteve aqui, 
a visitante pacífica foi uma 
menina dada a brincadei-

ras e outras traquinagens. A 
voz que pressupõe inocên-
cia denuncia com proprie-
dade algumas das nossas 
mazelas. Vemos a pequena 
brincando por meio de uma 
imagem com efeitos de en-
velhecimento.

A programação da Mos-
tra Pajeú de Cinema também 
inclui mesas, ações formati-
vas e atividades especiais, 

Atriz paraibana 
Danny Barbosa 

protagoniza o 
curta-metragem 

‘Adão, Eva e o 
fruto proibido’, 
de R. B. Lima, 
produção que 

se encontra na 
programação 

da mostra 
pernambucana

Foto: Divulgação

entre elas, uma visita guiada 
no Cine São José, que em bre-
ve completará 80 anos como 
um símbolo de memória e 
resistência pernambucana. 
Completando a homena-
gem, haverá uma apresen-
tação com o Grupo de Dan-
ça de Afogados da Ingazeira 
no dia 1º de maio.

Além dos programas de 
curtas-metragens, haverá 
roda de diálogo sobre mú-
sica e cinema com o jorna-
lista Júlio Cavani, e apre-
sentação musical da Escola 
de Música Maestro Israel 
Gomes, e uma série de ati-
vidades em Solidão, Igua-
racy e Ingazeira.

De acordo com o pesqui-
sador e crítico André Dib, 
nos últimos anos, filmes fei-
tos no interior e nas perife-
rias têm provocado impor-
tantes mudanças no cinema 
brasileiro. “A seleção des-
te ano reflete esse desejo 

Através do QR Code 
acima, acesse o site 

oficial da mostra para a 
programação completa

de renovação. Após o pe-
ríodo de isolamento social, 
esperamos que essa energia 
chegue até o público da me-
lhor forma: como um con-
vite para assistir juntos, na 
praça ou na sala de cine-
ma, compartilhando a ex-
periência juntos, presen-
cialmente, fortalecendo o 
senso de pertencimento”, 
apontou ele.
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A Construção de Uni-
dades de Triagem de Re-
síduos Sólidos Recicláveis 
nos municípios paraiba-
nos, foi tema da reunião de 
representantes de órgãos 
da administração estadual 
com 16 gestores municipais 
e com a Federação das As-
sociações de Municípios da 
Paraíba (Famup). A ação 
do Governo do Estado visa 
apoiar as 16 cidades sedes, 
onde serão construídos gal-
pões que vão beneficiar di-
retamente 72 municípios, 
concedentes (sede) e muni-
cípios parceiros. 

O valor do investimen-
to estimado é de R$ 5,7 mi-
lhões, com recursos pró-
prios do Estado, conforme 
edital publicado no Diário 
Oficial do Estado (DOE), de 
12 de abril de 2022. A inicia-
tiva faz parte do programa 
Paraíba Mais Sustentável e 
objetiva incentivar a coleta 
seletiva realizada pelas as-
sociações de catadores de 
materiais recicláveis, como 
política ambiental e de in-
clusão social, gerando ren-
da para diversas famílias 
paraibanas.

Além dos galpões, o Go-
verno do Estado, por meio 

da Secretaria da Infraestru-
tura, Recursos Hídricos e 
Meio Ambiente (Seirhma), 
vem dando apoio aos mu-
nicípios para que possam 
viabilizar a gestão dos resí-
duos sólidos e descarte cor-
reto. A ação vem sendo fei-
ta por meio de atividades 
educativas de forma contí-
nua, com a oferta de cursos 
de formação para gestores 
públicos municipais, bem 
como com reuniões, visan-
do melhor prestação do ser-
viço à população. 

O Governo do Estado 
também empenha esforços 
na área de infraestrutura, 
contando com uma excelen-
te malha rodoviária que in-
terliga todos os municípios 
paraibanos. Isso reduz con-
sideravelmente os custos de 
deslocamento dos resíduos 
para uma destinação ade-
quada. 

Reunião
Participaram da reu-

nião, na terça-feira (19), 
a secretária executiva do 
Meio Ambiente, Maristela 
Viana, o secretário execu-
tivo do Desenvolvimento e 
da Articulação Municipal, 
Eduardo Dantas, represen-

tantes da Sudema e da Fa-
mup, além dos prefeitos de 
Mari, Caaporã, Ingá, Pe-
dras de Fogo, Serra Bran-
ca, Sumé, Barra de São Mi-
guel, Boqueirão São José 
do Bonfim, Taperoá, Prin-
cesa Isabel, Juazeirinho, 
Pocinhos, Picuí, Lagoa de 
Dentro e Remígio. 

A secretária Mariste-
la Viana reforçou o apoio 
do Governo do Estado em 
tornar mais ágil o proces-
so de construção dos gal-
pões, bem como nas licen-
ças de funcionamento das 
unidades, emitidas pela 
Sudema. Ela ressaltou a 
importância do envolvi-
mento de todos para que 

o programa avance. O se-
cretário Eduardo Dantas 
ressaltou a importância do 
acordo de cooperação, fir-
mado entre o Estado e os 
municípios, com o acom-
panhamento do Ministério 
Público Estadual (MPPB) e 
Ministério Público Fede-
ral (MPF), bem como dos 
órgãos da administração 
estadual envolvidos, tais 
como: a Sedam, a Seirhma, 
a Secretaria de Desenvol-
vimento Humano, a Sude-
ma; além da Famup.

A Famup parabenizou 
a iniciativa do Governo do 
Estado no incentivo aos 
municípios, visando bara-
tear a implementação do 
projeto de implantação das 
unidades, bem como de 
diminuir os custos com o 
manejo dos resíduos dos 
municípios.

O cumprimento do 
Novo Marco Legal do Sa-
neamento Básico para 
destinação correta dos 
resíduos sólidos, previs-
to no art nº 54 da Lei nº 
14.026/2020 é de responsa-
bilidade dos municípios, 
que são os titulares dos 
serviços de gerenciamen-
to dos resíduos sólidos.

O Pleno do Tribunal 
de Justiça da Paraíba re-
cebeu denúncia do Minis-
tério Público da Paraíba 
contra o prefeito de Picuí, 
Olivânio Dantas Remígio, 
por crime ambiental refe-
rente ao depósito de resí-
duos sólidos em lixão. A 
denúncia foi recebida du-
rante sessão virtual do Ple-
no do TJPB. O processo nº 
0808539-93.2021.815.0000 
tem como relator o desem-
bargador Carlos Martins 
Beltrão Filho.

Segundo a denúncia do 
MPPB, durante seu manda-
to (2017/2020 e 2021), o pre-
feito de Picuí determinou 
e permitiu, de modo cons-
ciente e voluntário, o depó-
sito de resíduos sólidos ur-
banos (rejeitos, recicláveis e 
orgânicos) coletados no mu-
nicípio de Picuí indevida-
mente, a céu aberto, em local 
não autorizado ou licencia-

do por órgãos ambientais, 
causando poluição em ní-
veis que podem resultar em 
danos à saúde humana, sem 
observar a destinação e a 
disposição final ambiental-
mente adequadas. 

Ainda conforme a de-
núncia, o prefeito chegou a 
assinar, dezembro de 2018, 
um acordo de não persecu-
ção penal (ANPP) com o Mi-
nistério Público da Paraíba, 
comprometendo-se a dei-
xar de lançar resíduos só-
lidos no lixão, no prazo de 
um ano. “Entretanto, esgo-
tado o prazo concedido, o 
prefeito manteve-se iner-
te quanto ao cumprimento 
da obrigação e, como revela 
a prova documental amea-
lhada, continuou a praticar 
as condutas criminosas tela-
das, fato, inclusive, que mo-
tivou a rescisão do ANPP, 
decretada pelo Tribunal de 
Justiça da Paraíba, confor-

Custo
O valor do 

investimento, 
estimado, é de 

R$ 5,7 milhões, com 
recursos do Estado

“Entretanto, 
esgotado 
o prazo 
concedido, 
o prefeito 
manteve-
se inerte 
quanto ao 
cumprimento 
da obrigação, 
como revela 
a prova 
documental 
amealhada...

Carlos Martins Beltrão Filho

me consta no processo n° 
0000568-61.2019.815.0000”, 
diz a denúncia do MPPB.

No voto, o relator des-
tacou que a denúncia do 
MPPB está “formalmente 
perfeita, a descrever, com 
clareza e objetividade, a 
ocorrência de fato que, em 
princípio, configura ilícito 
penal, a apontar a existên-
cia de indícios de autoria, 
preenchidos todos os requi-
sitos exigidos pelo art. 41 do 
Código de Processo Penal”.

“Por tais considerações, 
recebo a denúncia, a fim de 
que, durante a instrução cri-
minal, possam ser esclareci-
das as condutas imputadas 
ao noticiado, como descri-
tas nos elementos contidos 
na respectiva Notícia Cri-
me, que apontam a prática, 
em tese, dos crimes previs-
tos art. 54, § 2º, inciso V, da 
Lei nº. 9.605/98”, votou o de-
sembargador.

TJPB recebe denúncia contra prefeito

Iniciativa do programa Paraíba Mais Sustentável objetiva promover a coleta seletiva realizada por recicladores

Governo incentiva triagem nas cidades
Resíduos sólidos

O Pleno do Tribunal de 
Contas do Estado determi-
nou, por meio de medida 
cautelar, a suspensão do rea-
juste dos subsídios do pre-
feito e do vice-prefeito, fei-
tos pelo próprio prefeito de 
Zabelê, Sebastião Dalyson 
de Lima Neves, por meio de 
decreto, em julho de 2021, 
período de vigência da Lei 
Complementar nº 173, que 
suspendeu todo e qualquer 
aumento ou reajuste de sa-
lários durante a pandemia 
do Covid-19.

A decisão, proferida), em 
sessão ordinária híbrida do 
Tribunal Pleno, decorreu de 
representação formulada 
pelo Ministério Público de 
Contas junto ao TCE, que 
considerou inconstitucional 
o Decreto nº 016/2021, as-
sinado pelo prefeito, e que 
concedeu os reajustes dos 
seus próprios subsídios, le-
vando-se por base os índi-
ces inflacionários e correção 
monetária. Os vencimentos 
do prefeito passaram de R$ 
12 mil para R$ 16.800 mil. A 
vice-prefeita passou de R$ 6 
mil para R$ 8.400.

Durante o voto, o rela-
tor do processo, conselheiro 
André Carlo Torres Pontes, 
lembrou ainda que para a 
concessão do reajuste - em si-
tuação regular, deveria aten-
der aos requisitos legais, por 
meio de projeto de lei, enca-
minhado à Câmara de Ve-
readores. Na decisão, além 
da suspensão do benefício, 
a Corte de Contas concedeu 
um prazo de 90 dias para o 
ressarcimento dos valores 
recebidos ilegalmente, sob 
pena de imputação de débito, 
multa e cobrança executiva.

Contas reprovadas
O Pleno ainda reprovou, 

à unanimidade, as contas 
da Prefeitura Municipal de 
Mari, relativas ao exercício 
de 2016 (proc. nº 06814/17), 
sob a relatoria do conselhei-
ro Antônio Gomes Vieira Fi-
lho. Entre as irregularidades 
apontadas pela Auditoria, 
destacaram-se despesas não 
comprovadas e falta de reco-
lhimento de obrigações pre-
videnciárias. Ao ex-prefeito 
Marcos Aurélio Martins de 
Paiva foi imputado um débi-
to de R$ 499 mil, mais multa 
de R$ 10 mil. Cabe recurso.

Regulares foram julga-
das as contas de 2020 da 
Empresa Paraibana de Ex-
tensão Rural – Empaer. Do 
mesmo exercício, aprovadas 
foram as contas da Prefei-
tura de Assunção. O Pleno 
negou provimento a recur-
so interposto pelo ex-pre-
feito de Itabaiana, Antônio 
Carlos Rodrigues de Melo 
Júnior, contra a reprovação 
de suas contas relativas ao 
exercício de 2016.

Prazo
A Empresa Paraibana de 

Turismo S/A terá um prazo 
de 120 dias para a regulariza-
ção das lojas do Centro Turís-
tico de João Pessoa, conforme 
decisão da Corte de Contas, 
ao apreciar verificação de 
cumprimento de decisão por 
parte do órgão, de acordo 
com o voto do conselheiro 
substituto Oscar Mamede 
Santiago Melo. Da mesma 
forma, também foi concedi-
do prazo para apresentação 
de documentos no processo 
de regularização dos hotéis 
pertencentes à empresa.

A Federação das Asso-
ciações de Municípios da 
Paraíba (Famup) fez a doa-
ção de 40 cadeiras para o 
Hospital Napoleão Lau-
reano, unidade filantró-
pica que atende pacientes 
com câncer. Os equipa-
mentos serão utilizados 
para acomodar os acom-
panhantes das pessoas 
que se encontram em tra-
tamento oncológico. 

“Nós estamos fazendo 
uma reforma na Famup e 
decidimos doar essas ca-
deiras que serão muito 
úteis. Pedimos que os pre-
feitos, entidades e órgãos 
públicos sempre procu-
rem encaminhar doações 
ao Laureano. Eles se man-
têm através de doações e 
salvam a vida de muita 
gente”, disse o presidente 
George Coelho. 

A Famup sempre atua 
em parceria com o Hos-
pital Napoleão Laurea-
no. Lançou a campanha 

‘Ajudando quem mais 
ajuda’, com a finalidade 
dos municípios realiza-
rem convênio para trans-
ferir mensalmente para 
unidade hospitalar verbas 
para custear despesas com 
atendimento na especiali-
dade de oncologia.

Atualmente, a estrutu-
ra do Laureano conta com 
ambulatório, urgência e 
ala pediátrica, com espe-
cialidades de Fonoaudio-
logia, consultórios médi-
cos, setor de Fisioterapia, 
Assistência Social, Farmá-
cia e Nutrição. Há também 
uma área com centro de 
estudos e salas humaniza-
das para cuidados paliati-
vos. No segundo piso, en-
contram-se a enfermaria e 
o setor de enfermagem. O 
hospital se divide entre a 
rede pública e privada de 
saúde, sendo 90% dos pa-
cientes atendidos através 
do SUS e 10% por meio dos 
planos de saúde.

saláRios

aJuda

TCE determina suspensão 
de aumentos em Zabelê

Famup doa cadeiras 
para Hospital Laureano

Técnicos do Estado e gestores de 16 cidades discutiram investimentos para a construção de unidades de triagem de resíduos

Foto: Clovis Porciúncula
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O prefeito Cícero Luce-
na reuniu, na manhã de 
ontem, todo o secretaria-
do da Prefeitura de João 
Pessoa. De seu gabinete 
no Centro Administrati-
vo Municipal (CAM), ele 
comandou encontro vir-
tual com os comandantes 
de cada pasta. O objetivo 
foi de avaliação e planeja-
mento da gestão.

“É importante que uma 
gestão mantenha sempre 
um contato próximo entre 
seus membros para que 
possamos rever o que foi 
estabelecido, o andamen-
to, condições, dificuldades 
e, assim, conquistar nos-

sos objetivos com mais efi-
ciência. Assim poderemos 
cumprir nosso compro-
misso de criar uma cidade 
mais justa, humana e soli-
dária”, afirmou o prefeito.

O vice-prefeito Leo Be-
zerra também participou 
do encontro. “Fizemos 
um balanço dos nossos 
15 primeiros meses e uma 
avaliação das metas que 
o prefeito cobrou. Novas 
ações também estão por 
vir. A pandemia trouxe 
desafios, mas consegui-
mos vencer e, com certeza, 
muito será feito pela po-
pulação de João Pessoa”, 
afirmou.

O superintendente do 
Procon de João Pessoa, 
Rougger Guerra,  confir-
mou, ontem, recebimento 
do relatório final produzi-
do pela CPI da Banda Lar-
ga, aprovado em fevereiro 
passado. A Comissão Par-
lamentar de Inquérito com-
provou que tiveram várias 
violações dos direitos do 
consumidor por parte das 
empresas prestadoras do 
serviço.  Agora, a secretaria 
está estudando o relatório e 
medidas serão anunciadas 
pelo órgão. 

O documento também 
mostra problemas relacio-
nados à concessionária de 
energia elétrica na capital, 
Energisa, a exemplo de pro-
blemas com fios emaranha-
dos e soltos nos postes das 
ruas da cidade. “São situa-
ções que podem interferir 
nos serviços, tanto de ener-
gia quanto de internet e po-
dem, inclusive, provocar aci-
dentes”, disse o titular do 
Procon-JP, Rougger Guerra.

Quanto ao que foi cons-
tatado por parte das empre-
sas que fornecem o serviço 
de internet, podem ser cita-
das a falta de transparência 
dos contratos e a oferta de 
uma velocidade abaixo do 
que está previsto no docu-
mento. O relatório, que foi 
aprovado no dia 21 de feve-
reiro deste ano, foi entregue 
ao Procon-JP pela vereado-
ra Eliza Virginia (presidente 
da CPI) e os vereadores Bis-
po José Luiz (vice-presiden-
te) e Odon Bezerra (relator).

Sugestões
 O documento traz, ain-

da, sugestões para que se 
melhore o serviço ofereci-
do pelas empresas de inter-
net, bem como a aplicação 
das leis de proteção ao clien-
te como o Código de Defesa 
do Consumidor, além de ou-
tras legislações pertinentes 
ao fornecimento do serviço.

Rougger Guerra comple-
menta que “o relatório final 
traz sugestões como a ela-

boração de uma ação con-
junta entre a Prefeitura de 
João Pessoa e as empresas 
que prestam serviço de in-
ternet na capital sobre uma 
previsão em termos percen-
tuais de ‘velocidade mínima’ 
para que seja cumprida a ve-
locidade integral prevista no 
contrato, e que a Anatel re-
vise os contratos em vigên-
cia para averiguar possíveis 
ilegalidades nas cláusulas 
que prejudiquem ao consu-
midor”.

No que se refere à ener-
gia elétrica, a sugestão é que 
a Prefeitura de João Pessoa 
e a Energisa trabalhem jun-
tas no sentido de organi-
zar, programar e promover, 
bairro a bairro, a fiscaliza-
ção e a limpeza dos postes e 
fiação. “Vamos ver ponto a 
ponto o documento para co-
brarmos a melhoria do ser-
viço por parte das empresas 
e envidarmos esforços para 
que os direitos do consumi-
dor sejam assegurados”, fri-
sou Rougger Guerra.

O número de jovens en-
tre 15 e 17 anos que emiti-
ram o título de eleitor cres-
ceu na Paraíba e já ultrapassa 
o quantitativo da última elei-
ção. De janeiro a abril deste 
ano, 56,7 mil jovens se alista-
ram para votar, enquanto em 
2020, foram registradas 50,8 
mil emissões. Os dados são do 
Tribunal Regional Eleitoral da 
Paraíba (TRE-PB) e foram con-
tabilizados até o último dia 18 
de abril. O prazo para a emis-
são do documento termina no 
próximo dia 4 de maio. 

Para essa faixa-etária o 
voto não é obrigatório, no en-
tanto, eles têm decidido por 
exercer a sua cidadania des-
de cedo. Em 2022, a população 
brasileira vai às urnas deci-
dir o presidente da Repúbli-
ca, governadores estaduais e 
deputados estaduais, federais 

e distritais. 
Segundo o Tribunal Su-

perior Eleitoral, entre janei-
ro e março deste ano, o país 
ganhou mais de 1,1 milhão 
de novos eleitores. O resulta-
do positivo é remetido pelas 
diversas campanhas realiza-
das pelo Tribunal nas últi-
mas semanas para incentivar 
essa faixa-etária a votar. Além 
disso, influenciadores digitais 
e artistas têm feito divulga-
ções por conta própria sobre 
a emissão do título. 

Apesar do número expres-
sivo na Paraíba, o registro não 
se compara à quantidade de jo-
vens que decidiram votar nas 
eleições de 2012, por exemplo. 
Há 10 anos, 108,5 mil novos elei-
tores entre 15 e 18 anos optaram 
por participar das eleições da-
quele ano. Desde então, o per-
centual foi de queda na Paraí-
ba e no Brasil, com exceção das 
eleições de 2016, que obteve um 
expressivo aumento. 

Em 2014, foram 60,1 mil 
alistamentos na Paraíba e 2,4 
milhões no país; em 2016 fo-
ram registrados 78,2 mil emis-
sões no Estado e 3,3 milhões 
no Brasil; enquanto em 2018 
esse número foi de 52,6 mil e 
2,5 milhões, respectivamente. 

No entanto, segundo a 
análise do cientista político e 
analista do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) Diogo Cruvi-
nel, divulgada pelo próprio 
TSE, a polarização política do 
país pode ter contribuído para 
os jovens voltarem a se inte-
ressar por uma participação 
mais efetiva nas eleições deste 
ano. “Esse cenário tende a in-
centivar os jovens a terem um 
maior engajamento e, por con-
sequência, procuram partici-
par mais ativamente do pro-
cesso eleitoral. E, para tanto, é 
necessário ter o título de elei-
tor. A população tem se cons-
cientizado cada vez mais so-
bre isso”, disse. 

A Justiça determinou que 
prefeito de Guarabira, Mar-
cus Diôgo (PSDB), anule a 
exoneração dos assessores de 
seu vice-prefeito, Wellington 
Rodrigues. A decisão foi da 
juíza Kátia Daniela de Araú-
jo, da 5ª vara mista da comar-
ca de Guarabira, que acatou 
na última quinta-feira o man-
dado de segurança impetra-
do pelo vice-prefeito. Caso 
ocorra o descumprimento, 
o prefeito deverá pagar uma 
multa de R$ 500 diários. 

Segundo o vice-prefeito, 
no documento, ele foi sur-
preendido com a exoneração 
de todos os servidores de seu 
gabinete, sem prévia consul-
ta ou consentimento, no úl-
timo dia  31 de dezembro de 
2021. De acordo com ele, hou-
ve “ingerência indevida do 
prefeito para o esvaziamento 
de suas funções constitucio-
nais”. Wellington Rodrigues 
defende ainda que  a indica-
ção para cargos comissiona-

dos tem natureza pessoal e 
baseia-se na confiança do ti-
tular do órgão para com os 
subordinados, e não caberia 
ao prefeito essa tarefa. 

Já segundo a justificativa 
de Marcus Diôgo, as exonera-
ções se deram com o objetivo 
de “enxugar a máquina pú-
blica municipal” e que ocor-
reram não só na vice-prefei-
tura, mas também em seu 
próprio gabinete e algumas 
secretarias totalizando 51 
atos, a fim de atender a Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
e aos preceitos constitucio-
nais de equilíbrio financeiro 
e orçamentário. Já a juíza en-

tendeu que, apesar de caber 
ao chefe do Executivo Mu-
nicipal nomear formalmen-
te o servidor, quem escolhe 
é o vice-prefeito. “Portanto, 
é dele, também, a decisão de 
não mais manter nos qua-
dros funcionais, do órgão do 
qual é titular, determinado 
servidor. E, se assim não for, 
estará o prefeito nitidamen-
te ferindo a autonomia cons-
titucional conferida ao cargo 
de vice-prefeito”, disse a ma-
gistrada na sua decisão. 

Além de determinar a 
suspensão dos atos admi-
nistrativos, que exoneram os 
servidores comissionados. A 
juíza determinou que “a au-
toridade coatora se abstenha 
de praticar atos que impli-
quem em extinção tácita do 
orgão, como alteração de es-
trutura, modificação ou su-
pressão das funções do vice
-prefeito e/ou exoneração do 
quadro comissionado de pes-
soal que compõe a estrutura 
do gabinete do vice-prefei-
to, sem prévio requerimen-
to deste”. 

