
Ao comemorar a aquisição da rede 
social, homem mais rico do mundo 

voltou a falar em liberdade de expressão 
e prometeu atacar os robôs de spam.
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Elon Musk compra o 
Twitter por US$ 44 bi

Pagamento 
dos servidores 
estaduais será na 
quinta e sexta

No primeiro dia, rece-
bem aposentados, pensio-
nistas e reformados. No se-
gundo, servidores da ativa. 
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n “Vamos viajar no livro ‘Sete mares’ e conhecer 
um pouco das suas histórias (...) todas falam de 
heróis valentes e desafiadores”.

Neide Medeiros Santos
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Doença que pode levar à morte 
atinge 25% da população da PB

 cuidado com a Hipertensão

Ação realizada nesta terça-feira, pela SES-PB, busca conscientizar sobre a enfermidade. Páginas 5 e 24
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

601.512

30.353.592

507.045.234

10.204

662.777

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

CASOS vACINAS APLICADAS

------

425.486.820

11.529.027.332

445.685

29.411.813

------

RECUPERADOS

Livro conta a trajetória de 
Otinaldo Lourenço no rádio

Escrita pelo próprio jornalista (foto), obra 
póstuma será lançada quinta-feira, durante o 
Pôr do Sol Literário, na APL, em João Pessoa. 
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Futebol: hoje tem Belo e Nacional
Times disputam, na capital, uma vaga na 

final do Campeonato Paraibano 2022. 
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Estado amplia 
auxílio à 
alimentação 
nas escolas

Programa irá benefi-
ciar mais de 241 mil estu-
dantes da Rede Estadual 
de ensino na Paraíba. 
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Engenheiro 
Guarany Viana 
é enterrado em 
João Pessoa

Um dos fundadores da 
Cagepa morreu no dia em 
que completou 80 anos de 
idade, vítima de câncer. 
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A 34a edição do evento será realizada em Campina Grande entre os dias 8 de ju-
nho e 3 de julho e terá como tema “Bordados que contam histórias”. Página 20

Salão do Artesanato: inscrições 
podem ser feitas até 8 de maio

Foto: Ortilo Antonio

Foto: Secom-PB

Anúncio foi feito por João Azevêdo no programa Conversa com o Governador de ontem, transmitido pela Rádio Tabajara. Página 13

Governo vai fazer 3.500 cisternas em 69 cidades

Foto: A União/Arquivo

n “Quanto ao rendimento, a renda fixa pode 
ter uma remuneração prefixada com a taxa já 
pactuada no ato da aplicação”.

Flávio Uchôa

Página 17



 O Brasil assistiu estupefato o presidente Jair Bolsonaro conceder a chamada 
graça constitucional – ou perdão de pena – ao deputado Daniel Silveira (PTB), 
condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 8 anos e 9 meses de prisão, 
por defender, inclusive nas redes sociais, ataques e violência física contra minis-
tros da Corte.  

A rapidez com que o decreto presidencial foi emitido – mal o STF decidiu por 
10 votos a 1 pela condenação do parlamentar, o presidente já havia assinado o do-
cumento de perdão de pena para beneficiar um de seus aliados mais polêmicos. 
Há quem enxergue o episódio como um aceno de Bolsonaro para a ala mais radi-
cal que integra o seu universo eleitoral. A propósito disso, é oportuno o que de-
clarou o cientista político André Pereira César ao portal Congresso em Foco: “O 
presidente fez um importante sinal à sua base eleitoral, reforçando os laços com 
o eleitor bolsonarista. As eleições se avizinham e Bolsonaro e seu entorno preci-
sam movimentar a massa, para que ela cresça o suficiente ao ponto de garantir 
a reeleição”.  