Em encontro virtual com auxiliares, prefeito de João Pessoa discute objetivos e dificuldades dos projetos

Cícero avalia planejamento da gestão
reunião com secretários

n 

Cícero Lucena 
(ao centro) 
destacou que, 
com essas 
discussões, 
fica mais 
fácil cumprir 
os objetivos 
traçados para 
a gestão em 
João Pessoa

Foto: Secom-JP

Procon da capital recebe relatório 
da CPI e vai anunciar medidas

Cresce número de jovens que 
emitiram o título na Paraíba

Justiça determina que prefeito de 
Guarabira anule exonerações

banda larga eleições

volta atrás

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 
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O prazo para emitir o Tí-
tulo de Eleitor no Brasil ter-
mina no próximo dia 4 de 
maio, segundo o Calendário 
Eleitoral divulgado pelo TSE. 
Quem deseja votar pela pri-
meira vez neste ano tem até 
essa data para garantir seu 
direito de cidadão de parti-
cipar das próximas eleições. 

Desde o ano passado, 
como forma de prevenir o 
contágio pelo novo coronaví-
rus, é possível fazer a emis-
são do título de forma on
-line, por meio do sistema 
TítuloNet, utilizando com-
putador, tablet ou celular. 
Basta acessar o sistema, se-

lecionar a opção “não tenho” 
na guia “Título de eleitor” e 
preencher todos os campos 
indicados com dados pes-
soais, como nome completo, 
e-mail, número do RG e local 
de nascimento.

Além dessas informações, 
é preciso anexar pelo menos 
quatro fotografias ao requeri-
mento para comprovação da 
identidade. A primeira delas 
é uma fotografia (selfie) se-
gurando um documento ofi-
cial de identificação. As duas 
seguintes são da própria do-
cumentação utilizada para 
comprovar a identificação da 
primeira foto.

Por fim, é necessário jun-
tar um comprovante de resi-
dência. Homens com idade 
entre 18 e 45 anos devem en-
viar ainda o comprovante de 
quitação com o serviço mili-
tar. As imagens devem es-
tar totalmente legíveis. Caso 
contrário, a solicitação pode 
ser negada pela Justiça Elei-
toral.

O pedido de emissão do 
documento também pode 
ser acompanhado pela in-
ternet: basta acessar a guia 
“Acompanhar Requerimen-
to” e informar o número do 
protocolo gerado na primei-
ra fase do atendimento.

Prazo para emissão termina dia 4

Susto
Vice-prefeito diz que 

foi surpreendido com a 
exoneração de todos os 

servidores

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 de 25 à 29/04/2022 a 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. REPUBLICADO POR MOTIVO DE CORREÇÃO. Mamanguape - PB, 22 de abril de 2022. 
Elário Martins Tomaz - Presidente SINDBAMAR - CPF: 442.164.594-04

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 Estabelecimen-
tos 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 convo-
cação, 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 permitidos 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. REPUBLICADO POR MOTIVO 
DE CORREÇÃO. Mamanguape - PB, 22 de abril de 2022. Elário Martins Tomaz - Presidente SINDBAMAR - CPF: 442.164.594-04.
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Os ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF) têm 
discutido internamente so-
bre como reagir ao desafio do 
presidente Jair Bolsonaro (PL) 
à decisão que condenou o de-
putado bolsonarista Daniel 
Silveira (PTB-RJ) a oito anos 
e nove meses de prisão. 

Um dos ministros afirmou 
em conversa reservada que é 
o momento de todos no tribu-
nal “observarem a cena” e evi-
tarem, por ora, manifestações 
individuais. Os magistrados 
dariam uma resposta institu-
cional única ao julgar o caso.

Fonte ligada ao gabinete 
do ministro-presidente, Luiz 
Fux, garantiu que a presidên-
cia do STF não vai se manifes-
tar publicamente sobre o caso. 
A resposta da instituição deve 
vir, portanto, nos autos dos 
processos que foram abertos. 
Diversos partidos têm acio-
nado a Corte para derrubar o 
decreto de Bolsonaro. As con-
versas sobre a resposta que 
será dada a Bolsonaro devem 
se aprofundar até que os ma-
gistrados definam que posi-
ção vão tomar sobre o caso.

Como mostrou o Estadão, 
os ministros já vinham dis-
cutindo a situação eleitoral de 
Silveira após o perdão. Passou 
a ganhar força no STF a ava-
liação de que, apesar do ato 
presidencial, a condenação 
tornou o deputado inelegível. 
A cúpula do tribunal previa a 
movimentação de partidos e 
entidades contra o decreto de 
Bolsonaro, o que abriria mar-
gem para os magistrados de-
terminarem revisões ao ato 
do presidente.

Um dos pontos que po-
deria cair é o parágrafo ter-
ceiro do decreto Nele, Bol-
sonaro estende o perdão a 
multas e outras penas restriti-
vas de direitos, como é o caso 
da inelegibilidade. Embora o 

indulto seja uma prerrogativa 
exclusiva do presidente, o dis-
positivo se restringe a extin-
guir, diminuir ou substituir 
a pena na área penal. 

Relatora
A ministra Rosa Weber, 

vice-presidente do Supremo 
Tribunal Federal, foi sortea-
da relatora das ações da opo-
sição que visam derrubar o 
perdão concedido pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro ao de-
putado aliado Daniel Silveira 
(PTB-RJ) - condenado a oito 
anos e nove meses de prisão 
por atacar ministros da Cor-
te, as instituições e a demo-
cracia. A magistrada vai ana-
lisar processos movidos pela 
Rede, PDT e Cidadania, além 
de uma reclamação movida 
pelo senador Renan Calhei-
ros (MDB-AL).

Rosa Weber será respon-
sável pelas primeiras provi-
dências aos pedidos da oposi-
ção, podendo decidir sozinha 
sobre o caso, ou levá-lo dire-
tamente para julgamento em 
plenário. Antes disso, porém, 
é esperado que ela cobre pa-
receres da Procuradoria-Ge-
ral da República (PGR) e da 
Advocacia-Geral da União 
(AGU), como é de praxe em 
casos que tratam de atos do 
governo.

Magistrados pretendem tomar uma posição única em reação à decisão de Bolsonaro, de perdoar o deputado

STF prepara resposta contra decreto
perdão a silveira

A Rede Sustentabilidade 
e o PDT apresentaram on-
tem pedidos ao STF para que 
o perdão presidencial seja de-
clarado nulo imediatamente. 
Os partidos reconhecem o di-
reito constitucional do presi-
dente de perdoar condenados 
na Justiça, mas acusam Bol-
sonaro de ter abusado des-
se poder em um gesto “emi-
nentemente autoritário” para 
“acobertar aliado político”.

“O presidente da Repú-
blica, com a edição do decre-
to, transmite uma mensagem 
absolutamente temerária à 
população brasileira: trata-
se de um verdadeiro e puro 
incentivo ao crime. Uma car-
ta branca. Um salvo-condu-
to apriorístico. Uma garantia 
de impunidade. A certeza de 
que, do ponto de vista sistê-
mico, decisões judiciais que 
afetarem os seus círculos pró-
ximos não subsistirão”, dis-
se a Rede.

Na ação apresentada pela 
Rede, há ainda um pedido 
condicional caso o STF deci-
da que Bolsonaro fez uso de 
seus direitos ao perdoar um 
deputado da tropa de choque 
do governo. O partido pede 

que a Corte mantenha, pelo 
menos, a proibição de Silvei-
ra voltar a disputar eleições, 
caso o decreto não seja inte-
gralmente anulado.

Cidadania
Já o Cidadania destaca que 

a motivação do decreto edita-
do por Bolsonaro para ‘per-
doar’ Silveira é ‘manifesta-
mente incompatível com os 
princípios republicano e da 
moralidade administrativa’, 
em razão de o chefe do Exe-
cutivo ter ‘utilizado da coisa 
pública para fins político-pes-
soais particulares, a saber, a 
proteção de aliado político e 
ataque institucional de finali-
dade eleitoreira a esta Supre-
ma Corte’.

A legenda sugere que o 
STF fixe a tese de que ‘incor-
re em desvio de finalidade 
e abuso de poder presiden-
te da República que conce-
de indulto individual para 
perdoar pena de alguém 
apenas por ser aliado polí-
tico, especialmente quando 
condenado por ato atenta-
tório a instituições demo-
cráticas, como o Supremo 
Tribunal Federal’.

Partidos pedem anulação

 Weslley Galzo 
Agência Estado

Decreto editado por Bolsonaro perdoou o deputado federal Daniel Silveira, condenado pelo STF a oito anos e nove meses de prisão 

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 
declarou na quinta-feira (21), 
que o decreto do presidente 
da República, Jair Bolsonaro, 
concedendo perdão ao depu-
tado Daniel Silveira (PTB-RJ) 
não pode ser contestado nem 
pelo Parlamento nem no Po-
der Judiciário. 

Apesar de defender o di-
reito de Bolsonaro de anular 
a condenação de oito anos e 
nove meses de prisão impos-
ta pelo Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), Pacheco disse que 
a medida não livrou o parla-
mentar da inelegibilidade. Ou 

seja, segundo o presidente do 
Senado, Silveira está livre de 
ir para cadeia, mas não pode 
disputar eleição.

No julgamento da última 
quarta-feira (20), os ministros 
do STF aplicaram pena de pri-
são ao deputado e também de-
terminaram a perda de seus 
direitos políticos, o que impede 
Silveira de poder se candidatar.

Para Pacheco, o presidente 
da República tem resguarda-
do pela Constituição o direito 
de conceder perdão a conde-
nados pela Justiça. Todavia, 
argumentou, o decreto de Bol-
sonaro não é uma absolvição 
de Silveira.

“Há uma prerrogativa do 

presidente da República pre-
vista na Constituição Federal 
de conceder graça e indulto a 
quem seja condenado por cri-
me. Certo ou errado, expres-
são de impunidade ou não, é 
esse o comando constitucio-
nal, que deve ser observado”, 
disse Pacheco em nota distri-
buída por sua assessoria.

O presidente do Senado ad-
mitiu que o decreto de Bolso-
naro pode fragilizar a Justiça 
Penal e suas instituições. Mas 
o presidente, sustentou Pache-
co, tem a prerrogativa de con-
ceder o perdão. “O condena-
do teve crimes reconhecidos e 
o decreto de graça não signifi-
ca sua absolvição, porém terá 

sua punibilidade extinta, sem 
aplicação das penas de prisão e 
multa, ficando mantidos a ine-
legibilidade e demais efeitos ci-
vis da condenação“.

Pacheco disse que o Con-
gresso não poderá revogar o 
decreto presidencial. E suge-
riu que o caso sirva de exem-
plo para que os parlamentares 
possam discutir projetos para 
regular o tema para evitar im-
punidade de crimes.

Apesar da defesa da legi-
timidade de Bolsonaro para 
conceder perdão a condena-
dos, o presidente do Sena-
do disse não concordar com 
atos que atentem contra a de-
mocracia.

Pacheco diz que perdão não pode ser revogado
Agência Estado

pandemia da covid-19

Queiroga assina o fim de emergência 

tragédia no rio

Morre menina imprensada por carro 

O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, assinou ontem 
a portaria que estabelece o fim 
da Emergência em Saúde Pú-
blica de Importância Nacional 
(Espin). Após assinar o docu-
mento, Queiroga voltou a dizer 
que “nós continuaremos convi-
vendo com o vírus”, e que, “nós 
(Ministério da Saúde) temos ca-
pacidade de executar todas as 
política públicas de enfrenta-

mento à  Covid-19, seja numa 
situação de emergência de saú-
de nacional seja fora de uma si-
tuação de emergência de saúde 
pública nacional”.

De acordo com o ministro, 
a portaria só vai vigorar a par-
tir de 30 dias da sua publica-
ção, devendo ser publicada em 
edição extra do Diário Oficial 
da União.

Queiroga disse ainda que 
não há razão para um prazo 
de transição de 90 dias para 
que os Estados e municípios se 

adequem às normas da porta-
ria. “Não há razão para pror-
rogar a medida por 90 dias 
porque estamos com casos de 
dengue. Não foi por causa da 
dengue que foi estabelecido a 
situação de emergência públi-
ca de saúde nacional, foi por 
causa da Covid-19”

De acordo com o ministro 
“não é função desta portaria 
fazer menção a pandemia e 
endemia, ela trata somente do 
fim da emergência pública de 
saúde nacional”.

Reforçando a fala do secre-
tário executivo da pasta, Ro-
drigo Cruz, o ministro afir-
mou que não haverá nenhuma 
alteração nos recursos repas-
sados aos Estados e Municí-
pios para o enfrentamento da 
Covid-19.

Durante a coletiva, Rodri-
go Cruz, argumentou que a 
Espin, “não traz flexibilidade 
orçamentária, pois a flexibili-
dade orçamentária foi estabe-
lecida pelo decreto de calami-
dade pública, não pela Espin”.

A menina Raquel Antu-
nes da Silva, 11 anos de idade, 
que se envolveu em um aci-
dente com um carro alegóri-
co de escola de samba na noi-
te de quarta-feira (20), morreu 
no início da tarde de ontem. A 
morte foi confirmada pela di-
reção do Hospital Municipal 
Souza Aguiar, onde ela esta-
va internada.

Segundo a direção do 

hospital, a morte ocorreu às 
12h10. Raquel subiu no carro 
alegórico da escola de samba 
Em Cima da Hora, que ma-
nobrava na saída da Praça da 
Apoteose, e acabou imprensa-
da entre a estrutura e um pos-
te quando o veículo se movi-
mentou. Ela foi encaminhada 
ao hospital e teve uma perna 
amputada.

A Polícia Civil está inves-
tigando o acidente. Foi reali-
zada perícia no local, que fica 
fora do Sambódromo, e ima-

gens de câmeras de segurança 
estão sendo analisadas para 
esclarecer o que aconteceu.

Nota do MP
Após o acidente, o Minis-

tério Público (MP) se pronun-
ciou em nota e pediu que os 
carros alegóricos sejam escol-
tados por seguranças no mo-
mento da dispersão, já fora do 
Sambódromo, quando é co-
mum que o público no entor-
no entre em contato com as 
alegorias.

Pelo Twitter, o prefeito 
do Rio de Janeiro, Eduardo 
Paes, prestou solidariedade 
aos familiares de Raquel: “A 
morte da pequena Raquel 
nos deixa um grande sen-
timento de tristeza. Vamos 
acompanhar de perto a in-
vestigação policial que apura 
as responsabilidades e esta-
mos, através de nossa Secre-
taria de Assistência, dando 
apoio aos familiares. Minha 
solidariedade neste momen-
to de dor”. 

Izael Pereira 
Agência Estado

Mariana Tokarnia 
Agência Brasil
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A ministra 
Rosa Weber foi 
sorteada relatora 
das ações da 
oposição que 
visam derrubar o 
perdão concedido 
por Bolsonaro a 
Daniel Silveira

Foto: Plínio Xavier/Câmara dos Deputados
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Putin ordenou um bloqueio completo das instalações de usina na cidade, último reduto de resistência ucraniana

Mariupol resiste a cerco dos russos
Guerra na ucrânia

O presidente russo, Vla-
dimir Putin, desistiu de ata-
car a usina de Mariupol, úl-
timo reduto da resistência 
ucraniana na cidade portuá-
ria. Em vez disso, ele orde-
nou um bloqueio completo 
das instalações, onde milha-
res de soldados ucranianos 
e civis estão encastelados há 
dias. Em uma reunião tele-
visionada, Putin disse que 
a invasão era desnecessária. 
“Cerquem esta área indus-
trial para que nenhuma mos-
ca possa passar”, afirmou.

Mariupol está sob ata-
que pesado desde o início 
da guerra, em fevereiro. A 
cidade é considerada estra-
tégica e fundamental para 
a Rússia. Seu controle deixa 
o Mar de Azov sob domínio 
russo e cria uma ligação ter-
restre entre a Península da 
Crimeia, anexada em 2014, o 
a região de Donbas, no leste 
da Ucrânia.

Além disso, o controle 
de Mariupol permite liberar 
mais soldados para lutar em 
outras frentes da guerra na 
Ucrânia. A usina de Azovs-
tal, um complexo siderúrgi-
co que domina a paisagem 
da cidade, tem um labirinto 
de corredores e bunkers de 

Agência Estado

Ataque
A cidade está sob 

ataque pesado 
desde o início 
da guerra e as 
tropas russas 

intensificam os 
bombardeios 
para tentar a 

rendição

quatro quilômetros quadra-
dos que favorece a resistên-
cia e torna impossível uma 
invasão sem pesadas baixas.

Ali estão escondidas cer-
ca de dois mil pessoas, se-
gundo os ucranianos. Na 
avaliação do comando mi-
litar russo, uma invasão da 
usina seria muito custosa. 
O sargento Leonid Kuznet-
sov, da Guarda Nacional da 
Ucrânia, está dentro do bun-
ker da usina, disse que os sol-
dados seriam capazes de re-
sistir por mais 12 horas até 
que a munição acabasse.

Na reunião de quinta (21), 
Putin disse que levaria vá-

rios dias para que os russos 
derrotassem os ucranianos 
na usina. “Este é o caso de 
pensar em preservar a vida 
e a saúde de nossos soldados 
e oficiais”, afirmou o presi-
dente russo. “Não há neces-
sidade de escalar essas cata-
cumbas e rastejar no subsolo 
através dessas instalações in-
dustriais.”

Ganhos
O ministro da Defesa rus-

so, Sergei Shoigu, afirmou 
que o restante de Mariupol 
está sob domínio da Rússia. 
O governo americano, no en-
tanto, adotou um tom mais 
cauteloso ao falar de Mariu-
pol. Ned Price, porta-voz do 
Pentágono, disse que a afir-
mação da Rússia de que con-
trola a cidade é “desinfor-
mação”.

“A Ucrânia cont inua 
mantendo sua posição e há 
todos os motivos para acre-
ditar que o show de Putin 
para a mídia é mais uma vez 
desinformação tirada de seu 
manual de instruções”, afir-
mou Price.

O presidente dos EUA, Joe 
Biden, também disse que não 
há “evidências de que Mariu-
pol caiu completamente”. “É 
questionável que (a Rússia) 
controle Mariupol”, disse o 
presidente americano.

Atrocidades
De acordo com o prefeito 

de Mariupol, Vadim Boichen-
ko, a Rússia vem tentando es-
conder evidências de crimes 
de guerra “bárbaros” na cida-

de, enterrando os corpos de ci-
vis mortos em valas comum. 
Imagens de satélite reveladas 
ontem uma vala comum ca-
vada nos arredores de Ma-
riupol. Uma análise feita pelo 

New York Times indicou cer-
ca de 300 covas abertas em um 
cemitério de Manhush, a 14 
quilômetros da cidade, entre 
março e abril, durante a ocu-
pação russa.

Mariupol é considerada estratégica e os russos tentam tomar o controle da cidade
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De acordo 
com o prefeito 
de Mariupol, 
Vadim 
Boichenko, a 
Rússia vem 
tentando 
esconder 
evidências 
de crimes 
de guerra 
“bárbaros”
 na cidade

Foto: Wikipédia

Confinamento para evitar Covid 
frustra as famílias em Xangai

medida preventiva

Ao reforçar a determi-
nação após três semanas de 
lockdown rigoroso, as au-
toridades alertaram ontem 
os 25 milhões de morado-
res exaustos de Xangai que 
o purgatório continuará até 
que o vírus da Covid-19 seja 
erradicado bairro por bairro.

“Não tenho ideia se al-
gum dia poderei sair nova-
mente na minha vida, es-
tou caindo em depressão”, 
disse um usuário no Wei-
bo da China, semelhante ao 
Twitter, após reportagem 
da agência de notícias es-
tatal Xinhua sobre as últi-
mas medidas anunciadas 
em Xangai. Outro usuário 
perguntou: “Quanto tempo 
isso vai durar?”

Oferecendo um vislum-

Papa suspende atividades por um 
dia para realizar exames médicos

cidade do vaticano 

O papa Francisco, que 
tem tido dificuldades para 
andar por conta de dores 
nas pernas e joelhos, sus-
pendeu suas atividades on-
tem para a realização de 
exames médicos, informou 
o Vaticano.

Os exames estão aconte-

cendo nas instalações mé-
dicas do Vaticano, disse o 
porta-voz Matteo Bruni, ex-
plicando o porquê de não 
haver atividades ou audiên-
cias listadas no calendário 
público de Francisco no dia.

O papa, que tem 85 anos 
de idade, sofre de dores ciá-
ticas na perna direita e re-
centemente teve crises de 
dor em seu joelho direito, 

que fizeram que ele mancas-
se mais pronunciadamente 
durante algumas atividades.

Ele leu a maior parte de 
seu pronunciamento do do-
mingo de Páscoa sentado na 
varanda da Basílica de São 
Pedro. No dia anterior, ele 
compareceu, mas não pre-
sidiu o serviço de vigília de 
Páscoa, ficando sentado pela 
maior parte do tempo.

Agência Brasil/Reuters

Agência Brasil/Reuters

Alerta
As autoridades 
alertaram que 
as ações vão 

continuar

bre de luz, o governo da ci-
dade disse - em sua conta 
oficial do WeChat - que as 
infecções estavam mostran-
do uma “tendência positiva” 
e que a vida poderia voltar ao 
normal em breve, desde que 
as pessoas seguissem regras 
rígidas para conter a propa-
gação do vírus.

Restrições
No entanto, alguns dis-

tritos de Xangai endurece-
ram as restrições de movi-
mento e, mesmo em bairros 
que atendiam aos critérios 
para que as pessoas pudes-
sem deixar suas casas, as au-
toridades ordenavam que fi-
cassem confinados, irritando 
famílias que sofrem com se-
manas de isolamento.

“Nosso objetivo é atingir 
zero Covid-19 o mais rápido 
possível”, afirmou o governo, 
referindo-se a uma meta de 
eliminar a transmissão fora 
das áreas em quarentena.

Quando as infecções co-
meçaram a aumentar no iní-
cio de abril, quase todos em 
Xangai foram obrigados a fi-
car em casa. Como resulta-
do, os moradores perderam 
renda, sofreram separações 
familiares e tiveram dificul-
dade em atender às necessi-
dades básicas.

Como toda criança, Zé queria mesmo era se entreter. 
Entre brincadeiras e estripulias, conheceu Dom Casmurro 
e O Ateneu e meteu-se a ler.

Como a vida adulta não tarda a chegar, Zé terminou os estudos, 
rumou para o direito, e foi logo exercer. 
Foi promotor público, fiscal de bancos e fiscal de consumo. 
Mas, o que Zé queria, mesmo, era escrever.

Em jornais e semanários, Zé afinou o trato com as palavras. 
Conheceu intelectuais e boêmios, envolveu-se no mundo da 
literatura e, com pouco mais de 30 anos, lançou o primeiro
livro e deu-se a conhecer. 

Um livro transformou-se em 13, em infinitas crônicas e textos 
diversos, e em uma cadeira para Zé. Uma cadeira bem especial, 
diga-se: a de nº 25 da Academia Brasileira de Letras. 
É, o que Zé gostava, mesmo, era de escrever!