Mas o que é mais estarrecedor – e altamente prejudicial à nossa ameaçada de-
mocracia – ainda estava por vir. Reportagem de O Globo revela que o texto do de-
creto presidencial já estava esboçado dias antes do julgamento de Daniel Silveira 
no STF, na quarta-feira passada. De acordo com o jornal, o documento foi previa-
mente elaborado com vistas a ser utilizado na possibilidade de as investigações 
em curso no STF chegassem aos filhos de Bolsonaro – o deputado federal Eduar-
do Bolsonaro esteve na mira da ‘CPMI das Fake News’ do Congresso Nacional 
e o vereador Carlos Bolsonaro foi citado em relatório da Polícia Federal que apu-
rou a atuação de grupos organizados que disseminaram mensagens de ódio e 
ataques ao estado democrático de direito. Face a essa revelação, é possível consi-
derar que, na hipótese de um dos filhos do presidente ser condenado por algum 
crime – ou outros aliados, como Daniel Silveira –, ele adotará o mesmo procedi-
mento. Seria uma espécie de blindagem familiar.  

Há que se dizer que a última vez em que ocorreu a concessão de uma graça foi 
na longínqua década de 1940, por intermédio do presidente José Linhares, que 
ocupou a Presidência da República por pouco mais de três meses, após a depo-
sição de Getúlio Vargas. Como vemos, é um mecanismo atípico na jurisprudên-
cia brasileira.

Artigo

Blindagem familiar 
Editorial

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

Os caminhos da democracia 
Diante dos fatos que sobressaltam o País, 

estimulados por um confronto cada vez 
mais intolerante – e suicida -  entre a Direi-
ta e a Esquerda, entre o Estado de Direito e 
os que tentam menosprezá-lo; entre os que 
procuram desacreditar as instituições e os 
que creem na sua inviolabilidade ; dos que 
pregam a paz e os que estimulam o ódio, 
fui buscar no livro “Sexta-feira 13 – Os últi-
mos dias do Governo Goulart”, de autoria 
do paraibano Abelardo de Araújo Jurema, 
ex-ministro da Justiça,  que experimentou 
a plenitude do Poder e a amargura do exí-
lio, alguns conceitos que pudessem servir 
de ensinamentos aos que buscam  explica-
ções e alternativas para esse turbulento pe-
ríodo da história brasileira.  

Em um dos seus capítulos, Jurema ofere-
ce a sua visão sobre o regime democrático: 

- A democracia que, na sua essência, vive 
da convivência dos contrários, jamais pode-
rá subsistir ao monólogo que a definhará até 
a morte. Sua consistência se apura no deba-
te, na controvérsia, no entrechoque das teses 
e ideias. Qualquer outra modalidade que se 
lhe aplique, não apenas porá em curso o pro-
cesso de distorção do seu conteúdo moral e 
político, como se alterará toda a sua signi-
ficação através da história da humanidade. 

E acrescenta: “por isso mesmo é que 
grandes vultos, na história de todos os po-
vos, que surgiram para salvá-la, no delírio 
do Poder se perderam e, ainda em seu nome, 
por algum tempo, a exerceram, deformada 
e deturpada até a queda fatal”. 

Deputado federal preso no exercício do 
seu mandato, sem culpa formada ou pro-
cesso estabelecido; sem direito a indulto ou 
sursis; com seus direitos políticos suspen-

sos por 10 anos e obrigado a viver no exte-
rior, Abelardo Jurema acumulou experiên-
cias que resultaram em outras - conclusões: 

- O processo democrático, numa Repúbli-
ca sacudida pelos efeitos multiformes do seu 
vertiginoso crescimento, da transformação 
de sua sociedade tradicionalmente agrária 
em sociedade agroindustrial,  da participa-
ção dos trabalhadores, cada vez mais pre-
sentes nos comandos nacionais,  e da onda 
inflacionária que desajusta a família brasi-
leira, precisa ser cuidado como uma plan-
ta tenra,  a exigir paciência, renúncia, com-
preensão e transigência. 

E Jurema conclui com uma advertência: 
- Que nos sacrifiquem a nós, mas não 

aquelas gerações que nunca se tornarão fe-
lizes com as costas voltadas para as injusti-
ças. Nunca o ódio construiu. Só o amor cons-
trói para a eternidade.

Um dia desses fui buscar a mixaria no 
banco e achei que o dinheiro estava com 
um cheirinho ardido. Tenho a convicção de 
que o dinheiro é sempre uma coisa suja, pois 
me ensinaram isso desde menino. “Lave as 
mãos quando pegar em dinheiro”, diziam, 
“dinheiro tem micróbio, todo mundo pega 
nele”. Raramente eu pegava em dinheiro; 
não sei por que as pessoas doentes sempre 
pegavam em dinheiro. As pessoas grandes 
doentes nunca deviam pegar em dinheiro, 
para não adoecer mais e adoecer os outros.

Eu fazia de conta que pegava em dinhei-
ro contando os maços de notas de cigarro 
que carregava nos bolsos. Eram notas feitas 
de carteiras de cigarro desmontadas que nós, 
meninos, colecionávamos nos bons tempos. 
Os bons tempos eram o começo dos anos cin-
quenta. A moeda brasileira da época, o cru-
zeiro, ainda estava muito valorizada, pois, 
quando terminou a guerra, em 1945, o cru-
zeiro era a segunda moeda mais forte do 
mundo. A libra esterlina estava bombardea-
da, o franco, arrasado, a lira também, o ien 
nem existia mais, o rublo não corria. Só havia 
duas moedas no mundo que tinham valor: o 
dólar todo poderoso e o cruzeiro brasileiro.

O cruzeiro valia tanto que as notas de ci-
garro brasileiras valiam também. Pelo me-
nos era o que pensávamos. Mas as pessoas 
grandes achavam que até essas notas tinham 
micróbios, se fossem recolhidas nas sarjetas. 
Assim, ficávamos sempre na dependência 
da gente grande; só pegávamos em dinhei-
ro se ele fosse dado por algum adulto – pa-
drinho, tio ou visita – assim como as notas 
de cigarro. 

Meu pai não fumava, mas pedia aos 
amigos fumantes as carteiras de cigarro va-
zias. Quando chegava em casa tinha sem-
pre uma carteira de Astória, Continental ou 
Hollywood para me dar. Elas eram desdo-
bradas em notas valiosas, cheirosas, e guar-
dadas numa caixa-forte de sapatos, escondi-
da debaixo da cama. E ainda tinha o papel 
de prata, do lado de dentro das carteiras; es-
tes, sim, valiam uma fortuna, e eram mais 
cheirosos ainda.

Quando algum adulto nos dava uma pra-

ta, a gente grande de casa dizia logo: “Agra-
deça e vá botar no mealheiro”. O mealheiro 
era um porquinho ou uma barrica de barro 
ou de matéria plástica, ambos furados para 
dar passagem às moedas, ou um globo ter-
restre de lata, ou um lança-perfume fura-
do nos fundos. Agradecíamos, botávamos 
a doação na botija e lavávamos as mãos. As 
moedas, mais do que as notas, tinham um 
cheiro acre, ativo; cheiro de micróbios.

Mas a mixaria que peguei no banco, dia 
desses, vinha com um cheiro diferente. Era 
um cheiro azedo, ardido. Outro dia fui pegar 
uns trocados e o cheiro estava pior, uma ca-
tinga abafada, que não identifiquei de logo. 
Mostrei a Raimundo, gerente:

- Essa catinga é de chulé e de bufa. Vem 
da moda de se carregar dinheiro nas meias 
e nas cuecas.

Aí me lembrei de Papillon, que tirou uma 
pena na Guiana Francesa. Ele guardava o di-
nheiro enfiado naquele lugar.

O governo deveria acabar com o dinhei-
ro de papel e de metal, deixar só o dinheiro 
virtual, isto é, dos cheques, da Net, dos car-
tões. Estes, às vezes, são clonados, mas o di-
nheiro fica rastreado. Mesmo lavado, se sabe 
as sarjetas em que passou.

Dinheiro com chulé

Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com | Colaborador
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a sua visão 
sobre o regime 
democrático
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 O governador João Aze-
vêdo anunciou, ontem, no 
programa semanal Conver-
sa com o Governador, trans-
mitido em cadeia estadual 
pela Rádio Tabajara, a am-
pliação do Programa de Au-
xílio à Alimentação Escolar 
(PAAE). A iniciativa irá be-
neficiar mais de 241 mil estu-
dantes das escolas regulares 
da Rede Estadual de Ensino 
e representa investimentos 
superiores a R$ 23 milhões.