Neste Dia Mundial do Livro e Dia do Direito do Autor, 
a EPC homenageia os livros e os autores que nos entretêm 
e nos transformam. Como Menino de Engenho, primeiro romance
de José Lins do Rêgo, ou, para os íntimos leitores, apenas, Zé!
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Independente de se estar em ambiente infestado 
ou não com o novo coronavírus, a realidade é que, 
quando pouco se discute as relações entre a política 

e a economia, uma coisa é possível de se dar como 
certa: a despolitização da economia. Democracia e 
eficiência econômica são categorias de análise das 
ciências sociais e devem ser equacionadas de modo 
que os problemas das sociedades contemporâneas 
sejam resolvidos da melhor maneira possível.

A melhor maneira possível de resolução de tais 
problemas implica, no mínimo, em assegurar o bem-
estar dos cidadãos e cidadãs. A operacionalidade 
das boas políticas públicas depende sempre e mais 
da qualidade das instituições democráticas. Através 
das políticas públicas, entes estatais e organismos 
da sociedade civil unem forças para garantir uma 
qualidade de vida, também, no mínimo, razoável à 
população.

No plano internacional, como vem afirmando o 
cientista político Fernando Luiz Abrúcio (FGV/EAESP), 
há muito tempo a qualidade das decisões em assuntos 
públicos supõe tanto a burocratização da política como 
a politização da democracia. Acontece no Brasil, na 
Alemanha, nos Estados Unidos e até na Suécia.

Na Paraíba, tal fenômeno também acontece 
implicando numa outra separação, ou seja, a 
separação entre política e administração. As decisões 
políticas, cá entre nós, não precisam ter preocupação 
alguma com a eficiência econômica, mesmo porque 
os instrumentos institucionais de accountability 
(prestação de conta) podem ser desprezados no curto 
prazo, mesmo que em longo prazo possíveis desvios 
de conduta pública sejam constatados e expostos em 
relatórios das controladorias e tribunais de conta. E 
mais, que virem pauta de julgamento nas barras das 
cortes judiciais.

Pior ainda, existe a cultura e a prática de se reservar 
os assuntos técnicos somente à burocracia estatal, 
que por sua vez, em alguns momentos, é conduzida 
a reduzir e até a eliminar os controles democráticos 
sobre as decisões públicas. Comumente, muitos 
representantes da alta burocracia torcem o nariz 
quando o assunto é orçamento participativo. Não 
se prestam a admitir que a instituição “orçamento 
participativo” é uma das principais inovações 
democráticas do mundo atual e até ignoram o fato de 
ser o mesmo uma instituição democrática criada no 
Brasil. 

Pouco importa se as ações de determinado gestor 
público, legitimado pelo voto popular, obedeçam ou 
não às decisões macroeconômicas eficientes. Assim, 
cria-se o hábito de assimilação natural de que as 
escolhas coletivas só devem se tornar objeto das 
políticas públicas quando a sua efetivação não possa 
contrariar os interesses de gestores e burocratas 
descompromissados com o desenvolvimento 
econômico estadual.

Neste diapasão, a separação entre a política e a 
economia no Paraíba é uma realidade e com muito 
mais sérios agravantes. Mesmo com todos os esforços 
mantidos para atrair investimento privados nacionais e 
internacionais, o ambiente econômico não se expande 
o necessário. O mercado político se encolhe ao se 
furtar discutir até mesmo a sua própria natureza e 
serventia. Os sinceros editoriais e as opiniões de boa 
intenção na imprensa local apontam para que os 
debates entre candidatos se atenham com mais fervor 
às necessárias melhorias nas políticas de educação, 
saúde e segurança pública. São políticas públicas 
merecedoras de atenção especial.

Bom seria que o debate político eleitoral atentasse 
para a racionalidade econômica e não servisse de 
mera plataforma expositiva de interesses particulares 
e desconectados do que se passa e do que necessita 
a sociedade, no geral, e não apenas a grupos de 
interesses conservadores coadunados à pensante 
senilidade neoliberal.

As boas práticas governamentais respeitam ao 
crescimento econômico. Contudo, entre nós, que somos 
e vivemos no Paraíba, cabe à reflexão do que se quer 
dizer mesmo sobre “boas práticas governamentais”. 

Verdade que estas são da alçada política como 
também o é da econômica. À luz do pensamento 
institucionalista, não se pode perder de vista que a 
diversidade é uma marca essencial da organização 
socioeconômica e que não se deve desconsiderar 
que os instrumentos de accountability política e 
econômica fortalecem a mudança institucional 
que inexoravelmente conduz ao desenvolvimento 
sustentável.

O Sistema Nacional de Em-
prego (Sine-PB) disponibiliza, a 
partir da segunda-feira (25), 256 
oportunidades de emprego nas 
mais diversas áreas distribuídas 
em nove municípios: João Pes-
soa, Campina Grande, Bayeux, 
Santa Rita, Cabedelo, Guarabi-
ra, Mamanguape, São Bento e 
Pombal. Os postos de João Pes-
soa e de Campina Grande lide-
ram o número de vagas.

Em João Pessoa, o posto do 
Sine-PB vai oferecer 98 vagas de 
trabalho, com destaque para os 
cargos de carpinteiro (20) e cos-
tureira de máquinas industriais 
(10). No município de Campina 
Grande, são 83 vagas, sendo as 
principais ofertas para os cargos 
de instalador de sistema fotovol-
taico (seis), conferente de carga 
e descarga, eletricista de manu-

tenção industrial e operador de 
empilhadeira, cada um com cin-
co vagas.

Na cidade de Santa Rita se-
rão ofertadas 45 oportunida-
des, cinco delas para cortador 
de tapeçaria e mais cinco para 
atendente balconista. Já o pos-
to do Sine em Guarabira possui 
16 vagas, das quais seis são para 
costureira em geral. O Sine-PB 
ainda possui oportunidades de 
emprego nas cidades de Bayeux 
(nove), Mamanguape (uma), São 
Bento (duas), Cabedelo (uma) e 
Pombal (uma).

Atendimento
Atualmente, o Sine-PB pos-

sui 15 postos de atendimento 
em funcionamento nos muni-
cípios de João Pessoa, Campi-
na Grande, Cajazeiras, Maman-

guape, Monteiro, Pombal, Sapé, 
Bayeux, Conde, Guarabira, Ita-
poranga, São Bento, Santa Rita, 
Cabedelo e Patos.

Na capital, o atendimento no 
posto Sine localizado na Duque 
de Caxias ocorre de segunda a 
sexta-feira, das 8h30 às 16h30, 
por ordem de chegada.

São distribuídas 150 fichas 
para consulta de emprego e 50 
para seguro desemprego. Os 
atendimentos nos postos Sine 
das Casas de Cidadania seguem 
o horário de funcionamento das 
unidades.

O Sine-PB realiza o traba-
lho de recrutamento de pessoal 
para empresas instaladas ou 
que irão se instalar no estado. 
Esses serviços podem ser soli-
citados pelo e-mail: estadual@
hotmail.com.

Opinião
Acilino Alberto Madeira Neto

amadeiraneto@gmail.com | Colaborador

Próxima semana inicia com 256 oportunidades em diversas áreas e cargos

Sine oferta empregos em 
nove municípios do estado

vagas de trabalho

n 

Vagas estão 
distribuídas 
entre as 
cidades de 
João Pessoa, 
Campina 
Grande, 
Bayeux, Santa 
Rita, Cabedelo, 
Guarabira, 
Mamanguape, 
São Bento e 
Pombal 

Crédito para pecuária cresce quase R$ 1 bilhão 
e impulsiona produção no Nordeste em 2021

INvestIMeNto do bNb

O monitoramento das ativi-
dades pecuárias no país mos-
trou que a região nordestina 
apresentou crescimento acima 
da nacional em 2021 em todos 
os itens pesquisados. O item 
com maior destaque foi a pro-
dução de suínos abatidos no 
Nordeste que cresceu 30%, em 
2021, e 7,3% no país, de acordo 
com estudo do Escritório Téc-
nico de Estudos Econômicos do 
Nordeste (Etene). Em paralelo, 
a oferta de crédito do Banco do 
Nordeste (BNB) para a pecuária 
cresceu quase R$ 1 bilhão entre 
2020 e 2021. 

No ano passado, as opera-
ções somaram R$ 5,2 bilhões. 
Alta de 23% na oferta de crédi-
to no período. A atividade de bo-
vinos para corte cresceu 0,6% no 
Nordeste contra queda (-7,8%) no 
país - mantendo os mesmos pe-
ríodos de comparação. Já a ofer-

ta de crédito aumentou 8%. Em 
2021, foram aplicados R$ 3 bi-
lhões em bovinocultura.

Segundo o gerente executi-
vo do Etene, Allisson David de 
Oliveira Martins, existe uma re-
lação direta entre oferta de cré-
dito e aumento de produção. 
“Em grande medida, o crédi-
to é agente catalisador da ativi-
dade econômica, por viabilizar 
de forma célere o funcionamen-
to das cadeias produtivas, seja 
na melhoria de produtividade 
por meio de máquinas e equi-
pamentos, por exemplo; ou na 
aquisição de matérias-primas e 
insumos”, explica.

Ainda de acordo com o eco-
nomista, o Banco do Nordes-
te se destaca no financiamen-
to às atividades pecuárias, na 
medida em que entende ser um 
setor chave e força motriz do 
desenvolvimento econômico 

na região. Com isso, a institui-
ção cumpre um duplo papel 
social. “Uma vez que estas ati-
vidades econômicas, além de se-
rem componentes importantes 
da dinâmica econômica, tam-
bém são de extrema importân-
cia para a alimentação da popu-
lação, em particular na área de 
atuação do banco”, conclui.

Ovos, leite e carnes
Uma das áreas mais benefi-

ciadas com o aumento no crédi-
to no ano passado foi a produção 
de ovos, que recebeu R$ 5,5 mi-
lhões a mais do BNB ou 43% de 
alta, na comparação com 2020. 
Na região, houve alta dessa pro-
dução de 7% no período, en-
quanto a produção nacional fi-
cou praticamente estável (0,2%).

Enquanto a produção de lei-
te no Brasil caiu 2,2% entre os 
anos de 2020 e 2021, houve cres-

cimento de 4,7% no Nordeste. 
No mesmo período, a liberação 
de crédito do BNB para essa ati-
vidade somou R$ 899 milhões. 
Assim como o leite, os principais 
produtos alimentícios da pecuá-
ria na região também apresen-
taram desempenho superior ao 
nacional.

A produção de suínos aba-
tidos nos estados nordestinos 
cresceu 30%, em 2021, e 7,3% no 
país. Para essa atividade, o cré-
dito do BNB cresceu 14,9% (pas-
sou de R$ 218,6 milhões para R$ 
251 milhões na comparação com 
o ano anterior). O frango, outro 
importante item da alimenta-
ção, teve sua produção aumen-
tada em 7,2% na região enquan-
to, no Brasil, o crescimento foi de 
2,8%. Acompanhando esse mo-
vimento, o crédito do BNB cres-
ceu R$ 27 milhões e fechou 2021 
em R$ 294 milhões.

Foto: Agência Brasil

Atividade de bovinos para corte cresceu 0,6% na região, contra uma queda de 7,8% no país; já o crédito do BNB aumentou 8%

As impurezas 
da separação: 
política e economia
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11,75%



O governo já montou uma estraté-
gia para impedir a tentativa, articulada 
por parlamentares de oposição, de au-
mentar o valor do Auxílio Brasil para 
R$ 600. Incentivada por ministros do 
primeiro escalão, como Ciro Noguei-
ra (Casa Civil) e Célio Faria (Secretaria 
de Governo), a ideia é deixar a medida 
provisória que complementa os paga-
mentos do programa ‘caducar’ e, em 
seguida, editar um decreto para fixar 
o benefício em R$ 400 até o fim de 2022.

Se, por um lado, o Palácio do Pla-
nalto conta com o apoio do presiden-
te da Câmara, Arthur Lira (Progressis-
tas-AL), para a manobra no Congresso, 
por outro o aliado do governo quer 
manter as pontes com a oposição e 
prometeu pautar a MP - que perde va-
lidade em 16 de maio - em plenário na 
semana que vem. Lira chegou a afir-
mar que “risco sempre tem”, em refe-
rência à possibilidade de o aumento 
passar no Congresso. No entanto, ele 
defende que a votação seja feita com 
“responsabilidade”.

Apesar de enxergar possíveis ga-
nhos políticos de ter o Auxílio Brasil 
em R$ 600 no ano em que o presiden-
te Jair Bolsonaro (PL) vai disputar a 
reeleição, a ala política do Executivo 
reconhece que não há espaço no Or-
çamento federal para conceder um 
benefício naquele valor, que encontra-
ria resistência de integrantes da equi-
pe econômica.

Auxiliares palacianos dizem nos 
bastidores ver a pressão pelo aumento 
do benefício como uma forma de “im-
plodir o governo”.

Desgaste político
O medo do Palácio do Planalto é 

o Congresso inserir no texto do Au-
xílio Brasil a elevação de R$ 400 para 
R$ 600 e obrigar o presidente Jair Bol-
sonaro a vetar a mudança, por con-
ta da falta de recursos no Orçamento. 
Esse veto poderia gerar desgaste po-
lítico para o presidente, pré-candida-
to à reeleição, e ainda ser derrubado 
por parlamentares.

Apesar de ter no Legislativo uma 
ampla base governista, que cresceu 
ainda mais na janela partidária, o Exe-
cutivo considera que até deputados 
aliados poderiam votar com a opo-
sição para não ganharem a pecha de 
“inimigos do aumento do auxílio” em 
ano eleitoral. Este é mais um motivo 
para driblar o Congresso e impedir a 
votação da MP, segundo defende um 
auxiliar do Planalto.

A oposição, mesmo correndo o ris-
co de dar a Bolsonaro um ganho elei-
toral, está disposta a defender o bene-
fício de R$ 600, por meio da aprovação 
de uma emenda à MP. Na visão de par-
lamentares de esquerda, a “paternida-
de” da benesse no imaginário da po-
pulação dependeria da narrativa que 
se mostrar mais eficaz.

Até o momento, foram apresenta-
das 51 emendas à MP. As sugestões de 
mudança no texto protocoladas por 
partidos de oposição, como PT, PSOL, 
PSB, PCdoB e PDT, incluem, além de 
elevar o valor do Auxílio Brasil para 
R$ 600, tornar o benefício permanen-
te. Da forma como foi editada pelo go-
verno, a medida só prevê o pagamen-
to de R$ 400 até o fim de 2022.
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Estratégia é deixar ‘caducar’ a medida provisória que trata do aumento e editar decreto fixando benefício em R$ 400

Governo tenta vetar valor de R$ 600
auxílio Brasil

Eduardo Gayer e  
Iander Portella 
Agência Estado

Emendas
Até o momento, foram 

apresentadas 51 sugestões à 
MP, protocoladas por partidos 

de oposição, que incluem, 
além de elevar o valor do 

Auxílio Brasil para R$ 600, 
tornar o benefício permanente

aumento de juros

BC está pronto para enfrentar inflação maior

O Banco Central (BC) está pronto 
para aumentar os juros mais do que o 
previsto caso a inflação seja maior ou 
mais persistente que o esperado, disse 
o presidente do órgão, Roberto Cam-
pos Neto. Em viagem aos Estados Uni-
dos, ele repetiu que o Comitê de Polí-
tica Monetária (Copom) deve elevar a 
taxa Selic (juros básicos da economia) 
para 12,75% ao ano na próxima reu-
nião, em maio, mas deu a entender 
que ajustes adicionais podem ocorrer.

“O Copom avalia que o momento 
exige serenidade para avaliar o tama-
nho e a duração dos choques atuais. 
[O comitê] persistirá em sua estraté-
gia até que o processo de desinflação 
e a ancoragem das expectativas em 
torno de suas metas se consolide”, 
declarou Campos Neto em apresen-
tação a investidores.

Com a inflação oficial pelo Ín-
dice Nacional de Preços ao Consu-

midor (IPCA) no maior nível desde 
1994, Campos Neto repetiu declara-
ções recentes de que o BC está aberto 
a revisar o cenário de política mone-
tária. Originalmente, estava previs-
to que o Copom elevaria os juros dos 
atuais 11,75% ao ano para 12,75% ao 
ano no próximo mês. Com a persis-
tência da inflação, uma elevação adi-
cional não está descartada para a re-
união do Copom em junho.

“O Copom ressalta que seus futu-
ros passos de política monetária po-
derão ser ajustados para garantir a 
convergência da inflação para suas 
metas e dependerá da evolução da 
atividade econômica, no balan-
ço de riscos e nas expectativas 
e projeções de inflação para o 
horizonte relevante à política 
monetária”, acrescentou Cam-
pos Neto, que está em Washin-
gton para reuniões do Fundo 
Monetário Internacional (FMI), do 
Banco Mundial e do G20 (grupo das 
20 maiores economias do planeta).

Wellton Máximo 
Agência Brasil

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Campos Neto disse a investidores que o BC pode revisar a política monetária

em aBril

Inadimplência no varejo tem tendência de alta

A taxa de inadimplência com 
recursos livres da pessoa física no 
varejo, considerando atrasos aci-
ma de 90 dias, pode ter um pico em 
abril, batendo em 4,69%, o maior 
nível do ano, segundo estimativa 
do Instituto Brasileiro de Executi-
vos de Varejo e Mercado de Consumo 
(Ibevar) divulgada ontem. As expec-
tativas para maio e junho já mostram 
uma melhora dos calotes, com o ín-
dice ficando em 3,05% e 2,82%, res-
pectivamente, mas os dados po-

dem ser revistos, alerta o Ibevar.
A previsão para a taxa de abril 

de 4,69% representa o aumento de 
0,01 ponto porcentual em compa-
ração à projeção para março e 0,08 
em relação à taxa real de janeiro 
de 2022.

A inflação e a pressão da alta de 
preços na renda das famílias expli-
ca a tendência de aumento da ina-
dimplência no Brasil, segundo o 
presidente do Ibevar, Claudio Fe-
lisoni de Angelo. Já a redução es-
perada para maio e junho decorre 
da própria contração das despesas 

das famílias, comenta ele em nota 
à imprensa.

Contudo, o Ibevar alerta que as 
projeções de maio e junho podem 
ser revisadas, dependendo da evo-
lução das vendas em abril.

A inadimplência de pessoas físi-
cas com recursos livres considera to-
das as operações com parcelas em 
atraso acima de 90 dias de atraso, com 
exceção das vinculadas ao Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES) ou lastreados em 
recursos compulsórios ou governa-
mentais, explica o Ibevar.

Agência Estadon 

Inflação e a pressão 
da alta de preços na 
renda das famílias 
explica a tendência 
de aumento da 
inadimplência 
no Brasil

dia do jovem traBalhador

Falta de experiência ainda é vista como desafio 
Amanhã é celebrado o Dia do 

Jovem Trabalhador e ainda há um 
longo caminho a percorrer em re-
lação ao mercado de trabalho para 
este público. De acordo com pesqui-
sa realizada pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE), 
no quarto trimestre de 2021 a taxa 
de desemprego entre jovens de 18 
a 24 anos ficou em 22,8% - ou o do-
bro da média geral, que foi de 11,1% 
no mesmo período. Pessoas mais jo-
vens têm, historicamente, maior di-
ficuldade em se inserir no mercado 

de trabalho, devido a fatores que vão 
da falta de experiência a preconceito 
por parte dos contratantes.

Na Paraíba, o Sicredi cultiva uma 
cultura de estímulo ao ingresso de jo-
vens trabalhadores, que encontram 
na instituição um ambiente voltado 
para o desenvolvimento profissional 
aliado ao crescimento pessoal. So-
mente no estado, a instituição empre-
ga 871 trabalhadores com até 35 anos.

Neste ano, com a abertura previs-
ta de 50 novas agências na região, no-
vas vagas devem ser criadas pelo Si-

credi em todo o Nordeste e no Pará, 
gerando oportunidades para os jo-
vens trabalhadores e fomentando a 
economia local. Através do site Sicre-
di (gupy.io) é possível fazer o cadas-
tro, escolhendo o estado de interesse, 
para concorrer a uma vaga na pri-
meira instituição financeira do país.

“Para nós, as pessoas estão no 
centro de tudo. Geramos impacto 
positivo em toda a sociedade, acre-
ditamos na transformação e damos 
a oportunidade a jovens trabalhado-
res, valorizando ainda mais o desen-

volvimento das nossas equipes”, de-
clara Wilson Moraes, presidente do 
Conselho de Administração da Cen-
tral Sicredi Norte/Nordeste.

Na cooperativa, os jovens traba-
lhadores recebem todo o apoio para 
conquistar uma carreira de suces-
so, com acompanhamento contínuo 
e autonomia para decidir, por exem-
plo, as metas que pretendem cum-
prir. Além disso, a cooperativa ofe-
rece uma plataforma de educação 
corporativa para desenvolvimento 
técnico e pessoal.

De acordo com um estudo de 
opinião realizado em 2021 pela Ar-
cos Dorados, franquia que opera a 
rede McDonald’s em 20 mercados 
da América Latina e do Caribe, em 
parceria com a consultoria Trend-
sity, 61% dos jovens dessas regiões 
apontaram que uma de suas maio-
res preocupações é a necessidade 
de uma formação para fortalecer 
as suas competências e compensar 
a falta de experiência para aceder 
ao primeiro emprego formal ou a 
um melhor emprego.

Desta forma, a Arcos Dorados 
abriu as portas da sua universi-
dade corporativa, a Hamburger 
University, que até então capacita-
va apenas funcionários, e lançou a 

MCampus Comunidade, uma pla-
taforma educacional, gratuita, on-li-
ne e aberta a todas as pessoas, cujo 
objetivo é capacitar jovens em di-
versas habilidades relevantes para 
o mercado. Os cursos já contam 
com mais de 32 mil inscritos em 
toda a região, sendo mais de seis 
mil participantes do Brasil.

Além das opções já existentes, 
a companhia adicionou dois no-
vos cursos: marketing digital e ne-
gociação e influência. Além disso, 
a MCampus Comunidade ofere-
ce cursos relacionados ao mundo 
digital e à tecnologia da informa-
ção através de uma parceria com a 
CISCO, uma das empresas tecnoló-
gicas mais importantes do mundo. 

Empresa oferece capacitações gratuitas na internet
As formações disponíveis atualmente são:

n 
Cursos fornecidos pela Arcos 
Dorados (Hamburger University)
 
- Marketing Digital;

- Negociação e Influência;

- Inteligência emocional;

- Atendimento ao cliente;

- Saúde e bem-estar;

- Empreendedorismo;

- Finanças Pessoais.

n 
Cursos em parceria 
com a CISCO
 
- Introdução à cibersegurança;
 
- Fundamentos da 
cibersegurança;
 
- Programação Python;
 
- Linux inicial;
 
- Get Connected;
 
- Introdução à IoT.

*As inscrições estão disponíveis no site da Receita do Futuro e qualquer 
pessoa pode participar.



Com o avanço da idade, o cor-
po humano tende a apresentar al-
gumas mudanças que exigem mais 
atenção e cuidado. Uma delas é o 
surgimento da fraqueza muscu-
lar, fator característico do envelhe-
cimento e que pode comprometer, 
além da função dos músculos dos 
idosos, a coordenação motora, a 
movimentação regular dos mem-
bros superiores e inferiores, o equi-
líbrio, entre outras atividades do or-
ganismo. 

Conforme explica o médico es-
pecialista em nutrologia e pós-gra-
duado em endocrinologia, Alan 
Lúcio, a principal causa da fraque-
za muscular na terceira idade é a 
sarcopenia (diminuição de massa 
muscular). A doença, segundo ele, 
afeta diretamente a resistência fí-
sica dos mais velhos, provocando, 
entre outros sintomas, a alteração 
na capacidade de andar, dificulda-
de para se manter em pé e segurar 
objetos, bem como levantar a cabe-
ça e, inclusive, deglutir alguns ali-
mentos.

Embora se estenda a todos os 
membros do corpo, Alan afirma 
que o declínio da função muscu-
lar é mais recorrente nos membros 
inferiores (pernas), tendo em vis-
ta que no dia a dia são estes mem-
bros que executam atividades com 
maior carga de força.

“Essa é uma condição que faz 
com que o músculo não respon-
da adequadamente a um comando 
de ação. Com menos massa mus-
cular, o trabalho dessas estruturas 
fica aquém do esperado”, explica o 
nutrólogo, ao destacar que a fadi-
ga muscular ocorre com mais fre-
quência em pessoas acima dos 60 
anos. “Entretanto, isso pode variar 
de acordo com a condição física de 
cada indivíduo”, observa.

Estudos científicos apontam que 
cerca de 20% da população mundial 
com mais de 75 anos é afetada, em 
algum momento, pela sarcopenia. 
No entanto, outras doenças podem 
ocasionar ou potencializar a perda 
de massa muscular nos idosos  “As 
doenças articulares, como artro-
se, as doenças vasculares, que po-
dem comprometer a distribuição 
de nutrientes para os músculos, e 
as doenças cardíacas são alguns 
exemplos”, reforça o especialista 
Alan Lúcio.

Alimentação
Além disso, uma alimentação 

inadequada e a falta de exercícios 
físicos são fatores de risco para este 
problema de saúde. De acordo com 
a presidente do Departamento de 
Gerontologia da Sociedade Brasi-
leira de Geriatria e Gerontologia 
(SBGG), Simone Fiebrantz Pinto, a 
proteína é fundamental não só para 

Principal causa é a sarcopenia, doença que afeta diretamente a resistência física das pessoas mais idosas

Fraqueza muscular na terceira idade
Fator característico

Ítalo Arruda 
Especial para A União
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o desenvolvimento da massa mus-
cular mas também para o fortale-
cimento dos ossos. Por isso, adotar 
uma alimentação com níveis ade-
quados deste nutriente, assim como 
algumas vitaminas e minerais é de 
suma importância para a reconstru-
ção dos músculos.

“É preciso que haja o consumo 
de 90 gramas de proteína, seja ela 
de fonte animal ou vegetal, por dia. 
Essa quantidade não deve ser con-
sumida de uma única vez, mas ao 
longo do dia, distribuindo o valor 
entre o café da manhã, almoço, jan-
tar e, também, nos intervalos entre 
uma refeição e outra”, recomenda 
Simone, destacando que a média é 
atingir um grama e meio por cada 
quilograma de peso. 

“Então, se a pessoa pesa 60 quilo-
gramas, por exemplo, ela deve con-
sumir 90 gramas de proteína por 
dia para a manutenção da massa 
muscular e do fortalecimento dos 
músculos”, acrescenta.

Devido a uma série de fatores, 
muitos idosos acabam não conse-
guindo atingir essa necessidade 
proteica, explica a gerontóloga. Para 
suprir essa deficiência, os suple-
mentos são uma alternativa. “Essa 
suplementação pode ser alimentar, 
ou seja, enriquecendo um copo de 
leite líquido com leite em pó, e con-
gelando caldinho de carne para ser 
adicionado nos caldos de sopa ou 
feijão, por exemplo; como também 
pode ser industrializada, com crea-
tina, aminoácidos, vitaminas, en-
tre outros”. 

Exercícios físicos
As atividades físicas também 

são imprescindíveis para diminuir 
os sintomas da sarcopenia e da per-
da de massa muscular em geral, já 
que, assim como os suplementos, 
elas ajudam a fortalecer os múscu-
los e a função muscular. Além das 
causas relacionadas ao próprio en-
velhecimento, o sedentarismo entre 

os idosos se destaca como um “vi-
lão” para o funcionamento regular 
dos músculos. 

Segundo explicou Simone Pinto, 
ficar sentado, deitado ou sem qual-
quer tipo de movimentação durante 
longos períodos no dia a dia aumen-
ta os riscos de desenvolver a doen-
ça. “É importante estimular a práti-
ca de exercícios físicos, sempre com 
o acompanhamento de um profis-
sional habilitado e, inclusive, de um 
fisioterapeuta, porque isso melhora 
a performance física do paciente e, 
consequentemente, o funcionamen-
to do sistema muscular”, recomen-
da a presidente do Departamento 
de Gerontologia da SBGG.

A aposentada Maria José do Pra-
do, 72 anos, admite que não foi fácil 
fazer da atividade física um hábi-
to. Ela conta que inseriu essa prá-
tica na sua rotina somente aos 60 
anos, quando percebeu a necessi-
dade de se movimentar para redu-
zir as dores musculares e, assim, ter 

mais qualidade de vida. Caminha-
da, fisioterapia funcional, natação 
e dança são algumas das modali-
dades que Maria do Prado pratica 
regularmente. 

“Vida saudável é opção para 
quem aspira vida longa, mas leva 
tempo para entender que a prática 
de atividades físicas não é nenhum 
sacrifício. Pelo contrário, só traz be-
nefícios,” avalia a aposentada, des-
tacando a regularidade do sono e 
o fim das dores nas articulações, 
como alguns dos resultados posi-
tivos obtidos com os exercícios. “É 
isto que faz com que eu não desis-
ta: o bem-estar”, frisa.

Maria também ressalta que faz 
uso de alguns suplementos alimen-
tares, devidamente prescritos pelo 
seu médico. Para ela, o importante 
é não arrumar desculpas para não 
se cuidar. “Apesar de ter começado 
um pouco tarde, hoje, posso afirmar 
que minha disposição para a vida 
não tem idade”, enfatiza.

“É preciso que 
haja o consumo 
de 90 gramas de 
proteína, seja ela 
de fonte animal ou 
vegetal, por dia. 
Essa quantidade 
não deve ser 
consumida de 
uma única vez, 
mas ao longo do 
dia, distribuindo o 
valor entre o café 
da manhã, almoço, 
jantar e, também, 
nos intervalos 
entre uma 
refeição e outra

Simone Fiebrantz Pinto

Com o avanço da idade, o corpo humano tende a apresentar algumas mudanças que exigem mais atenção e cuidado

Fotos: Reprodução
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Desobstrução é urgente, mas deve passar por estudo técnico para prevenir contra enchentes

Coordenador do posto da Funai 
pede cuidado com o Rio Sinimbu

“A desobstrução do rio 
Sinimbu é estratégica e 
urgente para nosso povo, 
mas deve ser submetida a 
um estudo técnico e cien-

tífico sobre a escolha da 
área a ser desassoreada, 
para prevenir enchentes 
que possam destruir o que 
resta de nossas matas ci-
liares e o meio de vida que 
os habitantes de Tracioe-
iras adotaram para vive-
rem do turismo”. É o que 
diz o chefe da Coordena-
ção Técnica Local da Fun-
dação Nacional do índio 
em Baía da Traição, Irenil-
do Cassiano Gomes, tam-
bém defensor de uma po-

lítica nativista, com apoio 
do governo, para que o ín-
dio aproveite a sua ciência 
primitiva e usufrua dos lu-
cros da comercialização de 
plantas medicinais.

“Nós não temos um far-
macêutico nem bioquímico 
índio. O preço do remédio 
alopático nem sempre está 
ao alcance da bolsa indíge-
na e não precisamos repe-
tir que nossos ancestrais 
morriam com mais de 100 
anos, apenas usando re-

médio do mato. As plantas 
medicinais são provas vi-
vas de sua eficiência, pois 
ainda temos índios que, 
apesar das adversidades, 
atingem uma centena de 
anos e morrem sem o aco-
metimento de doenças gra-
ves”, continuou.

 “Temos essas raízes 
aqui de forma variada e em 
boa quantidade. O que nos 
falta é um gerenciamento 
do Sebrae ou órgão simi-
lar para entrarmos corre-

tamente no mercado espe-
cífico. Hoje os laboratórios 
fabricam medicamentos 
com raízes, uma prática já 
utilizada em larga escala 
nos países mais desenvol-
vidos do mundo”, observa 
Irenildo.

 Outra fonte indígena 
sugeriu que há disponibili-
dade de cobras jararaca no 
âmbito da reserva potigua-
ra, cujo veneno poderia ser 
coletado para o Butantan 
fabricar soro antiofídico.

Hilton Gouvêa 
hiltongouvearaujo@gmail.com

Casado atualmente com 
Gabriela Cristina Ferreira, 
que faz mestrado em Direi-
to pela UFPB, Irenildo es-
clarece que, ao contrário de 
antigamente, hoje o índio 
já dispõe de cotas nas uni-
versidades públicas e que 
este é um direito conquis-
tado que poderá juntar-se a 
outros, se a política indige-
nista do Brasil não for dras-
ticamente modificada. “O 
número de índios que saí-
ram daqui com curso supe-
rior é razoável, mas ainda 
estamos atualizando o ca-
dastro para afirmar, preci-
samente, quantos são”.

Aos 53 anos, Irenildo é 
um potiguara que descen-
de de um clã líder de seu 
povo, que marca a origem 
dos caciques da Reserva 
Indígena há aproximada-
mente 110 anos. João Gros-
so, seu avô, não foi cacique 

eleito, embora fosse consi-
derado um faz-tudo das al-
deias situadas em Baía da 
Traição e adjacências. Sua 
mãe, a parteira Iraci Cas-
siano, foi a primeira índia 
prefeita de Baía da Trai-
ção e do Brasil e é aponta-
da como autora de mais de 
500 partos nessa área.

O cacicado local deste 
clã foi iniciado com Manoel 
Santana, pai do cacique Da-
niel Santana, e prolongado 
por João Batista Faustino, 
Heleno Santana, Antonio 
Pessoa Gomes, o Cabocli-
nho e, agora, seu primo, 
Sandro Gomes. Este clã pri-
mitivamente veio do tronco 
de onde surgiram as quatro 
maiores famílias indígenas 
do Litoral Norte. Em casa-
mentos sucessivos, outros 
sobrenomes apareceram e 
com eles as famílias Siría-
co, Batista, Gomes e Santa-

na. Daniel Santana, um dos 
caciques, era tio de Irenildo 
e pai de Marcos Santana, ex
-prefeito de Baía da Traição.

“Nos tempos de João 
Grosso, meu avô, o SPI (Ser-
viço de Proteção ao Índio) 
era o pai de tudo e a mãe 
dos índios, mas funcionava 
de forma precária, aplican-
do uma agricultura rudi-
mentar e os nativos mo-
ravam em casa de taipa e 
palha. A gente guardava 
as sementes em garrafas; o 
transporte, fosse para qual-
quer finalidade, tinha que 
ser em lombo de burro ou 
à pé. Não tinha energia elé-
trica e o combustível para 
isso era o querosene, sem 
falar que uma assistência 
médica de má qualidade 
permitia uma mortalidade 
infantil alta, por causa da 
verminose e outras doen-
ças,” diz Irenildo.

A situação dos potigua-
ras hoje é outra, pois têm di-
reito aos postos médicos do 
Sesai e do município, ambos 
possuindo carro de apoio 
para transportar doentes aos 
hospitais de Mamanguape e 
João Pessoa. Atualmente, as 
doenças mais insurgentes na 
área é a verminose, de cura 
fácil, além do alcoolismo, 
a hipertensão e a diabete. 
Existe tratamento e remédio 
gratuitos para os pacientes, 
desde que sejam receitados.

A luz elétrica da Energi-
sa é usada pelos potiguaras 
nos campos e em casa; o cul-
tivo dos seus alimentos ocor-
re na área da moradia. Al-
gumas famílias potiguaras 
possuem motocicletas e au-
tomóveis e as casas têm luz 
elétrica e água tratada. Nas 
aldeias existem postes auxi-
liares para a iluminação ex-
terna e interna dos acessos.

Cotas em universidades públicas: direito conquistado

 A situação dos potiguaras hoje é outra: eles têm direito aos postos médicos do Sesai e do município e carro de apoio para transportar doentes aos hospitais da região

“O número de 
índios que 
saíram daqui 
com curso 
superior é 
razoável, mas 
ainda estamos 
atualizando 
o cadastro 
para afirmar, 
precisamente, 
quantos são

Gabriela Cristina

Rio Sinimbu está localizado 
em Baía da Traição, litoral 
Norte da Paraíba
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O Belo tenta, hoje, a sua recu-
peração no Campeonato Brasilei-
ro da Série C, enfrentando o Con-
fiança de Sergipe, às 16 horas, no 
Estádio Almeidão, pela tercei-
ra rodada da competição. O time 
vem de uma derrota por 2 a 1 para 
o Botafogo, em Ribeirão Preto, e 
hoje ocupa a 11ª posição na tabela 
de classificação, com três pontos. 
Já o adversário está na 13a coloca-
ção, com apenas um ponto e vem 
de um empate sem gols em casa 
contra o Ypiranga do Rio Grande 

do Sul. A arbitragem será de um 
trio de Pernambuco, comandado 
pelo árbitro Diego Fernando Sil-
va de Lima, que terá como assis-
tentes Francisco Chaves Bezerra 
Junior e Victor Matheus de Lavor 
Paes Barreto.

No Botafogo, o principal tra-
balho do técnico Gerson Gusmão 
foi fazer o elenco esquecer a der-
rota da última quarta-feira para 
o Nacional de Patos, pelas semi-
finais do Campeonato Paraiba-
no, pelo placar de 3 a 1. O jogo foi 
considerado pelos botafoguen-
ses como atípico e todos no clu-
be são unânimes em afirmar que 

o time foi prejudicado pela arbi-
tragem. O foco agora é na Série 
C e na necessidade de uma vitó-
ria hoje contra o Confiança, para 
não se distanciar dos primeiros 
colocados.

O treinador deve ter proble-
mas para escalar a força máxi-
ma, já que o goleiro Luís Carlos 
e o lateral esquerdo Bruno Ré es-
tão se recuperando de contusão 
e ainda são dúvidas. Caso não se 
recuperem a tempo, eles deverão 
continuar sendo substituídos por 
Lucas e Alessandro, como aconte-
ceu na última quarta-feira em Pa-
tos. Com o desgaste da maratona 

de jogos e viagens, alguns atletas 
estão apresentando sinais de can-
saço muscular e podem ficar fora 
desta partida, se preparando para 
o segundo e decisivo jogo das se-
mifinais do Campeonato Paraiba-
no, na próxima terça-feira, contra 
o Nacional, em João Pessoa.

No momento, a diretoria do 
Belo está no mercado em busca de 
mais um atacante de beirada, um 
volante e um meia. Os jogadores 
deverão ser anunciados na próxi-
ma semana e já deverão reforçar 
a equipe no jogo seguinte da Sé-
rie C, no dia 1o de maio, contra o 
Ferroviário, no Ceará.

No Confiança, a grande no-
vidade é a estreia do técnico Fe-
lipe Loureiro, que assumiu a 
equipe esta semana, após o em-
pate contra o Ypiranga. Outro 
que também estreia no Dragão é 
o atacante Alemão, que chegou re-
centemente e já está regularizado. 
Ele chega para disputar uma po-
sição com o artilheiro da equipe, 
Renan Gorne. 

Antes do embarque para João 
Pessoa, o elenco mostrou mui-
ta motivação com a chegada do 
novo treinador e vai tentar a re-
cuperação no campeonato, após 
duas partidas sem vitória.

Botafogo recebe o Confiança-SE, no Almeidão, a partir das 16 horas, pela terceira rodada do Brasileiro

Belo busca, hoje, a segunda vitória
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O Campinense tenta embalar e 
manter os 100 por cento de apro-
veitamento na Série C do Campeo-
nato Brasileiro, após a vitória por 1 
a 0 sobre o Sousa, pelas semifinais 
do  Campeonato Paraibano. Com 
seis pontos e na segunda coloca-
ção, a Raposa enfrenta hoje o ABC, 
em partida programada para as 21 
horas, no Estádio Frasqueirão, em 
Natal, válida pela terceira roda-
da. A arbitragem da partida será 
de um trio do Ceará, comandado 
pelo árbitro Luiz César de Olivei-
ra Magalhães, auxiliado por Eleu-
tério Felipe Marques Júnior e José 
Moracy de Sousa e Silva.

Após o jogo contra o Sousa, 
a principal estratégia do técnico 
do Campinense, Ranielle Ribeiro 
foi dar descanso ao elenco e recu-
perar alguns jogadores que estão 
bastante desgastados. O time en-
caminhou a classificação para as 
finais do Paraibano e a meta ago-
ra é alcançar a liderança isolada 
da Série C. 

“Eu sou um competidor por na-
tureza e nosso objetivo é ser cam-
peão paraibano e conseguir o aces-
so para a Série B do próximo ano. 
Teremos mais um jogo muito difí-
cil em Natal, contra um adversário 
que vem muito bem, mas temos con-
dições de fazer outra vez um jogo 
muito competitivo e sair de lá so-
mando pontos”, disse o treinador 
da Raposa.

O ABC vem de um tropeço em 
casa, quando empatou em 1 a 1 com 
o Paysandu, jogo atrasado da pri-
meira rodada. A equipe sentiu o 
desgaste do jogo de estreia contra 
o Ferroviário, quando venceu por 
3 a 1, no Ceará, e não conseguiu fa-
zer uma boa apresentação. O Alvi-
negro de Natal está na sétima posi-
ção, com quatro pontos.

O técnico Fernando Marchiori 
acredita que contra o Campinense 
a equipe terá condições de render 
bem mais e espera desta vez fazer 
o dever de casa e subir na tabela de 
classificação. O ABC acabou de con-
quistar o título do Campeonato do 
Rio Grande do Norte, em cima do 
rival América, que está na Série D.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Depois do revés 
no meio de 
semana pelo 
Campeonato 
Paraibano, os 
jogadores do 
Belo tentam 
dar uma 
resposta à 
torcida hoje 
pelo Brasileiro 

Rubro-negro joga contra o ABC para se manter no G4
campinense

Foto: Samy Oliveira/Campinense

Jogadores do Campinense têm comemorado depois das vitórias sobre o Brasil de Pelotas, na Série C, e o Sousa, no Estadual
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Foram dois anos de espe-
ra, mas enfim, a hora de Tar-
ciane chegou. Em 2020, a za-
gueira vivia a expectativa de 
disputar o Sul-Americano 
Feminino Sub-17, no Chile, 
mas o adiamento devido à 
pandemia de Covid-19, pos-
tergou a conquista do pri-
meiro título com a Seleção 
Brasileira. Mas desta vez, o 
caminho estava traçado, en-
fim, o sonho se concretizou.

Na última quinta-feira 
(21), o Brasil conquistou o 
eneacampeonato Sul-Ame-
ricano ao vencer o Uruguai, 
por 1 a 0. O título veio com 
uma rodada de antecedên-
cia, já que a Canarinho con-
tou com o resultado favorá-
vel do duelo entre Colômbia 
e Venezuela, que terminou 

com vitória colombiana por 
3 a 0. Além do título, o Brasil 
confirmou a vaga na Copa 
do Mundo Feminina Sub-
20 FIFA Costa Rica, que será 
disputada em agosto des-
te ano.

“Não tenho nem palavras, 
é um sentimento inexplicá-
vel ser campeã sul-americana 
com um jogo de antecedên-
cia. Fizemos um excelente tra-
balho, nos preparamos para 
tudo e isso é só mais uma con-
quista. Agora vamos focar no 
próximo jogo e partiu Copa 
do Mundo”, brinca. 

Além da conquista do pri-
meiro título com a seleção de 
base, mais uma supresa lhe 

aguardava. Com quatro gols, 
a zagueira Tarciane é a arti-
lheira do Brasil na competi-
ção. Além disso, suas atua-
ções na defesa contribuíram 
para que o Brasil chegasse à 
última rodada do torneio sem 
sofrer gols. 

“A fase artilheira já vem 
de bastante tempo e fico 
muito feliz de conseguir 
aproveitar as oportunida-
des dentro da área. Não dei-
xar a nossa equipe tomar 
gol é a minha função, é dar 
a vida na zaga e vender caro 
para que o Brasil não sofra 
gols”, conta. 

Com os objetivos con-
quistados, agora, o foco é 

a preparação para a próxi-
ma competição. Em agosto, 
a Seleção Feminina Sub-20 
disputará a Copa do Mundo 
Feminina Sub-20 FIFA Costa 
Rica 2022. Até lá, muito tra-
balho pela frente para seguir 
a boa campanha que acom-
panhou no Sul-Americano.

“A Copa do Mundo será 
um sentimento diferente. 
Vai ser uma preparação in-
crível como foi essa, porém 
mais forte e estamos pron-
tas para viver isso”, finaliza.

Apesar de ter conquista-
do por antecipação, a sele-
ção ainda joga neste domin-
go, contra a Venezuela, às 
20h30, no Chile.

Zagueira Tarciane é uma das destaques da seleção na conquista do Sul-Americano após a vitória sobre Uruguai

Brasil chega ao nono título no sub-20
futebol feminino

Ele nasceu na então arborizada e pacata 
capital dos paraibanos, precisamente no dia 19 
de novembro do ano de 1942, foi registrado por 
seus pais com o nome de CRECIAL CAVALCANTE 
DE ARAÚJO, mas para o mundo da bola, ele 
ficou conhecido como o habilidoso ponteiro 
direito “TRIAL”. Quando adolescente, o nosso 
homenageado jogou em várias equipes do 
tradicional bairro de Cruz das Armas, onde 
nasceu e viveu, de início jogando no meio de 
campo e posteriormente passando a utilizar a 
camisa com o número sete em suas costas.  Logo 
cedo, ele destacou-se jogando no quadro juvenil 
da extinta equipe amadora do Bando Azul, do 
saudoso Seu Oscar.

No começo da década de 60, ele foi levado para 
jogar no famoso Esporte Clube União, equipe rubro-
negra que revelou excelentes jogadores e que teve 
o seu auge na gestão de Seu Costeira, presidente 
daquela agremiação. E foi no time do Jornal A União 
que “TRIAL” começou a ser destaque como jogador 
profissional, jogando ao lado de grandes revelações 
do nosso rico futebol. Quem não se lembra de Freire, 
Zezinho Baliza, Lando, Walter Moreira e Biu Ferreti. 
Valdeci Pereira, Mineiro e Paulo Foba, TRIAL, o 
grande Delgado e Piau?

Foram vários e dedicados anos jogando com 
a camisa do Esporte Clube União, empresa que, 
por intermédio de Seu Costeira, o contratou para 
trabalhar na gráfica do jornal como servidor 
público, emprego que serviu até a sua merecida 
aposentadoria. Quando foi no final da década de 
60, o TRIAL foi transferido para o Botafogo Futebol 
Clube. No Belo, junto de grandes jogadores que 
marcaram época em nosso futebol, como Nininho, 
Santana, Valdo, Fernando, Lando e Chico 
Matemático, TRIAL participou da campanha 
e conquistou o bicampeonato paraibano de 
69. Logo depois ele resolveu pendurar as suas 
famosas chuteiras.

O pai de TRIAL, seu Marcial, também foi 
jogador profissional com passagem no Treze 
Futebol Clube e no Auto Esporte Clube. Um irmão 
seu, também chamado de Trial, jogou no Auto 
Esporte Clube e no Nacional de Cabedelo. Os seus 
amigos de dentro das quatro linhas, contam que 
ele era um ponteiro direito rápido, habilidoso e que 
cruzava a bola com bastante facilidade, deixando 
seus companheiros em posição de marcar gols. 
Fora das quatro linhas, era um ser humano 
simples, educado, amigo e que no horário de folga, 
gostava de trabalhar consertando sapatos.