 A ação do Governo da 
Paraíba, que já atende as es-
colas de ensino integral, tem 
o objetivo de complementar 

a alimentação nas escolas da 
Rede Estadual. Os recursos 
serão transferidos entre os 
meses de abril e dezembro 
por meio da antiga conta do 
Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar (PNAE), 
que se torna, a partir de ago-
ra, a conta oficial para reali-
zação das transferências.

 “Essa é mais uma ação 
que faz parte do nosso con-
junto de investimentos na 
Educação. Apenas em 2021, 
foram mais de R$ 500 mi-
lhões destinados à refor-
ma, ampliação e constru-
ção de escolas, implantação 

de mais 73 escolas integrais, 
fazendo com que a Paraíba 
se tornasse o segundo es-
tado do Brasil em termos 
percentuais de escolas com 
essa modalidade de ensino, 
das quais 50% são técnicas, 
preparando a mão de obra 
para o mercado de trabalho, 
o que é fundamental nesse 
momento. Além disso, inje-
tamos recursos na pesqui-
sa que somam mais de R$ 
110 milhões porque acredi-
tamos na ciência e tecnolo-
gia para vencer os grandes 
desafios”, destacou o gover-
nador João Azevêdo.

Na Paraíba, 206 pessoas 
foram detidas, suspeitas de 
vários crimes durante ações 
integradas das forças de segu-
rança na Operação Tiradentes. 
Iniciada à 0h da última quin-
ta-feira até as 24h de domingo, 
a operação contou com refor-
ço na Polícia Militar, Polícia Ci-
vil, Corpo de Bombeiros Mili-
tar, Grupamento Tático Aéreo 
da Secretaria de Segurança e 
Defesa Social, Secretaria de 
Administração Penitenciária 
e Departamento Estadual de 
Trânsito.

A Polícia Militar concluiu 
a Operação Tiradentes com 
a prisão e apreensão de 152 
suspeitos de vários crimes, 
em todo o estado e ainda com 
a apreensão de 10 menores, 
também suspeitos de práti-
cas ilegais. O balanço divulga-
do pela corporação traz ainda 
como resultado a apreensão de 
52 armas de fogo e o registro 
de 23 veículos com queixas de 

roubo recuperados nas ações. 
Durante a Operação Tiraden-
tes, ainda foram cumpridos 23 
mandados de prisão pela Polí-
cia Militar. 

A Polícia Civil, por sua vez, 
realizou 54 autos de prisão em 
flagrante e instaurou 28 inqué-
ritos para investigar crimes 
como violência doméstica, trá-
fico de drogas, posse ilegal de 
arma de fogo, roubos e crimes 
de trânsito.

A Operação Tiradentes foi 
lançada na última quinta-fei-
ra pelo secretário de Seguran-
ça, Jean Nunes, e o coman-
dante-geral da Polícia Militar, 
coronel Sérgio Fonseca, que 
juntos ao delegado-geral da 
Polícia Civil, André Rabelo e 
ao secretário de Administra-
ção Penitenciária, João Alves, 
comandaram pessoalmente 
as primeiras abordagens nas 
ruas, bem como uma ação de 
fiscalização no Presídio Silvio 
Porto, em João Pessoa.

As ações contaram com 
um reforço de policiais, au-
mentando o número de abor-
dagens, bloqueios e incursões 
em áreas mapeadas e indica-
das pelas estatísticas e inteli-
gência da Sesds.

Detran-PB 
A Operação Tiraden-

tes, pela Lei Seca, teve cará-
ter educativo, com a presen-
ça dos agentes de trânsito nos 
principais corredores dos ba-
res e restaurantes da orla, do 
Cabo Branco a Intermares. A 
ação constou da distribuição 
de material educativo, com 
abordagens aos condutores. 
Portanto, não houve autuações 
por alcoolemia.