Zezito, lateral esquerdo que jogou contra e a 
favor do TRIAL, lembra com saudade do habilidoso 
ponteiro e acrescenta um fato bastante pitoresco 
com o amigo. Quando o Botafogo Futebol Clube 
ganhou o campeonato, foi servido um baita jantar 
para a comissão técnica e atletas no restaurante 
panorâmico do Esporte Clube Cabo Branco. Os 
jogadores não contaram conversa, se serviram 
bastante naquela noite. Ocorre que, uns três 
jogadores se destacaram pela contínua repetição 
dos pratos com alimento. TRIAL era um dos 
gulosos. A certa hora, brincando, os companheiros 
disseram: TRIAL, tem guardanapo ali! Ele, 
educadamente respondeu, obrigado, mas não 
aguento comer mais nada!

Quando foi no dia 21 de julho do ano de 2004, 
vitimado por um AVC, ele faleceu. Para nós, 
torcedores, cronistas e desportistas paraibanos, 
ficou a certeza de que o Sr. CRECIAL CAVALCANTE 
DE ARAÚJO, o popular “TRIAL”, escreveu o seu 
nome com tintas douradas e perpétuas na brilhante 
história do futebol paraibano.

Causos 
  & lendas do nosso futebol

Francisco Di Lorenzo Serpa
falserpa@oi.com.br | colaborador

Você se lembra 
do ponteiro Trial?

Trial, no detalhe, com a camisa do Esporte Clube União

Foto: Causos$Lendas

O GP da Emília-Romag-
na, na Itália, será disputado 
neste domingo, no circuito 
tradicional do autódromo 
italiano de Ímola, palco de 
muitos acontecimentos his-
tóricos na Fórmula 1, entre 
eles, as mortes do brasilei-
ro Ayrton Senna, no dia 1o 
de maio de 1994, na famosa 
curva tamborello, no dia da 

corrida e também de Roland 
Ratzenberger, austríaco que 
se acidentou com um carro 
da Simtek no dia anterior, 
chegando a falecer.   

Considerando todos es-
tes aspectos, fica claro que 
esta prova tem muita histó-
ria e muito potencial para 
produzir corridas ainda 
mais marcantes, principal-

mente agora que as Ferraris 
estão dominando a Fórmu-
la 1 depois da introdução 
do novo regulamento e as 
Mercedes que dominavam 
a categoria deste 2014 vivem 
um momento difícil. As ex-
pectativas para esta dispu-
ta são altíssimas e a corrida 
deve mais uma vez ser bas-
tante interessante aos teles-

pectadores, principalmente 
que o gri de largada será co-
nhecido neste sábado após 
uma corrida classificatória 
de apenas 20 voltas. E quem 
larga na frente é Max Vers-
tapen com Leclerc em se-
gundo. Hamilton  foi ape-
nas o 13o.

O vencedor da corrida 
classificatória passa a rece-
ber valiosos oito pontos a 
partir deste ano, em vez dos 
três pontos estabelecidos em 
2021. Além disso, os três pri-
meiros colocados não serão 
os únicos recompensados: o 
novo sistema de pontuação 
da etapa abrangerá os oito 
mais rápidos.

Com um início bastante 
positivo na temporada, o pi-
loto de Mônaco, Charles Le-
clerc, que corre pela Ferrari, 
aparece como favorito para 
vencer o GP de amanhã. O 
jovem de 24 anos vem evo-
luindo bastante na Fórmula 
1 nas últimas temporadas e 
é visto por muitos como um 
candidato a se tornar um 
grande campeão da catego-
ria. Ele lidera o Campeonato 
Mundial com 71 pontos, ten-
do George Russel, da Merce-
des em, segundo lugar com 
37 pontos.
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O Brasil mostrou a sua força na categoria sub-20 ao derrotar o Uruguai por 1 a 0, no Chile

GP da Emília-Romagna tem corrida hoje 
que vale pela classificação para amanhã

fórmula-1

Russel e Hamilton não foram bem e vão largar em 11o e 13o na corrida classificatória, hoje
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“A fase artilheira 

já vem de 

bastante tempo 

e fico muito feliz 

de conseguir 

aproveitar as 

oportunidades 

dentro da área. 

Não deixar a 

nossa equipe 

tomar gol é a 

minha função, 

é dar a vida na 

zaga e vender 

caro para o Brasil 

não sofra gols

Tarciane
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Quatro paraibanos competem no Brasileiro
Loterias Caixa Sub-20 na cidade de São Paulo

atletismo

Curtas
Pelas redes sociais, Pelé
celebra alta com a mulher

Retrô mais perto do título
pernambucano de 2022

De volta para casa após deixar o Hospital 
Albert Einstein na última quinta-feira, Pelé celebrou 
a alta com uma publicação em suas páginas 
oficiais nas redes sociais. O Rei do Futebol 
publicou, nesta sexta, uma foto na qual aparece 
em uma cadeira de rodas ao lado da mulher, 
Márcia, e de Cacau, a cachorra do casal. "A paz de 
estar ao lado da minha querida esposa, Márcia, 
e nossa companheira inseparável, Cacau. O 
tratamento é difícil, mas sentir o amor delas é o 
melhor remédio. Lar, doce lar", escreveu a lenda 
do futebol brasileiro, que, aos 81 anos, trata um 
tumor no cólon, parte do intestino grosso. Pelé 
foi internado na terça-feira para realização de 
exames que já estavam agendados e não precisou 
de atendimento na UTI.

O Retrô , que joga amanhã contra o Sousa, no 
Marizão, pela Série D, saiu na frente do Naútico na 
final do Campeonato Pernambucano. Jogando em 
pleno Estádio dos Aflitos, a Fênix bateu o Timbu por 
1 a 0, na última quinta-feira (21), na primeira partida 
da decisão. Agora, as equipes voltam se encontrar 
no dia 30 de abril na Arena Pernambuco para 
saber quem fica com o grande título estadual. O 
triunfo do Retrô foi garantido já no segundo tempo 
da partida. Aos 23 minutos a bola é levantada na 
área do Naútico em cobrança de escanteio, Yuri 
desvia e Guilherme Paraíba aproveita para marcar. 
Outra equipe a sair na frente em uma disputa de 
título estadual foi o Fluminense-PI, que bateu o 
Parnahyba por 1 a 0, nesta quinta, graças a gol de 
Thiaguinho. As equipes decidem quem fica com o 
troféu no dia 30 de abril.

 Até o mês de outubro, competição terá 62 jogos na 1a fase com mais de 100 atletas do Sertão, Cariri, Brejo e Litoral

Paraibano 2022 envolve 12 equipes
futsal adulto

O Campeonato Paraiba-
no 2022 de Futsal já começou. 
A edição, que soma mais de 
100 jogadores, conta com 12 
equipes divididas em dois 
grupos, sendo um do Sertão/
Cariri e outro do Brejo/Lito-
ral. Os 62 jogos, referentes à 
primeira fase do campeona-
to, acontecem durante os fi-
nais de semana e seguem até o 
mês de outubro. O evento, re-
ferente à categoria adulto, reú-

ne atletas dos 16 aos 35 anos. 
Hoje e amanhã as dispu-

tas acontecem nos municípios 
de Catolé do Rocha e Brejo do 
Cruz, no Sertão do estado. On-
tem, o jogo de abertura entre a 
última equipe campeã, o São 
Bento, e o GICI de Itaporanga, 
foi realizado no Ginásio An-
drezão em São Bento. Hoje, o 
Atlético Catoleense enfrenta o 
Ouro Velho, em Catolé do Ro-
cha, e no domingo o ADBC, 
de Brejo do Cruz,  joga contra 
o Pombal em Brejo do Cruz.

“estamos muito animados 

com o campeonato que, em re-
lação ao ano passado, teve uma 
adesão importante por parte 
das equipes”, comentou Maya-
ra Crispim, diretora do Depar-
tamento Técnico da Federação 
Paraibana de Futsal. O último 
paraibano contou com cerca de 
60 partidas, para esta edição a 
média é de 90 jogos, 50% a mais 
que o último campeonato. “As 
torcidas poderão participar 
sem as restrições que aconte-
ceram ainda nos jogos do ano 
passado, quando havia limite 
de público. Aguardamos uma 

boa participação de todos”. 
No Campeonato Paraiba-

no 2022 de Futsal as equipes 
jogam entre si dentro de cada 
grupo, classificando-se qua-
tro de cada.  essas equipes se-
guem para as quartas de final,  
semi e finalíssimas. O grupo 
Sertão/Cariri conta com sete 
equipes, são elas: ADBC; Atlé-
tico Catoleense; GICI Itaporan-
ga; Ouro Velho; Pombal FC; 
Rota esporte Clube e São Ben-
to. Pelo grupo do Brejo/Litoral 
participam: Boi Bravo; ePFC; 
ePRF; Fúria e Porto de Cristo.
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Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov

Mayara Crispim, que também faz parte da equipe de arbitragem, acredita numa competição ainda mais envolvente que a de 2021

Quatro paraibanos parti-
cipam do Campeonato Brasi-
leiro Loterias Caixa de Atle-
tismo Sub-20, que começou, 
ontem e vai até amanhã no es-
tádio do Centro Olímpico de 
Treinamento e Pesquisa, na 

Vila Clementino, em São Pau-
lo. Mais de 700 atletas de 119 
clubes, representando 23 es-
tados e o Distrito Federal, dis-
putam o evento que reúne os 
melhores atletas do país da ca-
tegoria até 19 anos.  Júlio Cé-
sar Sousa (1500 m - 800 m), Is-
lanya Murielly Rodrigues (100 
m - 200 m), Marcieli de Cassia 

(1500 m - 3000 m com Obstá-
culos) disputam pela Associa-
ção Paraibana de Atletismo 
(Aspa) e Lucas da Silva (arre-
messo do peso - lançamento 
do disco) pelo Porto de Cris-
to esporte Clube.  O Campeo-
nato Brasileiro Loterias Caixa 
Sub-20 proporciona aos atletas 
a possibilidade de tentarem ín-

dices para o Mundial de Cáli, 
que será disputado de 1 a 6 de 
agosto na Colômbia. Os cam-
peões das provas individuais 
garantirão vaga para o Cam-
peonato Pan-Americano Sub-
20, que acontece de 3 a 5 de 
junho, no estádio Olímpico 
Nilton Santos (engenhão), no 
Rio de Janeiro.

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov

Mãe de Mbappé negocia um novo contrato
com o PSG, mas não descarta o Real Madrid

no catar

Mãe e agente do atacante 
Kylian Mbappé, Fayza Lama-
ri viajou nesta semana para 
Doha, capital do Catar, ao lado 
de seu outro filho, Ethan. Se-
gundo o jornal francês L’equi-
pe, a viagem não foi planejada 
com fins turísticos, mas para tra-
tar da renovação de contrato do 
filho com o PSG, em reuniões 
com representantes da Qatar 
Sports Investments, organi-
zação acionária que controla 
o clube francês.

O jovem de 23 anos é alvo do 
Real Madrid, assunto que estam-
pa o noticiário esportivo há um 
bom tempo. Ciente da possibi-
lidade de perdê-lo para o time 
espanhol, o PSG não pretende 
medir esforços para conseguir 
renovar o contrato, válido ape-
nas até o fim de junho. O emir 

do Catar, Tamim bin Hamad al-
Thani, quer que o atacante per-
maneça ao menos até a Copa 
do Mundo deste ano, que terá o 
país árabe como sede.

Questionado sobre o assun-
to em coletiva, ontem, o treina-
dor do Paris Saint-Germain, 
Mauricio Pochettino, brin-
cou com a situação. “De forma 
egoísta, eu gostaria muito de tê
-lo comigo, até levá-lo comigo 
nas férias, para minha casa. e 
que o clube adoraria que ele re-
novasse, é algo muito óbvio, se-
ria importante que ele ficasse”, 
comentou o argentino.

enquanto o futuro de 
Mpabbé permanece incerto, a 
mãe dele deve continuar via-
jando para resolver o assunto. 
De acordo com o canal espor-
tivo francês RMC Sport, Fay-
za estará em Madri na próxi-
ma semana para se encontrar 

Agência Estado

com o presidente do Real Ma-
drid, Florentino Pérez, para 
discutir assuntos como os di-
reitos de imagens que seriam 
pagos ao atleta.

No PSG desde 2017, con-
tratado após se destacar pelo 

Monaco, Mbappé tem 33 gols 
e 18 assistências na tempora-
da. Atualmente, divide os ho-
lofotes com Messi e Neymar, 
mas cultiva uma relação me-
lhor com a torcida do que os 
dois astros mais experientes.
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Jogos de hoje
n Brasileiro (série a)
16h30
Bragantino x São Paulo
Athletico-PR x Flamengo
19h
Fluminense x Internacional
Palmeiras x Corinthians
21h
Atlético-MG x Coritiba

n Brasileiro (série B)
11h
Criciúma x Sport
16h
Ponte Preta x CRB
18h30
Sampaio Corrêa x Brusque
19h
Ituano x Vila Nova
Tombense x Cruzeiro

n Brasileiro (série C)
11h
Brasil-RS x Botafogo-SP
16h
Botafogo-PB x Confiança
17h
Atlético-CE x Ferroviário
19h
Remo x São José-RS
21h
ABC x Campinense

n Brasileiro (série D)
15h
Santo André x Nova Iguaçu
Caxias x Juventus-SC
15h30
Marcílio Dias x FC Cascavel
16h
CSE x Jacuipense
Santa Cruz x ASA
Operário VG x Anápolis
URT x Nova Venécia
Inter de Limeira x Pouso Alegre
São Luiz x Azuriz
16h30
Porto Velho x Humaitá

Mbappé está no clube francês desde a temporada de 2017
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303 — São Jorge, santo católico
1616 — William Shakespeare, poeta e 
dramaturgo inglês
1942 — Olga Benário Prestes, militante 
comunista alemã
1982 — Plínio Lemos, advogado, promotor 
público e político (PB)
2007 — Boris Iéltsin, político russo
2015 — Roberto Talma, diretor e produtor de 
televisão brasileiro
2017 — Jerry Adriani, ator e cantor brasileiro
2021 — Políbio Batista de Araújo, político, 
policial e gestor público (PB)
2021 — Levy Fidelix, político brasileiro
2021 — Sílvio Bardasson Filho, delegado da 
Polícia Civil (PB)

Mortes na História

Renata Ferraz
(?)/4/2022 – Aos 16 anos, em 
Patos (PB), assassinada. O corpo 
da adolescente transexual foi 
encontrado na terça-feira (19), em 
uma estrada vicinal em direção a 
São José de Espinharas, às margens da PB-272. 
Estava desaparecida desde o sábado (16).

Foto: Reprodução

Obituário

Aforismo
“O luto não tem prazo de 
validade. É um processo 

singular, complexo e pode 
vir num misto de emoções 
e sentimentos, podendo 

surgir como tristeza, alegria, 
saudade, culpa e não cabe a 

quem está de fora julgar.”(Milena Donato)
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Na semana passada, uma jornalista da TV 
Borborema me ligou pedindo que eu desse uma 
entrevista sobre a Páscoa. Não tenho atração 

pelo assunto, mas também não podia recusar, pois 
a imprensa sempre tem dado especial atenção aos 
nossos projetos. A entrevista era pra já, uma saia 
justa como sempre, mas se me procuraram é porque 
não queriam abordar o sentido mercadológico do 
evento, mas a evolução histórica que culminou na 
secularização da festa pascal. Tomei um banho 
rápido, me vesti e fui para a janela pensar sobre como 
sistematizar o tema, pois a entrevista seria nos estúdios 
da tevê, no andar vazado do Edifício Rique, no Centro 
de Campina Grande, e, portanto, tinha tempo ainda, já 
que em cinco minutos eu estaria lá.

Num só esforço deslizei o vitrô da janela corrediça 
e fui envolvido pelo sopro do vento. Talvez por ser 
asmático eu penso melhor ao sabor da brisa, que me 
aguça o estado sensorial e é para mim como uma 
sacerdotisa. Temos uma relação íntima, pode até soar 
excêntrico, mas costumo cumprimentá-la toda vez que 
abro a janela: “Bonjour Mademoiselle Brise”.

Com o tema em mente, ao fôlego de ar corrente, 
me ocorreu que a comemoração da Páscoa reúne 
três tradições: a judaica, a cristã e a pagã, que são 
pouco conciliáveis entre si, mas, de modo geral, 
remontam ritos de passagem da morte à ressurreição. 
Etimologicamente falando, o termo “páscoa” vem 
do hebraico pesach, que quer dizer “passagem”. Na 
perspectiva judaica, rememora treze séculos antes 
de Cristo, época do reinado do faraó Ramsés II, 
quando se teria dado a libertação do povo hebreu do 
domínio egípcio e o início do seu percurso em direção 
à terra prometida, ou seja, aponta o renascimento do 
Judaísmo. Já a Páscoa cristã tem base na primeira, 
uma vez que os fundadores do Cristianismo eram 
judeus, e como Jesus ressuscitou num domingo de 
Páscoa, para os cristãos a comemoração passou 
a rememorar a ressurreição de Cristo para salvar 
a humanidade de seus pecados, a humanidade 
ganhou uma nova chance, e isso também aponta um 
renascimento.

Uma característica bem conhecida da Páscoa cristã 
é o fato de que a celebração é realizada em datas 
imprecisas. Os critérios para definir essa data foram 
estabelecidos durante o Concílio de Niceia, realizado 
pelo imperador Constantino em 325 d.C., quando 
se decidiu que a Páscoa seria comemorada após 
o equinócio de primavera, que no Hemisfério Norte 
acontece entre os dias 20 e 22 de março, assim, depois 
do fenômeno se espera a primeira lua e o próximo 
domingo após a lua cheia é o domingo de Páscoa.

De todo modo, tanto o pesach judaico quanto a 
Páscoa cristã têm origens numa tradição antiquíssima 
de povos agrícolas do Velho Mundo de comemoração 
ao início da primavera, fase de radical transformação 
ambiental e do ressurgimento da vida. A partir do 
medievo, no início da primavera, quando a vida no 
Hemisfério Norte se renova, os povos presenteavam-
se com ovos de galinha, ou de pata, cozidos, tingidos 
e ricamente coloridos com desenhos, desejando-lhes 
a passagem para uma vida feliz. O ovo representa 
o começo da vida e inventava-se que esses ovos, tão 
diferentes, eram colhidos em ninhos de coelhos, animal 
símbolo da primavera, pois é o primeiro fauno a sair de 
sua toca ao fim do inverno.

Portanto, as tradições litúrgicas judaica e 
cristã nada mais são do que a adaptação de um 
costume agrícola muito antigo de se comemorar a 
ressurreição da vida. Já quanto ao ovo de chocolate, 
inequivocamente é elemento tardio no rito, pois o cacau 
só chegou à Europa depois da descoberta do Novo 
Mundo e foi na França do século XVIII que confeiteiros 
modelaram pela primeira vez ovos de chocolate. A 
novidade alimentou a fantasia dos ovos de coelhos 
e o mercado adaptou a tradição de se trocar ovos de 
chocolate na data religiosa cristã.

Pronto. Como resultado de minhas leituras esparsas 
e vivências, sob o frescor dos alísios pude sistematizar 
um raciocínio histórico sobre a Páscoa, pois, como 
um oráculo, o vento me sopra a essência das coisas 
(literalmente). Preciso agora fechar a janela e ir 
conceder a entrevista, mas antes, tenho de concluir o 
rito: “Au revoir, Mademoiselle Brise”.

Vanderley de 
   Brito

vanderleydebrito@gmail.com | Colaborador

Páscoa, um rito 
de ressurreição

Vanderley de Brito é historiador, arqueólogo, 
pesquisador e presidente do Instituto Histórico 

de Campina Grande – IHCG

Fonte limpa tem reduzido os custos com eletricidade em mais de 70% e reduzido o impacto no meio ambiente

Empresa adota uso da energia solar
CEMITÉRIO E CREMATÓRIO

Da Redação

Nos últimos anos, o Bra-
sil tem passado por um au-
mento exponencial de em-
presas e consumidores que 
optaram pela geração de 
sua própria energia. Se-
gundo dados da Associa-
ção Brasileira de Energia 
Solar Fotovoltaica (Absolar), 
a energia solar no Brasil se 
expandiu de modo que hoje 
o país gera atualmente 14 
gigawatts (GW), capacida-
de igual à potência da Usi-
na Hidrelétrica de Itaipu.

Sabendo da importân-
cia da adoção desse tipo de 
tecnologia dentro de uma 
empresa, que resulta não 
apenas em economia, mas 
também em menor impacto 
ambiental e a promoção de 
um desenvolvimento sus-
tentável, o Grupo Morada, 
adotou em suas unidades 

José Silveira
20/4/2022 – Aos 62 anos, em João 
Pessoa (PB), vítima de um infarto. 
Advogado trabalhista morreu 
durante uma sessão especial da 
Câmara Municipal de João Pessoa 
(CMJP), que era transmitida ao vivo e discutia a 
mobilidade urbana na capital paraibana. Filiado 
ao Psol, ele se sentiu mal após discursar em 
defesa dos direitos dos motoristas de transporte 
público. Deixa esposa e quatro filhos.

Foto: TV Câmara JP

# Morte na encenação da Paixão de Cristo
O estudante universitário Sule Ambrose, de 25 anos, 
morreu enquanto atuava em uma encenação da 
crucificação de Jesus Cristo. Os espectadores não 
perceberam que ele havia morrido, pensando que 
se tratava de parte do ato religioso. O jovem, que 
estudava para ser padre no seminário da Universidade 
Clariantiana, em Nekede, Sudeste da Nigéria, 
interpretava o papel de Simão Pedro, o discípulo mais 
importante de Jesus. Durante a cena, ele caiu no chão 
e começou a sangrar. Não se levantando, notaram que 
ele tinha morrido.

# Morar com donos de armas aumenta risco de 
morte
Embora algumas pessoas acreditem que ter uma 
arma em casa pode deixá-las mais seguras, um 
estudo de pesquisadores da Universidade de Stanford, 
nos Estados Unidos, descobriu uma realidade bem 
diferente. Recém-publicados na revista científica 
Annals of Internal Medicine, os resultados revelaram 
que a incidência de homicídios é mais de duas vezes 
maior entre pessoas que vivem com proprietários de 
armas de fogo. Os responsáveis destacam que o risco 
é ainda maior entre as mulheres.

# Prisão pela morte por fetiche de dois homens
Um dos principais financiadores de causas 
democratas, LGBTQI+ e dos direitos dos animais nos 
Estados Unidos foi, no último dia 14, condenado por um 
tribunal federal, em Los Angeles, a 30 anos de prisão 
pela morte por fetiche de dois homens. Ed Buck, de 67 
anos, por administrar doses fatais de drogas, operar 
uma rede de tráfico de droga e incentivar homens a 
viagens de turismo sexual, foi considerado culpado.

# Terceira causa de mortes para idosos
As quedas são a terceira causa de mortalidade entre 
as pessoas com mais de 65 anos no Brasil e 70% 
acontecem dentro de casa. Mesmo que não provoque a 
morte, a queda pode trazer consequências graves para 
os idosos incluindo fraturas, internações, redução da 
independência e depressão. Dados do Ministério da 
Saúde mostram que cerca de 30% das pessoas nesta 
faixa etária caem ao menos uma vez por ano e, do 
total, cerca de 25% precisam ser hospitalizadas.

# Morte de secretário-geral da ONU em 1961
Um documento classificado como “altamente secreto”, 
que foi obtido por um jornalista francês e ao qual a 
AFP teve acesso, revela que um movimento clandestino 
contrário à independência da Argélia havia condenado 
à morte o então secretário-geral da ONU, o sueco Dag 
Hammarskjöld, falecido em 1961 em condições não 
esclarecidas, após a queda do avião em que viajava 
pela África. Seis décadas depois de sua morte, o 
mistério permanece. A ONU tem a previsão de publicar 
até o fim de setembro um aguardado relatório, que é o 
resultado de uma nova investigação iniciada em 2015-
2016, após a descoberta de novos documentos.

Breves & Curtas

de Cemitério e Crematório 
Morada da Paz na Paraíba, 
em Pernambuco e no Rio 
Grande do Norte um siste-
ma de placas fotovoltaicas 
para a geração de energia 
solar. Assim, as unidades 
passam a ser autossusten-
táveis energeticamente, ge-
rando energia suficiente 

para suas demandas. “En-
tendemos a importância de 
investir em métodos sus-
tentáveis dentro da empre-
sa e como isso pode contri-
buir para o meio ambiente. 
Desde a instalação das pla-
cas, conseguimos reduzir 
os custos com energia elé-
trica das unidades em 70%, 

o que representa uma ge-
ração de 50 mil kwh por 
mês”, explica Daniel Vila, 
vice-presidente do Grupo 
Morada. Baseada na con-
versão direta da radiação 
solar em energia elétrica 
de forma renovável, limpa 
e sustentável, a energia so-
lar agrega inúmeros bene-
fícios, como a redução de 
gastos com energia elétri-
ca e a redução de impactos 
ao meio ambiente, além de 
atrair novos investimentos 
privados e contribuir para a 
geração de empregos locais.

“O uso de uma energia 
limpa pela empresa é sim-
plesmente um resultado na-
tural do surgimento de uma 
consciência ambiental vol-
tada para a preservação dos 
recursos produtivos e a ga-
rantia da qualidade de vida 
das gerações futuras”, res-
salta Daniel Vila.

Medidas foram implantadas na PB, em PE e no Rio Grande do Norte

Foto: Divulgação
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
 Nº 00016/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para prestar serviços de exames diagnósticos por imagem – Ultrassonografia, para atender a rede 
pública de saúde do Município de Arara PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 09 
de Maio de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 09 de Maio de 2022. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecom-
praspublicas.com.br. 

Arara - PB, 19 de Abril de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL

 Nº 001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 09:30 horas do dia 05 de maio de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de viagens em 
veículo para transporte de passageiros e de carga, conforme rotas descritas no Termo de Referência, 
parte integrantes deste Edital, para atender as demandas das Secretarias do Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 009/07; 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) 3360–1010. 
Edital: http://www.borborema.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Borborema - PB, 22 de abril de 2022
ROMUALDO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rodovia dos Tabajaras, Pb 018 Km 2,7 Conde, S/N - Centro - Conde - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DAS 
UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CONDE – PB. Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 06 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas 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 Municipal nº 007/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 12:00 Às 18:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 999375789. E-mail: cslfmsconde@gmail.com. Edital: www.
conde.pb.org.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; podendo ser solicitado 
também pelo e-mail indicado. 

Conde - PB, 22 de Abril de 2022
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022

Processo Administrativo nº 30/2022.Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada:Trash 
Coleta de Lixo Hospitalar Ltda-Me (¬Biotrash), CNPJ: 10.428.492/0001-52.Objeto:Prestação de 
serviços de coleta, tratamento, incineração e destinação final de resíduos sólidos hospitalar de saúde, 
atendendo as necessidades da secretaria municipalde saúde de Coremas-PB. Fundamentação 
Legal: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93; Valor Contratual:R$ 16.445,00 (dezesseis mil 
quatrocentos e quarenta e cinco reais), com valor mensal de R$ 1.495,00 (Um mil quatrocentos e 
noventa e cinco reais). Termo de Dispensa em: 31/01/2022. Ratificação em: 31/01/2022.

Coremas-PB, 31 de janeiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva - Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO Nº033/2022
Dispensa de Licitação nº 023/2022.Processo Administrativo nº30/2022. Contratante: Prefei-

tura de Coremas-PB. Contratada:Trash Coleta de Lixo Hospitalar Ltda-Me (¬Biotrash), CNPJ: 
10.428.492/0001-52.Objeto: Prestação de serviços de coleta, tratamento, incineração e destinação 
final de resíduos sólidos hospitalar de saúde, atendendo as necessidades da secretaria munici-
palde saúde de Coremas-PBVigência até: 31/12/2022. Valor global:R$ 16.445,00 (dezesseis mil 
quatrocentos e quarenta e cinco reais), com valor mensal de R$ 1.495,00 (Um mil quatrocentos e 
noventa e cinco reais).

Coremas-PB, 01 de fevereiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva -Prefeito

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2022
Processo Administrativo nº 34/2022.Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Ecocli-

nica Ltda, CNPJ: 57.754.285/0001-73. Objeto:Contratação de empresa especializada na realização 
de exames por imagem de média e alta complexidade, destinada ao atendimento da Secretaria 
de Saúde do Município de Coremas-PB. Fundamentação Legal: Art. 24, inciso II, da Lei Federal 
nº 8.666/93.Valor Contratual: R$ 10.450,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais). Termo de 
Dispensa em: 18/02/2022. Ratificação em: 18/02/2022.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO 

Nº 037/2022
Dispensa de Licitação nº 027/2022. Processo Administrativo nº 34/2022. Contratante: Prefeitura 

de Coremas-PB. Contratada: Ecoclinica Ltda, CNPJ: 57.754.285/0001-73. Objeto: Prestar serviços 
especializada na realização de exames por imagem de média e alta complexidade, destinada ao 
atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Coremas-PB. Vigência até: 21/05/2022. Valor 
global: R$ 10.450,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais).

Coremas-PB, 21 de fevereiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº DV032/2022

O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve: Ratificar o processo da Dispensa de Licitação Por Valor nº DV032/2022 (Processo Admi-
nistrativo Nº 039/2022), nos termos do Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, que objetiva: Contratação de direta da pessoa jurídica: DB Construtora Eireli, Cnpj: 
42.312.300/0001-56, para prestar serviços de recuperação de pavimentação em paralelepípedo 
das Ruas São José (Centro), Rua Antônia Almeida de Souza (Alto da boa vista) e Rua Severino de 
Araújo Lacerda (Lucrenato Ramalho) localizada na sede do município de Coremas-PB, conforme 
planilha orçamentária de custo; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos 
correspondente, a qual sugere a contratação da pessoa jurídica: DB Construtora Eireli, CNPJ: 
42.312.300/0001-56, Rua Maria Moreira de Sá, Nº 91, Bairro: São José, CEP: 58.900-000, Cidade: 
Cajazeiras-PB, com o valor total de R$ 22.307,40 (vinte e dois mil, trezentos e sete reais e quarenta 
centavos). Publique-se e cumpra-se. 

Coremas-PB, 28 de março de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 047/2022
Processo Administrativo Nº 039/2022. Dispensa Por Valor Nº 032/2022. Contratante: Prefeitura 

de Coremas-PB. Contratada: DB Construtora Eireli, CNPJ: 42.312.300/0001-56. Objeto: Prestar 
serviços de recuperação de pavimentação em paralelepípedo das Ruas São José (Centro), Rua 
Antônia Almeida de Souza (Alto da boa vista) e Rua Severino de Araújo Lacerda (Lucrenato Ramalho) 
localizada na sede do município de Coremas-PB, conforme planilha orçamentária de custo. Valor 
total contratado:R$ 22.307,40 (vinte e dois mil, trezentos e sete reais e quarenta centavos).Recursos: 
Próprios (Diversos) da Prefeitura de Coremas-PB. Unidade orçamentária: QDD/2022. Início dos 
serviços: Em até 07 (sete) dias, após assinatura da ordem de serviços. Entrega dos serviços: Em 
até 01 (Um) meses. Vigência do contrato: Até 31/12/2022. Partes assinantes: Irani A. da Silva (Pela 
contratante) e Sr. José Danilo Santas Braga (Pela contratada). 

Coremas-PB, 30 de março de 2022.
Irani Alexandrino da Silva – Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº DV033/2022

O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve: Ratificar o processo da Dispensa de Licitação Por Valor Nº DV033/2022 (Processo 
Administrativo Nº 040/2022), nos termos do Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, que objetiva: Contratação de direta da pessoa jurídicaMaria das Graças 
de Carvalho Cavalcante Souza-ME (Lanchonete Vó Pia), CNPJ: 99.809.396/0001-02, paraprestar 
serviços no fornecimento de refeições (Lanche/almoço/janta) na cidade de Patos-PB, para os 
técnicos, equipes de apoio, médicos, motoristas, enfermeiros, pacientes e outros profissionais que 
por força contratual tenha direito ao mesmo, quando a serviços da municipalidade, previamente 
autorizado pela Secretaria de Saúde de Coremas, conforme termo de referência; com base nos 
elementos constantes da Exposição de Motivos correspondente, a qual sugere a contratação da 
pessoa jurídica: Maria das Graças de Carvalho Cavalcante Souza-ME (Lanchonete Vó Pia), CNPJ: 
29.809.396/0001-02, Rua Moacir Leitão, S/N, Belo Horizonte, Patos-PB. Desta forma o valor total 
retificado será de R$ 17.557,50 (dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta 
centavos).Publique-se e cumpra-se.

Coremas-PB, 01 de abril de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 262/2021
Pregão Presencial Nº022/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Manoel 

Sostenesde Araujo-ME, CNPJ nº 41.740.030/0001-11; Considerando que a vigencia do contrato 
vai até 18 de outubro de 2022; que o serviço prestado é de natureza continuada e que atende às 
demandas da Secretaria de Saúde e demais secretarias essenciais da municipalidade diariamente, 
fica justificado o acréscimo de 100% ao valor inicialmente contratado; considerando cláusula décima 
do contrato e o inciso II do Art. 57 da Lei Federal 8.666/93. Assim, deverá ser acrescentado o valore 
total de R$ 27.400,00 (vinte e sete mil e quatrocentos reais), com isso o valor total contratado pas-
sou para R$ 54.800,00 (cinquenta e quatro mil e oitocentos reais), que será pago de acordo com 
a execução dos serviços.Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram 
modificadas pelo presente termo aditivo.Partes:Irani Alexandrino da Silva (Pela contratante) e Sr. 
Manoel Sostenes de Araujo (Pela contratada).

Coremas-PB, 28 de março de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA 
nº 2.05.039/2022/CSL/SEMAS/PMCG

O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal 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 2.05.039/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com 
vistas à contratação com a pessoa jurídica: MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO – CNPJ: 
00.799.421/0001-24 para AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, alterada, no valor total 
de R$ 10.350,00 (DEZ MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), cujas despesas correrão á 
conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.243.1018.2125/ 08.244.1018.2126/ 
08.243.1018.2127/ 08.244.1018.2128/ 08.243.1019.2131/ 08.244.1019.2132/ 08.243.1019.2135/ 
08.244.1019.2136/ 08.243.1019.2137/ 08.244.1026.2138/ 08.243.1026.2139 E 08.122.2001.2141. 
Elemento da Despesa: 3390.30. Fonte de Recursos: 16600000/ 15001000.

Campina Grande, 20 de Abril de 2022.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.050/2022/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.050/2022/SEMAS/PMCG. PARTES:  FUN-
DO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E MARIA DO SOCORRO SANTOS 
BASILIO. OBJETO CONTRATUAL: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VIGÊNCIA: 60 DIAS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. FUNDA-
MENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.039/2022/CPL/SEMAS/PMCG, ART. 24, II, LEI 
Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1018.2125/ 08.244.1018.2126/ 
08.243.1018.2127/ 08.244.1018.2128/ 08.243.1019.2131/ 08.244.1019.2132/ 08.243.1019.2135/ 
08.244.1019.2136/ 08.243.1019.2137/ 08.244.1026.2138/ 08.243.1026.2139 E 08.122.2001.2141 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30. FONTE DE RECURSOS: 15001000 E 16600000. SIGNATÁ-
RIOS: VALKER NEVES SALES E MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO. VALOR GLOBAL: R$ 
10.350,00 (DEZ MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS). DATA DE ASSINATURA : 20/04/2022.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CAMPINA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, por meio do site http://www.
comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 
preço, para: Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para a STTP. Abertura 
da sessão pública: 14:00 horas do dia 06 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 14:01 horas 
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 10.024/19; Decreto Municipal nº 4.422/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33411278. E-
-mail: sttpcampina.licita@gmail.com. Edital: http://sttpcg.com.br/; www.tce.pb.gov.br; http://www.
comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp. 

Campina Grande - PB, 22 de Abril de 2022
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2021, que objetiva: CONS-
TUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA – RURAL NO MUNICÍPIO DE 
COXIXOLA/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - R$ 930.804,84.

Coxixola - PB, 25 de Janeiro de 2022
NELSON JOSÉ NEVES HONORATO

Prefeito Constitucional
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE ASA BRANCA 
I, COXIXOLA/PB. LICITANTE HABILITADO: AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 
LICITANTES INABILITADOS: DINIZ ENGENHARIA LTDA (ITENS: 6.1.2.5; 6.1.13; 6.1.3.4; 6.1.4.2.1 
e subitens; 6.1.4.3.1 e subitens); HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI (ITEM: 6.1.4.2.1.1); J R A 
CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (ITENS: 6.1.3.4; 6.1.4.2.1 e subitens; 6.1.4.3.1 e subitens); 
MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA (ITENS: 6.1.2.3; 6.1.2.5; 6.1.13; 6.1.3.4; 
6.1.4.2.1 e subitens; 6.1.4.3.1 e subitens). 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 02/05/2022, às 08:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida 
Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 
13:00 as 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. 

Coxixola - PB, 20 de Abril de 2022
VANDSON NEY DE AMORIM BRITO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais de ex-
pedientes diversos, destinados às diversas Secretarias do Município, durante o exercício financeiro 
de 2022. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 10 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 10024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) OUVIDORIA NO SITE. 
E-mail: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com. Edital: http://duasestradas.pb.gov.br/; www.tce.
pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/. 

Duas Estradas - PB, 22 de Abril de 2022
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Execução de serviços de transportes 
de estudantes, conforme discriminação no instrumento convocatório – edital. Abertura da sessão 
pública: 09:30 horas do dia 11 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 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) OUVIDORIA NO SITE. E-mail: prefeituradeduasestradas.
pb@gmail.com. Edital: http://duasestradas.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/. 

Duas Estradas - PB, 22 de Abril de 2022
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Execução de serviços de transportes 
diversos, conforme discriminação no instrumento convocatório – edital. Abertura da sessão públi-
ca: 09:30 horas do dia 12 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 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) OUVIDORIA NO SITE. E-mail: prefeituradeduasestradas.
pb@gmail.com. Edital: http://duasestradas.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/. 

Duas Estradas - PB, 22 de Abril de 2022
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2022

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Eletrônico nº 0003/2022, para o dia 06 
de Maio de 2022 às 13:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Juviniano Gomes 
de Lima, SN - Centro - Damião - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3635–1013. E-mail: pmdamiaolicitacao@gmail.com. 

Damião - PB, 22 de Abril de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO 
PARA O ANO LETIVO DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2022. DO-
TAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 02.007–SECRETARIA DE EDUCACAO 
02007.12.361.1003.2017 – MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.39.00.00 OUTROS 
SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 500 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS 
DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 540 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI-
ROS–PESSOA JURIDICA 550 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA 
JURIDICA 553. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00077/2022 - 21.03.22 - JOSE WILSON SANTOS - 
ME - R$ 354.144,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO EM PERÍCIA MÉDICA PARA 
ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERÊN-
CIA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00027/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2022 – 3.3.90.30.01 - Material de 
Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARABIRA e GENILDA MARIA DO NASCIMENTO - ME - R$ 6.750,00 – Seis Mil Setecentos 
e Cinquenta Reais- CT Nº 00239/2022 – 08.04.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00027/2022.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO EM PERÍCIA MÉDICA PARA ATEN-

DER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: CHEFIA DE GABINETE.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 08.04.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A DEMANDA DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00026/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: 
Dotação consignada no orçamento vigente 2022 – 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: 
Dezembro de 2022. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABI-
RA e ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME - R$ 17.080,00 – Dezessete Mil e Oitenta Reais - CT Nº 
00239/2022 – 08.04.2022

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00026/2022.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SE-

CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 08.04.2022

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00026/2022
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 DP00026/2022, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A DEMANDA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB.; RATIFICO o cor-
respondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME. CNPJ: 
05.525.616/0001-08. Valor: R$ 17.080,00 (DEZESSETE MIL E OITENTA REAIS)

Guarabira - PB, 08 de abril de 2022.
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

PREFEITURA  MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
ERRATA A PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2022

 A prefeitura Municipal de Guarabira, Torna público através da Presidente da Comissão de 
licitação e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/
PB - PB, para conhecimento dos interessados, ERRATA ao processo do Pregão Presencial 00057 
/2022. NO ITEM9.2.5 NÃO SERÁ  CONSIDERADO PARA FINS DE HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS 
PARTICIPANTES ESTE ITEM, DESTA FORMA É FACULTATIVO A IXIGÊNCIA DESTE ITEM AOS 
PARTICIPANTES. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946. 

                                                                             Guarabira - PB, 22 de abril   de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00010/2022

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 DP00010/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-
MENTICIOS, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
DE GADO BRAVO, EMERGENCIAL, POR CONSEQUENCIA DE RESCISÃO CONTRATUAL DA 
EMPRESA VENCEDORA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: MOURA DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 159.205,68.

Gado Bravo - PB, 07 de Abril de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-

MENTICIOS, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
DE GADO BRAVO, EMERGENCIAL, POR CONSEQUENCIA DE RESCISÃO CONTRATUAL DA 
EMPRESA VENCEDORA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00010/2022. DO-
TAÇÃO: RECURSOS FEDERAL, ESTADUAL E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE GADO BRAVO: 
02.002 – GABINETE DO PREFEITO. 04 122 2001 2002 – MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE 
DO PREFEITO 02.003 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04 122 2001 2003 – COORDENAR 
E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 02.006 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12 
361 1005 2009 – MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% 12 361 1005 2010 – MANTER 
AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 12 361 1005 2011 – MANUTENÇÃO DE 
PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE 12 361 1005 2012 – MANTER AS ATIVIDADES DO 
TRANSPORTE ESCOLAR 12 361 1005 2013 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 12 365 
1005 2014 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 12 367 1005 2015 – ATENDIMENTO A 
ALUNOS ESPECIAIS 05.005 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 1004 2022 – MANTER AS 
ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 122 1004 2023 – DESENVOLVER AÇÕES DE 
APOIO AO CONSELHO DE SAÚDE 10 301 1004 2025 – MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO 
10 301 1004 2026 – MANTER AS ATIVIDADES DO PSF E NASF 10 301 1004 2028 – MANTER AS 
ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL 10 301 1004 2029 – DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE 
OUTROS PROGRAMAS (SUS) 10 302 1004 2030 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MAC 
E SAMU 10 304 1004 2032 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
08.008 – FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08 244 1008 2033 – MANTER AS ATIVIDADES 
DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL–RP 08 244 1008 2034 – MANUTENÇÃO DE 
CONSELHOS SOCIAIS 08 244 1008 2036 – MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA 
FAMÍLIA – IGDBF 08 244 1008 2037 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL 
BÁSICAS VÍNCULOS – (SCFV / PBF / CRAS) 08 244 1008 2038 – PROGRAMA PRIMEIRA IN-
FÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ 02 244 1008 2039 – APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO 
SUAS – IGD SUAS 08 244 1008 2040 – DESENVOLVER DESPESAS DE PROGRAMAS FNAS. 
VIGÊNCIA: ATÉ 07/06/2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO 
BRAVO E: CT Nº 03101/2022 - 07.04.22 - MOURA DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 159.205,68.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
AVISO DE ADIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da Pregoeira Oficial, torna público para o conhecimento 

dos interessados que fica ADIADA a abertura do PREGÃO PRSENCIAL N° 00017/2022, do dia 
25.04.2022 às 8h30, PARA o dia 09.05.2022 às 8h30. Demais informações encontram-se  a dis-
posição dos interessados no horário das 8h00 às 12h00, contatos pelo telefone (**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 22 de Abril de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2022
Tomada de Preços Nº 00010/2019.

Extrato do Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 00295/2021-CPL, celebrado entre 
o PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA. Contratada: GRAMARE CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI. DO OBJETO: O presente instrumento tem como objeto a alteração na Cláusula 
Quarta do Contrato n.º 00295/2021-CPL, celebrado com a empresa GRAMARE CONSTRUCOES 
E SERVICOS EIRELI. Valor do apostilamento: R$ 85.700,73 (OITENTA E CINCO MIL, SETECEN-
TOS REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS). Fundamento legal: Art. 65, inciso II, alínea d, da 
Lei 8.666/93. Ficam ratificados os preços. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA - PB, 
22 de Abril de 2022.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
refeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2022
Tomada de Preços Nº 00011/2019.

Extrato do Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 00206/2019-CPL, celebrado entre 
o PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA. Contratada: GRAMARE CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI. DO OBJETO: O presente instrumento tem como objeto a alteração na Cláusula 
Quarta do Contrato n.º 00206/2019-CPL, celebrado com a empresa GRAMARE CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI. Valor do apostilamento: R$ 68.262,97 (SESSENTA E OITO MIL, DUZENTOS 
E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS). Fundamento legal: Art. 65, inciso 
II, alínea d, da Lei 8.666/93. Ficam ratificados os preços. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORO-
ROCA - PB, 22 de Abril de 2022.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022
REPUBLICADO PARA CORREÇÃO

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2022, que objetiva: Contratação de pessoa 
física e/ou jurídica, no ramo de bens móveis, destinados a atender as demandas operacionais das 
diversas secretarias deste município, conforme termo de referência; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA - R$ 39.600,00; 
ANDERSON MASCENA DE FRANCA 13745285441 - R$ 42.840,00; ANTONIO FERNANDES DE 
CARVALHO FILHO - R$ 60.000,00; ANTONIO MANOEL DA SILVA 71468226487 - R$ 33.348,00; 
GABRIEL DA SILVA - R$ 36.600,00; JOAO BATISTA EMIDIO 06849276751 - R$ 50.760,00; JOSÉ 
ROSILDO SANTOS DE MASCENA - R$ 42.960,00; LETICIA DE ARAUJO SILVA 09668016440 
- R$ 35.760,00; PRISCILA DE LIMA DEODATO - R$ 11.640,00; RENATO SILVA DE MORAIS 
10782068480 - R$ 38.040,00; THIAGO COSTA LOPES - R$ 33.840,00. Ficam os licitantes convo-
cados para assinatura do contrato nos termos do instrumento convocatório.