Polícia penal
No final de semana da 

Operação Tiradentes, a polí-
cia penal realizou vistorias em 
várias unidades prisionais do 
estado, a exemplo das unida-

des de Campina Grande e Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa, com apreensões de 
drogas nas unidades de Ma-
manguape, Itabaiana, e na ca-
pital na unidade do Róger.

Todas as apreensões foram 
feitas com familiares nas oca-
siões das visitas, onde tenta-
ram burlar a segurança das 
unidades com drogas.

Ampliação do PAAE representa investimento superior a R$ 23 milhões

Programa vai beneficiar
mais de 241 mil alunos

Auxílio à AlimentAção escolAr nA pArAíbA

n 

A ação do 
Governo da 
Paraíba, que 
já atende as 
escolas de 
ensino integral, 
tem o objetivo de 
complementar a 
alimentação nas 
escolas da Rede 
Estadual

Mais de 200 suspeitos são presos e 52 armas, apreendidas 
operAção tirAdentes no estAdo

Perdeu comando 
do PdT em cG 

nada que não Possa ficar Pior: 
BolsonarisTas querem esTender 
Perdão de Pena a ouTros aliados  

eleição: indíGena 
é Pré-candidaTa  

O que era esdrúxulo, anor-
mal e amoral, está pres-

tes a ficar pior. Na es-
teira da decisão do 
presidente Jair Bol-
sonaro de conceder 
perdão ao depu-

tado federal Da-
niel Silveira (PTB
-RJ), condenado a 
nove anos e oito 

meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF), 
por incitar agressões físicas a ministros da corte, a de-
putada Carla Zambelli (PL, foto) e outros parlamentares 
bolsonaristas querem, agora, que a anistia seja amplia-
da – pasmem – para outros apoiadores do presidente. A 
deputada, que diz contar com o apoio de mais de 50 de-
putados, irá apresentar projeto de lei que amplia a con-
cessão da graça presidencial. O foco é anistiar Silveira 
de todos os crimes a ele imputados, inclusive devolven-
do-lhe os seus direitos políticos. Caso a oportunista pro-
posta seja aprovada pela Câmara dos Deputados, irá 
beneficiar apoiadores de Bolsonaro, entre os quais o blo-
gueiro Allan dos Santos, o caminhoneiro Zé Trovão e o 
ex-presidente do PTB, partido ao qual Silveira é filiado, 
Roberto Jefferson, que passou cinco meses preso no pre-
sídio de Bangu (RJ) e, agora, está em prisão domiciliar, 
por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF. 
Para ser votado em plenário, o projeto de lei ainda ne-
cessitará cumprir o rito de passar pelas comissões te-
máticas. Caso supere essas etapas, precisará de maio-
ria simples – ou 257 votos – para ser aprovado.          

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

marcha dos PrefeiTos: GesTores  
querem royalTies do PeTróleo  

“é canalha, sem escrúPulos” 

não feriu PreceiTo moral? 

de volTa à JusTiça comum 

O deputado Julian Lemos (União Brasil) considera 
ser uma prerrogativa de Jair Bolsonaro (PL) conce-
der a anistia ao deputado Daniel Silveira, mas afir-
ma que a decisão trará consequências negativas 
para o presidente. Sobre Silveira, o parlamentar 
paraibano foi enfático: “É um canalha, sem escrú-
pulos”. Para Julian, Silveira ultrapassou os limites 
legais ao fazer ataques a ministros do STF.          

Reitor da UFPB, Valdiney Gouveia considera que 
não feriu preceitos legal e moral para ingressar 
no curso de Engenharia de Produção, por meio do 
sistema de cotas. Em entrevista, se disse surpreso 
com a decisão do Ministério Público Federal de 
pedir a sua exclusão da lista de aprovados. “O que 
me espanta é isso, uma pessoa que se submeteu 
ao processo como outra qualquer ser questiona-
da. Não fiz a prova como reitor, fiz como Valdiney 
Gouveia”.  