Itapororoca - PB, 22 de Abril de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Frei Damião de Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 08h30min do dia 10 de maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de 
móveis/similares e outros equipamentos para melhor atender as necessidades da Administração 
Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 00028/2015. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Itapororoca – PB, 22 de abril de 2022
TARCISIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para prestação 
de serviços no SIGEDUC – Sistema Integrado de Gestão da Educação, quais sejam, Adequação/
Configuração, Implantação/Instalação, Treinamento, Hospedagem, sustentação/manutenção e 
customização do software visando atender as necessidades da Educação Municipal de Itapororoca, 
mediante ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0012/2021 da Prefeitura Municipal de 
Cabedelo/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00003/2022 - Ata de 
Registro de Preços nº 12/2021, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial 
nº 025/2021, realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE CABDELEO. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 2022 ELEMENTO 
DE DESPESA 3.3.90.39.01 – OUTROS ELEMENTOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 
VIGÊNCIA: até 20/04/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT 
Nº 00164/2022 - 20.04.22 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMA-
CAO LTDA - R$ 126.300,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE 
TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE ITAPOROROCA, PB, EM LOCAL/UNIDADE/INDICADA PELA CONTRATANTE, PARA 
PROVIMENTO DE SERVIÇOS DIGITAIS COM APLICATIVO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, 
PORTAIS INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA ATIVA E PASSIVA COM MONITORAMENTO 
E SISTEMA DE ADMINISOTRAÇÃO E CONTROLE DE CONTRATOS/LICITAÇÕES E AUTOMA-
TIZAÇÃO COMPLETA DOS PROCESSOS INTERNOS E INTERNOS, COMUNICAÇÃO INTERNA 
E EXTERNA OFICIAL, PROVIMENTO DE PROCESSOS NATU-DIGITAIS, CENTRAL DE ATENDI-
MENTO, GESTÃO ELETRÔNICA, SISTEMAS ESPECIALISTAS INTEGRADOS, em conformidade 
com as características constantes no TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão 
a Registro de Preços nº AD00004/2022 - Ata de Registro de Preços nº 14/2021, decorrente do 
processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 05/2021, realizado pelo SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA PREFEITURA DE SANTA RITA–PB. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 2022 ELEMENTO 
DE DESPESA 3.3.90.39.01 – OUTROS ELEMENTOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT 
Nº 00165/2022 - 20.04.22 - SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - R$ 130.090,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
A Prefeitura de Livramento-PB, vem através de seu Presidente da CPL e nos termos do Art. 

109 inciso 3º, da Lei 8.666/93, tornar público para conhecimento dos interessados, o resultado do 
julgamento do recurso administrativo contra o julgamento da habilitação da Tomada de Preços Nº 
004/2022, protocolado junto a CPL pela licitante Construtora e Locadora Dois Irmão-Ltda, CNPJ: 
40.485.838/0001-37. Vejamos a seguir: Conclusão da comissão - CPL: Por todo o exposto, pugna 
está Comissão Julgadora que os argumentos apresentados pela Recorrente em sua peça recursal 
são capazes de retificar o julgamento da habilitação da Tomada de Preços Nº 004/2022, desta for-
ma julgamos DEFERIDO o pedido. Cópia do julgamento: Poderá ser retirada através do endereço 
eletrônico wwwprefeituradelivr@gmail.com. 

Livramento-PB, 20 de abril de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
A Prefeitura de Livramento-PB, vem através de seu Presidente da CPL e nos termos do Art. 

109 inciso 3º, da Lei 8.666/93, tornar público para conhecimento dos interessados, o resultado do 
julgamento do recurso administrativo contra o julgamento da habilitação da Tomada de Preços Nº 
004/2022, protocolado junto a CPL pela licitante Mendonça e Silva Construções e Locações Ltda, 
CNPJ: 31.094.999/0001-09. Vejamos a seguir: Conclusão da comissão - CPL: Por todo o exposto, 
pugna está Comissão Julgadora que os argumentos apresentados pela Recorrente em sua peça 
recursal são capazes de retificar o julgamento da habilitação da Tomada de Preços Nº 004/2022, 
desta forma julgamos DEFERIDO o pedido. Cópia do julgamento: Poderá ser retirada através do 
endereço eletrônico wwwprefeituradelivr@gmail.com. 

Livramento-PB, 20 de abril de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 

Nº 004/2022
A Prefeitura de Livramento-PB, vem através do Presidente da CPL torna público para os interes-

sados que está retificando o resultado do julgamento da habilitação, referente a Tomada de Preços 
Nº 004/2022. Objeto:Pavimentaçãoem paralelepípedo: Rua Felix José de Farias - Estaca 0,00  a 
Estaca 6,00+1,71 m, Estaca 6,00+1,71 m a Estaca 10,00+15,90m eda Rua Horácio José de Souza, 
conforme CT Nº 1075344-46/2021-CAIXA.Vejamos a seguir: Licitantes habilitados:CovaleEireli; 
Jhonatan Andrade Eireli-EPP; ELF Teixeira Eireli; CRV Construções Ltda; Motiva Construções 
Eireli; Torres e Andrade Ltda; Parayba (F. Costa Eireli); Meta Construções Ltda;Ventura & Leite 
Ltda; Torre Construção Eireli; Mendonça e Silva Ltda; Construtora Dois Irmão-Ltda. Licitantes 
inabilitados: Ultra Soluções Ltda (não atendeu osos itens8.2.2, 8.4 letra “b”,8.5 letras “d”, “e”);A 
Casa Construções Eireli(não atendeu a sua totalidade o item 8.5 letra “d” faltou o valor medido e o 
valor a medir);Construtora Apodi Eireli (não atendeu todos os itens solicitados);Alves e Lima Ltda 
(não atendeu o item 8.5 letras “d”, “e”);Somos Construções Eireli-EPP (não atendeu a sua totali-
dade o item 8.5 letra “d” faltou o valor medido e o valor a medir);Projemaq Construções Ltda(não 
atendeu a sua totalidade o item 8.5 letra “d” faltou o valor medido, e o valor a medir e vide quadro 
de julgamento);APN Construções Eireli(não atendeu o item 8.4 letra “a”);Ribeiro e Anjos Ltda(não 
atendeu os itens 8.4 letra “a”, 8.5 letras “d”, “e”);Harpia Emp.Eireli(não atendeu a sua totalidade o 
item 8.3 letra “a” faltou certidão da pessoa física do CREA da Sra. Engenheira Cinthya). Notificação 
da CPL: Ficam notificados os licitantes habilitados para participarem da Sessão Pública (abertura 
dos envelopes proposta de preços) que será realizada às 08h:00min (oito horas) do dia 03/05/2022.
Local previsto para realização da sessão pública: Rua Francisco Rodrigues de Lima, Nº S/N, Centro, 
Livramento-PB (Clube Aquativo Sete Estralas). 

Livramento-PB, 20 de abril de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS 
Nº 005/2022

A Prefeitura de Livramento-PB, vem através de seu Presidente da CPL e nos termos do Art. 
109 inciso 3º, da Lei 8.666/93, tornar público para conhecimento dos interessados, o resultado do 
julgamento do recurso administrativo contra o julgamento da habilitação da Tomada de Preços Nº 
005/2022, protocolado junto a CPL pela licitante Mendonça e Silva Construções e Locações Ltda, 
CNPJ: 31.094.999/0001-09. Vejamos a seguir: Conclusão da comissão - CPL: Por todo o exposto, 
pugna está Comissão Julgadora que os argumentos apresentados pela Recorrente em sua peça 
recursal são capazes de retificar o julgamento da habilitação da Tomada de Preços Nº 005/2022, 
desta forma julgamos DEFERIDO o pedido. Cópia do julgamento: Poderá ser retirada através do 
endereço eletrônico wwwprefeituradelivr@gmail.com. 

Livramento-PB, 20 de abril de 2022.
Jacé Alves de Oliveira 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022
A Prefeitura de Livramento-PB, vem através de seu Presidente da CPL e nos termos do Art. 

109 inciso 3º, da Lei 8.666/93, tornar público para conhecimento dos interessados, o resultado do 
julgamento do recurso administrativo contra o julgamento da habilitação da Tomada de Preços Nº 
006/2022, protocolado junto a CPL pela licitante Mendonça e Silva Construções e Locações Ltda, 
CNPJ: 31.094.999/0001-09. Vejamos a seguir: Conclusão da comissão - CPL: Por todo o exposto, 
pugna está Comissão Julgadora que os argumentos apresentados pela Recorrente em sua peça 
recursal são capazes de retificar o julgamento da habilitação da Tomada de Preços Nº 006/2022, 
desta forma julgamos DEFERIDO o pedido. Cópia do julgamento: Poderá ser retirada através do 
endereço eletrônico wwwprefeituradelivr@gmail.com. 

Livramento-PB, 20 de abril de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

 Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 

Nº 005/2022
A Prefeitura de Livramento-PB, vem através do Presidente da CPL torna público para os in-

teressados que está retificando o resultado do julgamento da habilitação, referente a Tomada de 
Preços Nº 005/2022. Objeto:Construção de uma Creche (Tipo “A”) compacidade para 100 (cem) 
crianças, em tempo integral, conforme Convenio (SEECT-PB) Nº 443/2021.Vejamos a seguir: 
Licitantes habilitados:Concretisa Construtora Eireli;Covale Construções Eireli; Construtora Apodi 
Eireli; Livramento Construções Eireli;Jhonatan Andrade Eireli-EPP; Construtora BetagamaEireli;ELF 
Teixeira Eireli; CRV Construções Ltda; Motiva Construções Eireli; Torres e Andrade Ltda; Parayba 
(F. Costa Eireli); Meta Construções Ltda,Ventura & Leite Ltda; Torre Construção Eireli;Mendonça e 
Silva Ltda.Licitantes inabilitados: Ultra Soluções Ltda (não atendeu os itens:8.2.2, 8.4 letra “b” vide 
parecer do Setor de Engenharia,8.5 letras “d”, “e”);A Casa Construções Eireli(não atendeu a sua 
totalidade o item: 8.5 letra “d” faltou o valor medido e o valor a medir);Somos Construções Eireli-EPP 
(não atendeu a sua totalidade o item 8.5 letra “d” faltou o valor medido e o valor a medir);Projemaq 
Construções Ltda(não atendeu a sua totalidade o item 8.5 letra “d” faltou o valor medido, e o valor a 
medir e vide quadro de julgamento);APN Construções Eireli(não atendeu o item 8.4 letra “a”);Ribeiro 
e Anjos Emp.Ltda(não atendeu os itens 8.4 letra “a”, 8.5 letras “d”, “e”);Harpia Emp.Eireli(não atendeu 
a sua totalidade os itens: 8.3 letra “a” faltou certidão da pessoa física do CREA da Sra. Engenheira 
Cinthya, 8.4 letra “b” Vide parecer do Setor de Engenharia);BellfortConstrutora Ltda(não atendeu 
o item 8.4 letra “b” Vide parecer do Setor de Engenharia);Construtora J. Galdino Eireli(não atendeu 
a sua totalidade os itens: 8.3 letra “a” faltou a certidão (CREA) da pessoa física “José Alcides de 
Sousa Filho”, 8.4 letra “a” apresentou em parte, faltou “por tempo integral”; CofemConstruções 
Eireli(não atendeu a sua totalidade o item 8.5 letra “d” faltou o valor medido e o valor a medir). 
Notificação da CPL: Ficam notificados os licitantes habilitados para participarem da Sessão Pública 
(abertura dos envelopes proposta de preços) que será realizada às 10h:00min (dez horas) do dia 
03/05/2022. Local previsto para realização da sessão pública: Rua Francisco Rodrigues de Lima, 
Nº S/N, Centro, Livramento-PB (Clube Aquativo Sete Estralas). 

Livramento-PB, 20 de abril de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 

Nº 006/2022
A Prefeitura de Livramento-PB, vem através do Presidente da CPL torna público para os interes-

sados que está retificando o resultado do julgamento da habilitação, referente a Tomada de Preços 
Nº 006/2022. Objeto:Reforma e Ampliação da Escola João Pereira Filho (Zona Rural) Livramento-
-PB, conforme Convênio (SEECT-PB) Nº 221/2021.Vejamos a seguir: Licitantes habilitados:Covale 
Construções Eireli; Livramento Construções Eireli;ELF Teixeira Eireli; CRV Construções Ltda; Motiva 
Construções Eireli; Torres e Andrade Ltda; HabilConstruções Ltda;Parayba (F. Costa Eireli); Ventura 
& Leite Ltda; Torre Construção Eireli; Mendonça e Silva Ltda. Licitantes inabilitados: ObraplanLtda 
(não atendeu os itens: item 8.5 letras “d”, “e”); Ultra Soluções Ltda (não atendeu os itens:8.2.2, 
8.4 letra “b” vide parecer do Setor de Engenharia,8.5 letras “d”, “e”);A Casa Construções Eireli(não 
atendeu a sua totalidade o item: 8.5 letra “d” faltou o valor medido e o valor a medir);Somos Cons-
truções Eireli-EPP (não atendeu a sua totalidade o item 8.5 letra “d” faltou o valor medido e o valor 
a medir);Projemaq Construções Ltda(não atendeu a sua totalidade o item 8.5 letra “d” faltou o valor 
medido, e o valor a medir e vide quadro de julgamento);Ribeiro e Anjos Ltda(não atendeu os itens: 
8.5 letra “a” colocou só os índices, 8.5 letras “d”, “e”);Alves e Lima Ltda (não atendeu os itens: item 
8.4 letra “b”8.5 letras “d”, “e”). Notificação da CPL: Ficam notificados os licitantes habilitados para 
participarem da Sessão Pública (abertura dos envelopes proposta de preços) que será realizada às 
14h:00min (quatorze horas) do dia 03/05/2022. Local previsto para realização da sessão pública: 
Rua Francisco Rodrigues de Lima, Nº S/N, Centro, Livramento-PB (Clube Aquativo Sete Estralas). 

Livramento-PB, 20 de abril de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 

Nº 007/2022
A Prefeitura de Livramento-PB, vem através do Presidente da CPL torna público para os 

interessados que está retificando o resultado do julgamento da habilitação, referente a Tomada 
de Preços Nº 007/2022. Objeto:Reforma e Ampliação da Escola Georgina Josefa de Souza (Zona 
Rural) Livramento-PB, conforme Convênio (SEECT-PB) Nº 0256/2021.Vejamos a seguir: Licitantes 
habilitados:MetaConstruções Locações e Serviços Ltda;Covale Construções Eireli; Livramento 
Construções Eireli;ELF Teixeira Eireli; CRV Construções Ltda; Motiva Construções Eireli; Habil-
Construções Ltda;Parayba (F. Costa Eireli); Ventura& Leite Ltda; Torre ConstruçãoEireli; Mendonça 
e Silva Ltda. Licitantes inabilitados: Torres e Andrade Ltda 8.4 letra “b” vide parecer do Setor de 
Engenharia; ObraplanLtda (não atendeu os itens: item 8.5 letras “d”, “e”); Ultra Soluções Ltda (não 
atendeu os itens:8.2.2, 8.4 letra “b” vide parecer do Setor de Engenharia,8.5 letras “d”, “e”);A Casa 
Construções Eireli(não atendeu a sua totalidade o item: 8.5 letra “d” faltou o valor medido e o valor 
a medir);Somos Construções Eireli-EPP (não atendeu a sua totalidade o item 8.5 letra “d” faltou o 
valor medido e o valor a medir);Projemaq Construções Ltda(não atendeu a sua totalidade o item 
8.5 letra “d” faltou o valor medido, e o valor a medir e vide quadro de julgamento);Ribeiro e Anjos 
Ltda(não atendeu o item 8.5 letras “d”, “e”);Alves e Lima Ltda (não atendeu os itens: item 8.4 letra 
“b”8.5 letras “d”, “e”). Notificação da CPL: Ficam notificados os licitantes habilitados para participarem 
da Sessão Pública (abertura dos envelopes proposta de preços) que será realizada às 15h:30min 
(quinze horas e trinta minutos) do dia 03/05/2022. Local previsto para realização da sessão pública: 
Rua Francisco Rodrigues de Lima, Nº S/N, Centro, Livramento-PB (Clube Aquativo Sete Estralas). 

Livramento-PB, 20 de abril de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO

AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DE RECURSO
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

A Prefeitura de Livramento-PB, vem através de seu Presidente da CPL e nos termos do Art. 
109 inciso 3º, da Lei 8.666/93, tornar público para conhecimento dos interessados, o resultado do 
julgamento do recurso administrativo contra o julgamento da habilitação da Tomada de Preços Nº 
007/2022, protocolado junto a CPL pela licitante Mendonça e Silva Construções e Locações Ltda, 
CNPJ: 31.094.999/0001-09. Vejamos a seguir: Conclusão da comissão - CPL: Por todo o exposto, 
pugna está Comissão Julgadora que os argumentos apresentados pela Recorrente em sua peça 
recursal são capazes de retificar o julgamento da habilitação da Tomada de Preços Nº 007/2022, 
desta forma julgamos DEFERIDO o pedido. Cópia do julgamento: Poderá ser retirada através do 
endereço eletrônico wwwprefeituradelivr@gmail.com. 

Livramento-PB, 20 de abril de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de 
lubrificantes destinados à frota de veículos próprios ou à disposição via locação; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: GILDENE DA MOTTA PESSOA - R$ 171.950,00.

Lagoa de Dentro - PB, 12 de Abril de 2022
JOSE PEDRO DA SILVA

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2022, que objetiva: Aquisição de gêneros 
alimentícios destinados as diversas Secretarias e Fundos Municipais; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ELINE ARAUJO VIEIRA - R$ 134.176,78.

Lagoa de Dentro - PB, 20 de Abril de 2022
JOSE PEDRO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI

TERMO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 

OBJETO: Construção de unidade escolar com 06 salas de aula na zona rural do município de 
Mari-pb, através de seu Presidente da CPL, torna público aos interessados, em virtude da necessi-
dade da realização de alterações no Anexo I – Planilha orçamentária e projeto básico do respectivo 
edital, resolve SUSPENDER “Sine Die”, o Tomada de Preço nº 001/2022. Ressaltamos ainda, que 
após as devidas alterações, será publicado novo aviso reabrindo o prazo inicialmente estabelecido.

Mari, 22 de abril de 2022.
JOSANIO JOSE DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal 
de MARI, no dia 06/05/2022 as 09h00min. Objetivo: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE “A” A 
“Z” TIPO ÉTICO e GENÉRICO. Maiores informações e aquisição do edital através do link http://
www.mari.pb.gov.br/licitacoes/ ou de forma eventual no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 
– Centro – Mari-Pb, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 22 de abril de 2022.
Roberto Carlos de Oliveira Borges

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

AVISO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 00003/2022

O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Manaíra/PB, torna público para conhe-
cimento dos licitantes participantes do Processo de Tomada de Preços Nº 00003/2022, que tem 
como objeto: Contratação de empresa especializada para Construção de Praça (Praça do Hospital) 
no município de Manaíra/PB, o Resultado da referida da Licitação. Considerações da Comissão:  
Licitante Vencedor e respectivo valor da contratação: JAF CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA 
EIRELI, CNPJ: 40.603.807/0001-33 - Valor Total: R$ 107.173,66. Maiores Informações, na sala da 
comissão de licitação situada na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra – PB.

Manaíra/PB, 20 de Abril de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR 

 PRESIDENTE DA CPL/PMM 

AVISO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 00001/2022

O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Manaíra/PB, torna público para conhe-
cimento dos licitantes participantes do Processo de Tomada de Preços Nº 00001/2022, que tem 
como objeto: Contratação de empresa especializada para recuperação e manutenção do centro 
de saúde no município de Manaíra/PB, conforme Memorial Descritivo e Orçamento, o Resultado 
da referida da Licitação. Considerações da Comissão:  Licitante Vencedor e respectivo valor da 
contratação: CJ CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 40.331.846/0001-29 Valor Total: 
R$ 118.143,68. Maiores Informações, na sala da comissão de licitação situada na Rua José Rosas, 
S/N - Centro - Manaíra – PB.

Manaíra/PB, 20 de Abril de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR 

 PRESIDENTE DA CPL/PMM 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, ÀS 10:00 HORAS DO DIA 13 DE MAIO 
DE 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO 
DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE NATUBA–PB, 
conforme especificações e condições indicadas neste Projeto básico, Convênio com o Governo 
Estadual da Paraíba –Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia da Paraíba 
(SEECT/PB), Convênio n° 519/2021, e Recursos de Contrapartida da Prefeitura Municipal de 
Natuba–PB. Recursos: Recursos do Convênio com o Governo Estadual da Paraíba –Secretaria de 
Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia da Paraíba (SEECT/PB), Convênio n° 519/2021, e 
Recursos de Contrapartida da Prefeitura Municipal de Natuba–PB:. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3397–1042. E-mail: cplnatuba@gmail.com. Edital: www.
tce.pb.gov.br; www.natuba.pb.gov.br. 

Natuba - PB, 20 de Abril de 2022
DAIANA SILVA DOS SANTOS

- Presidenta da Comissão

 PREFEITURA DE NAZAREZINHO
PREGÃO PRESENCIAL 00030/2022

OBJETO: Aquisição parcelada de material elétrico.
A CPL convoca as empresas credenciadas em 20/04 para continuidade da sessão que foi 

anteriormente suspensa. Nova data: 26/04/2022 às 08h30 no mesmo local.
Nazarezinho, 22/04/2022

José Higino Lins
Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Nazarezinho
Pregão Presencial Nº 00032/2022

A pregoeira torna público que fará realizar no dia 05 de maio de 2022, ás 08h30, na sala da CPL 
na Prefeitura Municipal de Nazarezinho, Situada a Rua Antônio Vieira, nº 01, Centro, Nazarezinho-
-PB, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, sob menor preço por item. Objeto: 
Contratação de serviços de locação de veículos destinados ao transporte de estudantes do município 
de Nazarezinho-PB, para itens fracassados no pregão 29/2022.

Edital:www.nazarezinho.pb.gov.brou www.tce.pb.gov.br
Nazarezinho, PB, 22 de abril de 2022.

Marilda Sarmento Luis
Pregoeira

PREFEITURA DE NAZAREZINHO
APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROPOSTAS DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS 0003/2022
OBJETO: Construção de terminal de passageiros na cidade de Nazarezinho-PB.
A CPL de Nazarezinho informa que todas as propostas de preços foram desclassificadas por 

descumprir o item 7.2 letra “l”, abrindo-se o prazo de 08 (oito) dias úteis a contar desta publica-
ção, conforme a lei, para apresentação de novas propostas, mantendo-se os devidos descontos 
e corrigindo a alíquota adequada. Convocam-se as seguintes empresas: AM ENGENHARIA E 
CONSTRUCOES EIRELI – 13.351.120/0001-85;COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 
- 11.170.603/0001-58;INPREL CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI – 03.757.786/0001-84; SPX 
CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI – 43.339.438/0001-01; SOMOS CONSTRUCOES EIRELI – 
CNPJ: 35.042.630/0001-03; RANULFO TOMAZ DA SILVA -  CNPJ: 04.672.369/0001-00; FREITAS 
SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 26.749.365/0001-08; OBRAPLAN EMPRESA DE 
LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA EIRELI – CNPJ: 26.764.981/0001-37.

Nazarezinho-PB, 22/04/2022
Marilda Sarmento Luis
PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 09:30 horas do dia 05 de Maio 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada e diária de Material de Cons-
trução destinados as diversas secretarias deste município/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 009/09; 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: paulistalicitacao@gmail.
com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 20 de Abril de 2022
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

Prefeitura municipal de Pedra Branca 
Extrato de Adjudicação e Homologação

Pregão Presencial 
nº 0020/2022

Objeto: aquisição de material de laboratório.
Vencedora: DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABO-

RATORIAIS LTDA - CNPJ Nº 11.426.166/0001-90 com o valor global de R$ 16.335,76 (dezesseis mil 
trezentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos) e a empresa B.P.D SERVIÇOS E COMER-
CIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA - CNPJ Nº 33.872786/0001-
96. Resolve, Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei nº 8.666/93 e lei 
10.520/02, resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR. Estando aptas a assinarem contratos.