Juiz relator do processo contra o ex-governador 
Ricardo Coutinho (PT), no TRE-PB, Roberto D’Horn 
apontou que não há ilícitos eleitorais, decidindo 
pela devolução da peça para o Tribunal de Justiça 
da Paraíba (TJ-PB) – esse entendimento foi acom-
panhado, à unanimidade, pelos demais juízes da 
corte. O processo da Operação Calvário havia sido 
enviado ao órgão eleitoral pelo TJ-PB, em janeiro 
deste ano.            

“Vamos lutar para ocu-
par esse espaço na As-
sembleia”. Da índia Co-
madre Guerreira, que 
anunciou sua pré-candi-
datura a deputada esta-
dual pelo Rede Sustenta-
bilidade. Ela representa 
o Coletivo de Mulheres 
Potiguaras da Baía da 
Traição – Salvo engano, 
o parlamento paraibano 
nunca teve um represen-
tante nativo de tribos in-
dígenas da Paraíba. Um 
dos focos do partido é 
buscar justamente essas 
vozes representativas de 
minorias.       

Novas episódios con-
tinuam impactando a 
família Feliciano. Após 
Gustavo ser apeado da 
presidência estadual 
do PDT, o irmão dele, 
Renato Feliciano, tam-
bém perdeu o comando 
do partido em Campina 
Grande. Na semana 
passada, após a inter-
venção determinada 
pelo presidente Carlos 
Lupi, quem assumiu a 
presidência do partido 
na Paraíba foi o advo-
gado Márcio Ribeiro, 
que é membro da Exe-
cutiva nacional.  

Entre as pautas a serem tratadas na 23ª Marcha do 
Prefeitos, iniciada ontem e que se estenderá até a 
próxima quinta-feira, em Brasília, uma em particu-
lar está no foco dos gestores municipais: os recursos 
oriundos da repartição dos royalties do petróleo 
entre os estados produtores e os não produtores. De 
acordo com George Coelho, presidente da Famup, 
municípios paraibanos perdem R$ 800 milhões por 
ano porque esse repasse foi judicializado.      

Após 15 Anos

Irmãos se encontram em hospital
As cidades paraibanas de 

Taperoá e Livramento são 
separadas por, aproximada-
mente, 30 km de estradas. 
Mas foi na Enfermaria 04 do 
Hospital Geral de Taperoá 
que a distância geográfica e 
a distância gerada pela sau-
dade foram encurtadas, com 
o encontro entre dois irmãos 
que não se viam há mais de 15 
anos que foram internos em 
dias diferentes e por motivos 
também diferentes no HGT.

Dada à coincidência dos 
sobrenomes, a equipe de as-
sistência social do hospital 
decidiu averiguar e desco-
briu que não só os dois ido-
sos eram irmãos como não se 
viam há mais de uma déca-
da. Os relatos das filhas dos 
dois à equipe de saúde foram 
os de que os dois irmãos não 
se viam há mais de 15 anos.

José Valentim da Costa, 86 
anos, viúvo e pai de 12 filhos e 
morador de Taperoá, foi aco-
modado na enfermaria devi-
do a um pós-cirúrgico. O seu 
irmão, Antônio Valentim da 
Costa, 76 anos, solteiro, mas 
com vários filhos também, é 
morador do Sítio Torrões, na 
cidade de Livramento, e deu 

entrada no hospital para pro-
cedimentos clínicos. 

Diante da situação inusita-
da, a equipe de Enfermagem 
do Hospital Geral de Taperoá 
decidiu promover, no dia 21 
de abril, o encontro dos dois 
irmãos. Os dois ficaram emo-
cionados e mesmo em macas 
estenderam as mãos um para 
o outro. Antônio Valentim 
precisou ser levado ao Hos-
pital de Traumas de Campi-

na Grande para procedimen-
tos médicos, mas reforçou à 
equipe que gostaria de voltar 
ao HGT para poder conversar 
melhor com o irmão. 

A diretora-geral do Hospi-
tal Geral de Taperoá, Débora 
Cristina Farias, ressaltou que 
o encontro, embora inusitado, 
está contemplado com as di-
retrizes de humanização da 
unidade hospitalar. “Ações de 
humanização são construí-

das com muito respeito, em-
patia e amor, focando nas ne-
cessidades dos usuários, indo 
além dos meros aspectos pa-
tológicos. Promovemos esse 
grande e comovente encon-
tro dos dois irmãos que não 
se viam há mais de 15 anos, 
dados os esforços da equipe 
de assistência e seus familia-
res e ainda potencializaram a 
melhora e a recuperação de-
les”, disse. 
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equipe de 
Enfermagem 
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Taperoá 
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Os dois irmãos ficaram emocionados e, mesmo em macas, estenderam as mãos

Ações
contaram com um 

reforço de policiais, 
aumentando o número de 

abordagens, bloqueios 
e incursões em áreas 

mapeadas e indicadas 
pelas estatísticas e 

inteligência da Sesds

Foto: Secom-PB
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A Paraíba confirmou on-
tem 54 novos casos da Co-
vid-19 e um óbito, que acon-
teceu no último domingo. 
Com os novos números, 
o Estado passa a contabi-
lizar 601.512 casos em to-
dos os seus 223 municípios 
e 10.204 mortes em decor-
rência do coronavírus. Os 
dados são do boletim di-
vulgado pela Secretaria de 
Estado da Saúde (SES-PB).

Ao todo, existem 35 pa-
cientes internados nas uni-
dades de saúde de refe-
rência no tratamento da 
Covid-19 da rede pública 
na Paraíba. Mais de 445,5 
mil pacientes se recupera-
ram da doença no estado e 
1.509.499 testes para o diag-

nóstico do novo coronaví-
rus foram realizados.

Em relação à vacinação, 
o Estado já aplicou 8.653.318 
doses dos imunizantes con-
tra o coronavírus. Desse to-
tal, 3.498.417 pessoas já to-
maram a primeira dose da 
vacina e 3.276.169 estão com 
o esquema vacinal comple-
to. Esses números indicam 
que mais de 86% da popu-
lação paraibana já recebeu 
a primeira dose do imuni-
zante e mais de 80% já to-
mou as duas doses. 

Dentre os vacinados 
com o esquema vacinal 
completo, 3.190.519 rece-
beram imunizantes que 
necessitam das duas do-
ses e outros 85.650 utiliza-
ram a vacina de dose única. 
Quanto à chamada dose de 
reforço, 45.894 pessoas com 

imunossupressão já se vaci-
naram e 1.815.009 pessoas a 
partir de 18 anos também 
tomaram a dose extra. Des-
de o início da campanha de 
vacinação, 9.134.144 doses 
de imunizantes foram dis-
tribuídas para todos os 223 
municípios paraibanos.

O estado possui 7% dos 
leitos de UTI adulto, pediá-
trico e obstétrico ocupados. 
Na Região Metropolitana de 
João Pessoa, o percentual de 
ocupação dos leitos de UTI 
adulto é de 6%. Em Campi-
na Grande, esse índice é de 
1% e o Sertão paraibano se 
mantém com o percentual 
de ocupação zerado. Tratan-
do-se de internação, o Cen-
tro Estadual de Regulação 
Hospitalar registrou um pa-
ciente internado entre o do-
mingo e ontem.

Uma portaria do Mi-
nistério da Saúde instituiu 
dia de conscientização da 
fibrodisplasia ossificante 
progressiva (FOP), uma 
doença de origem genéti-
ca extremamente rara, que 
atinge uma a cada 1,4 mi-
lhão de pessoas no mun-
do. O texto foi assinado 
ontem, durante cerimô-
nia no Palácio do Planal-
to com as presenças do 
presidente Jair Bolsona-
ro, da primeira-dama Mi-
chele Bolsonaro e do mi-
nistro da Saúde, Marcelo 
Queiroga.

A data escolhida para a 
conscientização será 23 de 
abril, ocasião em que, há 

exatos 16 anos, foi publi-
cado um estudo na revista 
científica norte-americana 
Nature em que pesquisa-
dores conseguiram des-
crever a alteração no gene 
causador da doença.