Pedra Branca-PB, 22 de abril de 2022.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito 

Prefeitura Municipal de Pedra Branca 
Resultado de Julgamento

O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, vem 
através deste aviso, tornar público o resultado do Pregão Presencial Nº 00019/2022, cujo objeto 
Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de exames laboratoriais ao Muni-
cípio de Pedra Branca-PB. Tem como vencedores TIAGO GOMES ARAUJO, -ME, vencedora dos 
lotes 4 com desconto de 69% (sessenta e nove por cento) e 5 com desconto de 68% (sessenta e 
oito por cento), MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA –ME, vencedora dos lotes 2 com desconto 
de 67% (sessenta e sete por cento) e 3 com desconto de 68% (sessenta e seis por cento), e a 
empresa LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAMES - LTDA, vencedora dos lotes 1 
com desconto de 62% (sessenta e dois por cento),

Pedra Branca-PB, 22 de abril de 2022
SEVERINO LUIZ DE CALDAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0004/2022
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, 

torna público o julgamento da impugnação ao edital pela COESA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, 
CNPJ sob o nº 26.947.586/0001-90. para conhecimento dos interessados que atendendo parecer 
jurídico é pela CORREÇÃO E REPUBLICAÇÃO DO EDITAL da tomada de preços Nº 0004/2022, 
demais informações encontram-se a disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Pedra 
Branca-PB e-mail pedrabrancacpl@gmail.com

Pedra Branca - PB, 22 de abril de 2022.
SEVERINO LUIZ DE CALDAS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0004/2022
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, 

torna público o julgamento da impugnação ao edital pela SILVEIRA E CAVALCANTE – ENERGIA 
SOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ sob o nº 26.704.843/0001-62. para conhecimento 
dos interessados que atendendo parecer jurídico é pela CORREÇÃO E REPUBLICAÇÃO DO 
EDITAL da tomada de preços Nº 0004/2022, demais informações encontram-se a disposição dos 
interessados na Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB e-mail pedrabrancacpl@gmail.com

Pedra Branca - PB, 22 de abril de 2022.
SEVERINO LUIZ DE CALDAS

Presidente da CPL

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE ERRATA

Pregão Presencial Nº 00011/2022
Torna público o aviso de errata do extrato de contrato do Pregão Presencial nº 00011/2022, na 

linha 3 onde se lê “Pregão Presencial 0007/2020” leia-se “Pregão Presencial 00011/2022” e na linha 
8 onde-se lê “24 de Fevereiro de 2022” leia se “11 de abril de 2022”.

Severino Luiz de Caldas
Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 00012/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB, às 08:30 horas do dia 13 de Maio de 2022, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando 
contratações futuras, para: REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMGAEM. 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 004/13; 
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: (083) 
3390–1126. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 22 de Abril de 2022
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará realizar, através da Pregoeira 
Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia 
- Santa Rita - PB, às 13:30 horas do dia 06 de Maio de 2022, por meio do site www.portaldecompras 
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item para: REGIS-
TRO DE PREÇO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS INTEGRADOS, PARA DISPONIBILIZAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM 
SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA   SUPERIN-
TENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, SEMOB, DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, 
PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 99812-1795. E-mail: pmsrpregaoeletronico@gmail.com. Edital: https://licitacoes.
santarita.pb. gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Santa Rita - PB, 22 de Abril de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará realizar, através da Pregoeira 
Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia 
- Santa Rita - PB, às 13:30 horas do dia 06 de Maio de 2022, por meio do site www.portaldecompras 
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item para: REGIS-
TRO DE PREÇO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS INTEGRADOS, PARA DISPONIBILIZAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM 

SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA   SUPERIN-
TENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, SEMOB, DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, 
PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 99812-1795. E-mail: pmsrpregaoeletronico@gmail.com. Edital: https://licitacoes.
santarita.pb. gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Santa Rita - PB, 22 de Abril de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará realizar, através da Pregoeira 
Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim 
Miritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do dia 09 de Maio de 2022, por meio do site www.portal-
decompras publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item 
para: REGISTRO DE PREÇO, VISANDO À CONCESSÃO DE USO TEMPORÁRIO DE LICENÇA 
DE SOFTWARE, PARA APLICATIVO DE BLOCO ELETRÔNICO, PARA AUTO DE INFRAÇÃO DE 
TRÂNSITO COM SEUS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA   SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE 
URBANA, SEMOB, DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB.. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-1795. E-mail: pmsrpre-
gaoeletronico@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.
pb.gov.br; www. portaldecompraspublicas.com.br.

Santa Rita - PB, 22 de Abril de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

28  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 23 de abril de 2022 Publicidades
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB, às 08:30 horas do dia 13 de Maio de 2022, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMGAEM. 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 004/13; 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: 
(083) 3390–1126. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 22 de Abril de 2022
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB, às 10:30 horas do dia 13 de Maio de 2022, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MOCHILAS E KITS ESCOLARES, 
PARA ATENDER AO CONVÊNIO 0016/2021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DO 
DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E O MUNICÍPIO DE PRATA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/13; 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: (083) 3390–1126. 
E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 22 de Abril de 2022
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB, às 14:00 horas do dia 13 de Maio de 2022, licitação modali-
dade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS 
PERMANENTES PARA ATENDER AO CONVÊNIO 0016/2021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA 
DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E O MUNICÍPIO DE 
PRATA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal 
nº 004/13; 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: 
(083) 3390–1126. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 22 de Abril de 2022
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR E LABORATÓRIO, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTO-
NIO–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: B.P.D SERVICOS 
E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA - R$ 25.990,00; 
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - R$ 6.000,00; LIFE CARE 
DIAGNOSTICOS EIRELI - R$ 5.600,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 18 de Abril de 2022
MARCELO BARBOSA FERREIRA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para realização de Exames de Tomografia 

Computadorizada do Tórax. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Solânea: 06.00 – SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.2008.2055 
(1500102/16000000/16210000). ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.99 – OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00097/2022 - 30.03.22 - 
CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - R$ 50.000,00.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2022, que objetiva: Aquisição de luminárias 
LED para iluminação publica, desta cidade de Solânea/PB; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório em favor de: CENTER LED MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI EPP - R$ 27.300,00.

Solânea - PB, 11 de Abril de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito 
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de luminárias LED para iluminação publica, desta cidade de Solânea/

PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Solânea: 08.00 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E 
ESTRADAS – 15.452.1002.2071(15001000). ELEMENTO DE DESPESA:3.3.90.30.99 – MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00105/2022 - 12.04.22 - CENTER LED MATERIAIS 
ELÉTRICOS EIRELI EPP - R$ 27.300,00.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2022, que objetiva: Prestação de serviços 
de recapagem de pneus dos veículos e máquinas desta Prefeitura de Solânea/PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA 
EPP - R$ 185.970,00.

Solânea - PB, 08 de Abril de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de serviços de recapagem de pneus dos veículos e máquinas desta 

Prefeitura de Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Solânea: 02:00 – 04.122.1002.2004(1500100) –– 04:00 – 
SECETARIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR – 20.122.2003.2012 
(1500100) – 05 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.2005.2019(15690000)/12.361.2005.20
20 (150101)/12.361.2005.2023(15401030) – 06:00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. DE 
SAÚDE) – 10.301.2008.2041(16000000)/10.302.2009.2045(16000000)/10.302.2010.2047(150010
02)/10.303.2011.2049(15001002/16000000)/10.301.2008.2053(16000000)– 08:00 – SECRETARIA 
DE SERVIÇOS PUBLICOS , TRANSPORTES E ESTRADAS – 15.452.1002.2071/15.452.1002.207
2130001000/(15001000) – ELEMENTO DE DESPESA – 3.3.90.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00103/2022 - 11.04.22 - PNEUMAX 
RECONDICIONADORA LTDA EPP - R$ 185.970,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de serviços de recapagem de pneus dos veículos e máquinas desta 

Prefeitura de Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Solânea: 02:00 – 04.122.1002.2004(1500100) –– 04:00 – 
SECETARIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR – 20.122.2003.2012 
(1500100) – 05 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.2005.2019(15690000)/12.361.2005.20
20 (150101)/12.361.2005.2023(15401030) – 06:00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. DE 
SAÚDE) – 10.301.2008.2041(16000000)/10.302.2009.2045(16000000)/10.302.2010.2047(150010
02)/10.303.2011.2049(15001002/16000000)/10.301.2008.2053(16000000)– 08:00 – SECRETARIA 
DE SERVIÇOS PUBLICOS , TRANSPORTES E ESTRADAS – 15.452.1002.2071/15.452.1002.207
2130001000/(15001000) – ELEMENTO DE DESPESA – 3.3.90.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00103/2022 - 11.04.22 - PNEUMAX 
RECONDICIONADORA LTDA EPP - R$ 185.970,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de material médico hospitalar (tira de glicemia), para atender 

as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, SAMU e Fundo de Saúde deste Município, 
durante o exercício de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2022. DOTA-
ÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 06:00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. 
DE SAÚDE: 10.301.2008.2055 (15001002/16000000/16210000) – ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00102/2022 - 11.04.22 - IN-
-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 85.500,00.

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 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item,  para: Aquisição parcelada de ma-
teriais,  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
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 49/2022
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item. Objeto Contrata-
ção de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de marcenaria e ferragens suprindo 
as necessidades do município de Sousa/PB. Abertura das propostas dia 09 de MAIO de 2022, 
às 09:00 horas (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os 
interessados poderão obter o texto integral do edital através dos endereços eletrônicos www.tce.
pb.gov.br e www.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e 
Documentos de Licitação, 4.Pregão).

Sousa, 22 de abrilde 2022.
Fellipe R L Mendes

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 50/2022
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedimen-

to licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item. Objeto Contratação de 
pessoa jurídica para aquisição de equipamentos (materiais esportivos) do tipo: BOLAS (ESPORTES 
DIVERSOS), PARES DE CHUTEIRAS (ESPORTES DIVERSOS), MEIÃO DE FUTEBOL, KIMONO, 
UNIFORMES ESPORTIVOS ESPORTES DIVERSOS), COLETE PARA TREINAMENTO E ETC. 
Abertura das propostas dia 10 de MAIO de 2022, às 09:00 horas (horário de Brasília), através do 
site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital 
através dos endereços eletrônicos www.tce.pb.gov.br e www.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 
2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão).

Sousa, 22 de abrilde 2022.
Fellipe R L Mendes

Pregoeiro
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ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
“Casa Francisco Bezerra Bia”

AVISO DE ADIAMENTO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
A PREGOEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE –PE, no uso de suas atribui-

ções legais, AVISA aos interessados que a sessão pública inerente ao PREGÃO PRESENCIAL N º 
001/2022, com abertura prevista para o dia 20 de abril de 2022, às 16:00 horas, FICA ADIADA para 
o dia 25 de abril de 2022, às 08:00 horas. Permanecem incólumes as demais disposições contidas 
no instrumento convocatório Edital 00001/2022. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33021013.E-mail:sjtigrecamara@gmail.com.
dital:http://www.camaradesaojoaodotigre.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

São João do Tigre - PB, 20 de abril de 2022
SIMONE APARECIDA RODRIGUES DA PAZ.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MA-
QUINA AGRICOLA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Tacima - PB, 19 de Abril de 2022
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 
TIPO HATCH, 0KM; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Tacima - PB, 20 de Abril de 2022
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

PREGÃO Nº 073/2019 
PROCESSO Nº 19.000.005721.2019

Comunicamos a quem interessar que o respectivo procedimento licitatório, cujo objeto consiste 
no REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂN-
CIA ARMADA, destinado à Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba - ESPEP, terá sessão 
pública de REABERTURA no dia 28 de abril de 2022, às 14h00, a ser realizada na sala de reuniões 
da Central de Compras do Estado da Paraíba, situada no Centro Administrativo Estadual, Bloco III, 
1° andar, para cumprimento de decisão judicial.

Cadastro CGE nº 19-01059-9
                                                                    João Pessoa, 22 de abril de 2022.

João Cláudio Araújo Soares  
Gerente Executivo de Licitação   

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR

QUARTEL DO COMANDO GERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022

A Polícia Militar do Estado da Paraíba, através da Comissão Permanente de Licitação para obras 
e serviços de engenharia da PMPB, constituída pela Portaria nº 029/2022/GCG-CG, publicada no 
DOE de 13 de janeiro de 2022, torna público que fará realizar a licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 004/2022, sob o regime de empreitada por preço unitário, tipo Menor Preço, a ser 
realizada no dia 10 de maio de 2022, às 11:00 horas, em sessão pública, no Auditório do Centro de 
Educação da Polícia Militar, rua Cel Francisco de Assis Veloso, s/n, Mangabeira VII, João Pessoa 
– PB. Objeto:Serviço de recuperação da coberta do bloco do auditório e reforma do alojamento 
das praças do 7° BPM, em Santa Rita-PB. O edital e seus anexos poderão ser lidos e/ou obtidos, 
de forma gratuita, no órgão licitante, na sala da CPL/Obras – 3º andar do Quartel do Comando 
Geral da PMPB, situado na Praça Pedro Américo, s/n, centro, João Pessoa - PB, nos dias úteis, 
no horário das 08:00 às 13:00 horas, ou solicitados através do email: cpl.obraspmpb@gmail.com. 
Maiores informações pelo telefone (83) 99838 4133.

LUCIANO ADONIAS BARBOSA- MAJPM
Presidente da CPL - Obras

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR

QUARTEL DO COMANDO GERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2021

A Polícia Militar do Estado da Paraíba, através da Comissão Permanente de Licitação para 
obras e serviços de engenharia da PMPB, constituída pela Portaria nº 029/2022/GCG-CG, publi-
cada no DOE de 13 de janeiro de 2022, torna público que fará realizar a licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2021, sob o regime de empreitada por preço unitário, tipo Menor 
Preço, a ser realizada no dia 10 de maio de 2022, às 15:00 horas, em sessão pública, no Auditório 
do Centro de Educação da Polícia Militar, rua Cel Francisco de Assis Veloso, s/n, Mangabeira VII, 
João Pessoa – PB. Objeto:Serviços dereforma e pintura no prédio do Comando de Policiamento 
Regional Metropolitano da PMPB, em João Pessoa-PB. O edital e seus anexos poderão ser lidos 
e/ou obtidos, de forma gratuita, no órgão licitante, na sala da CPL/Obras – 3º andar do Quartel do 
Comando Geral da PMPB, situado na Praça Pedro Américo, s/n, centro, João Pessoa - PB, nos 
dias úteis, no horário das 08:00 às 13:00 horas, ou solicitados através do email: cpl.obraspmpb@
gmail.com. Maiores informações pelo telefone (83) 99838 4133.

LUCIANO ADONIAS BARBOSA- MAJPM
Presidente da CPL - Obras

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

TOMADA DE PREÇOS 
Nº 04/2022     Registro 
CGE 22-00680-3

09/05/2022 10:00

Fornecimento e instalações de Defensas 
Metálicas semi maleável e Refletiva na Malha 
Rodoviária Estadual Pavimentada, nas Rodovias 
indicadas e relacionadas em anexo por Residên-
cia Rodoviárias.
Valor estimado da obra: R$ 2.082.059,80
Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias 
corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informa-
ções., exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa 
solicitante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também em: http://
www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações poderão 
serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 22 de abril de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 02/2022
Registro CGE Nº 22-00268-1

COMUNICADO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica ao(s) participante(s) da CONCORRÊNCIA Nº 02/2022 (Obras de Pavimentação da Ro-
dovia   PB-382, Trecho: Serra Grande/São José de Piranhas, com aproximadamente  23,66 km), 
que transcorreu o prazo sem recurso. Em vista disto, a Comissão ratifica sua decisão considerando 
habilitadas, as Empresas: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA e CONPASA  CONS-
TRUTORA PARAIBANA LTDA e inabilitada a empresa: SIGA CONSTRUTORA EIRELI por não 
cumprir o exigido no edital no item: 10.3.subitem 10.3.1. “b” ,  “e” , “e.2” e “e.2.2” ( não apresentou 
a DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL: FC)  e 10.4 subitem 10.4.1. “f”. f1” (não apresentou relação de 
equipamentos da CONCORRÊNCIA Nº 02/2022 e sim, da CONCORRÊNCIA N º 04/2022e marca 
reunião para abertura da(s) Proposta(s) de Preços para o dia 26/04/2022   às 11: 00 horas.

João Pessoa, 22 de abril de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

CONCORRÊNCIA Nº 
08/2022     Registro CGE 
Nº  22-00679-7

24/05/2022 10:00

Obras de Implantação e Pavimentação 
da Rodovia PB -093, Trecho: Entr. PB-
-105(Solânea) /Entr. PB- 085 com aproxi-
madamente 6,76 km 
Valor estimado da obra: R$ 17.227.073,99
Prazo de execução: 540 (quinhentos e 
quarenta) dias corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informa-
ções., exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa 
solicitante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também em: http://
www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações poderão 
serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 22 de abril de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

CONCORRÊNCIA Nº 
11/2022     Registro 
CGE Nº  22-00678-9 25/05/2022 10:00

Obra de Recapeamento Asfático do Acesso ao 
Memorial de Frei Damião em Guarabira.
Valor estimado da obra: R$ 4.685.207,66
Prazo de execução: 300 (trezentos) dias corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informa-
ções., exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa 
solicitante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também em: http://

www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações poderão 
serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 22 de abril de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 015/2022

REGISTRO 
Nº 22-00681-1

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO COMPLEXO EDUCACIONAL NA ESCOLA E.E.F. CHAGAS 
SOARES, EM ITAPORANGA/PB.

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 
Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 25 de maio de 2022, às 09h. 

João Pessoa, 22 de abril de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL                   

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 023/2022

REGISTRO 
Nº 22-00705-8

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO PARADESPORTIVO NO INSTITUTO DOS 
CEGOS, EM CAMPINA GRANDE/PB.

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 
Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 10 de maio de 2022, às 10h. 

João Pessoa, 22 de abril de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

A empresa REPUBLICA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ: 09.472.746/0001-72, 
torna público que requereu da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de 
Cabedelo a LI – Licença de Instalação, para um Galpão comercial com 300m2 de área construída 
total em um Lote de Terreno n° 03 da quadra D, localizado na Rua Santa Marta, SN,Renascer, 
Cabedelo. (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR 
DE CUITÉ – PB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE RATIFICAÇÃO DA 
FUNDAÇÃO, RATIFICAÇÃO DA ELEIÇÃO, APURAÇÃO E POSSE DA DIRETORIA E CONSELHO 
FISCAL, RATIFICAÇÃO DA FILIAÇÃO À FRETAF-PB E À CONTRAF-BRASIL, RATIFICAÇÃO DA 
ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA E RATIFICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO MANDATO DA DIRETORIA 
E CONSELHO FISCAL.

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar de Cuité-PB, SINTRAF-
-CUITÉ-PB, inscrito no CNPJ: 11.508.545/0001-20, com sede na Rua 25 de Janeiro, nº 248, Centro, 
CEP: 58.175-000, Cuité-PB, através de seu presidente, José de Arimatéia Andrade, RG: 809.958 2ª 
Via SSDS-PB, CPF: 376.222.424-20, NIT: 105.57468.82-2, residente e domiciliado na Rua Pedro 
Simões, nº 171, Bairro Antônio Mariz, CEP: 58.175-000, Cuité-PB, convoca todos os trabalhadores 
e trabalhadoras da categoria profissional específica da agricultura familiar do município de Cuité-PB, 
que abrange proprietários ou não de imóvel rural, incluindo os aposentados ativos e inativos, os 
assentados, arrendatários, cessionários, comodatários, extrativistas artesanais, meeiros, posseiros, 
possuidores ou usufrutuários que exerçam suas atividades no meio rural, individualmente ou em 
regime de economia familiar, assim atendendo o trabalho de membros da mesma família indis-
pensável à própria subsistência e executado em condições de mútua dependência e colaboração, 
ainda que com a ajuda eventual de terceiros, conforme Decreto Lei  nº 1.166/71 até o limite de 02 
(dois) módulos rurais, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que será realizada 
presencialmente no dia 16 de Maio de 2022, às 09h00, em primeira convocação e/ou às 10h00, 
em segunda convocação, com qualquer número de participantes conforme o Estatuto Social da 
Entidade, tendo como local  à Rua 25 de Janeiro, nº 248, Centro, CEP: 58.175-000, Cuité-PB, com  
a seguinte  ordem  do  dia: 1º) Ratificação da Fundação do Sindicato dos Trabalhadores e Traba-
lhadoras na Agricultura Familiar de Cuité-PB; 2º) Ratificação da Alteração Estatutária nos Artigos 2 
e 69; 3º) Ratificação da filiação à FETRAF-PB e à CONTRAF-BRASIL; 4º) Ratificação da Eleição, 
Apuração e Posse da Diretoria e Conselho Fiscal; 5) Ratificação da prorrogação do mandato da 
Diretoria e Conselho Fiscal. Cuité/PB, 18 de abril de 2022. José de Arimatéia Andrade – Presidente.

INTEAGRO – COOPERATIVA DE INTEGRAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR
CNPJ: 17.191.660/0001-88

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da INTEAGRO – COOPERATIVA DE INTEGRAÇÃO DA AGRICULTURA 
FAMILIAR,Sr. Roberto Inocêncio dos Santos, no exercício da suas atribuições,em cumprimento 
às disposições legais e estatutárias (Lei nº 5.764/1971 e art. 26 e, no uso das atribuições que lhe 
confere o Estatuto Social, os CONVOCA os Senhores Cooperados, que nesta data somam 36 
(trinta e seis) associados em pleno gozo de seus direitos sociais, para participarem da ASSEM-
BLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 03 de abril de  2022 na sub-sede do SINDICATO 
DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO PESSOA, na rua Pedro Aleixo, s/nº, Gramame, 
município de João Pessoa, Estado da Paraíba, às 8:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) 
dos associados,  em primeira convocação; às 9:00 horas, com a presença de metade mais um 
dos associados, em segunda convocação; e em terceira e última convocação as 10:00 horas, 
com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos: 

ORDEM DO DIA:
1 – Reforma estatutária;
2 - Prestação de contas do exercício de 2021, compreendendo, Balanço, Demonstração das 

Contas de Resultado as Sobras e Perdas do exercício, Parecer do Conselho Fiscal e Previsão 
Orçamentaria para o exercício de 2022;

3 – Adesão de novos cooperados;
3 -Eleição para os cargos vagos e do Conselho fiscal. Podendo renovar 1/3 (um terço) de 

seus membros, 
4 - Outros assuntos de interesse geral

João Pessoa-PB, 23 de abril de 2022.
Roberto Inocêncio dos Santos

Presidente

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,LRO=SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA=AC:14,22HA=NE:05=L/
ATV:NOVO BAIRRO II-MUNICÍPIO: SANTA RITA/PB.Processo:2022-001281/TEC/LO-3759.

ALLIANCE BLUE CONSTRUCOES SPE LTDA– CNPJ N°23.113.308/0001-49, torna público 
que requereuda SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente,Pesca e Aquicultura, renovação da 
Licença de Instalação nº339/2018, situado na Rua Cassiano da Cunha Nóbrega, S/N, Ponta de 
Matos, Cabedelo.
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