O objetivo do Governo 
Federal é estimular a di-
vulgação de informações 
sobre a doença, sintomas, 
além de ampliar o conhe-
cimento dos profissionais 
de saúde, em todos os ní-
veis de atenção, para as 
ações de detecção preco-
ce e tratamento adequado. 
Para isso, o Ministério da 
Saúde elaborou uma nota 
técnica voltada a profissio-
nais de saúde para padro-
nizar os procedimentos de 
diagnóstico e tratamen-
to da doença na rede pú-

blica. Segundo a pasta, o 
diagnóstico precoce, na 
sala de parto ou nas pri-
meiras consultas pediátri-
cas, pode ajudar a reduzir 
o impacto da doença sobre 
a vida e desenvolvimento 
da criança.

A FOP é uma doença 
que não tem cura e que 
leva à formação óssea fora 
do esqueleto (ossos extra 
esqueléticos ou heterotó-
picos) afetando tendões e 
ligamentos, entre outras 
partes do corpo, o que li-
mita os movimentos das 
pessoas. Normalmente, o 
processo de ossificação é 
perceptível na primeira 
infância, até os cinco anos 
de idade, afetando os mo-
vimentos do pescoço, dos 
ombros e dos membros.

O empresário Ruan 
Ferreira de Oliveira ago-
ra é réu após a juíza Fran-
cilucy Rejane de Sousa 
Mota acatar denúncia do 
Ministério Público. Ruan 
Macário, como é conheci-
do está foragido desde o 
dia 11 de setembro quan-
do provocou o acidente 
que matou o motoboy Kel-
ton Marques, de 33 anos, 
no Retão de Manaíra, em 
João Pessoa. A magistra-
da entendeu que há indí-
cios suficientes de auto-
ria e prova da existência 
de crime.

A denúncia do Ministé-
rio Público é assinada pelo 
promotor Leonardo Perei-
ra de Assis. Outra decisão 
da magistrada foi aceitar 
um pedido da feita do em-
presário de restituição de 

bens do réu apreendidos 
por determinação judicial.

Os bens constantes da 
petição da defesa são um 
IPhone X preto, uma câ-
mera fotográfica, uma cai-
xa de som, uma carteira 
contendo todos os docu-

mentos dele e uma mala 
de roupas, além do veí-
culo Voyage de cor pra-
ta envolvido na colisão 
onde estava a filmadora 
que mostrou a velocida-
de – 163km no momento 
da colisão. 

No próximo dia 11 
completam oito meses que 
Ruan Macário se encon-
tra foragido com prisão 
preventiva decretada pela 
Justiça paraibana. Através 
de sua defesa, ele já ten-
tou vários habeas corpus, 
no entanto todos foram 
negados, tanto no Tribu-
nal de Justiça da Paraíba 
como também em instân-
cias superiores. O aciden-
te foi filmado pela câma-
ra do carro de Ruan como 
também de instaladas em 
prédios daquela avenida.

A mãe da menina Ra-
quel Antunes, morta por 
um carro alegórico na 
dispersão do sambódro-
mo, depôs à polícia on-
tem. Marcela Portelinha 
Antunes esteve na 6ª De-
legacia de Polícia no iní-
cio da tarde, onde perma-
neceu por cerca de duas 
horas e meia. Ela saiu 
dentro de uma viatura 
descaracterizada da po-
lícia e evitou falar com a 
imprensa.

A Escola de Samba Em 
Cima da Hora não en-
viou ninguém da dire-
toria para o depoimento. 
Apenas um de seus advo-
gados, Douglas Almeida, 

esteve na delegacia, a fim 
de tomar ciência do pro-
cesso.

“Eu acabei de ter aces-
so aos autos do proces-
so. A agremiação vai se 
comprometer em dispo-
nibilizar as melhores in-
formações possíveis, para 
averiguar o que aconte-
ceu, de fato, nessa fata-
lidade. Estamos aguar-
dando a conclusão da 
perícia e o fornecimento 
das imagens, para averi-
guar o que aconteceu no 
local do acidente”, disse o 
advogado.

A delegada da 6ª DP, 
Maria Aparecida Mallet, 
responsável pelas inves-
tigações, informou que já 
prestaram depoimentos 
várias testemunhas que 

presenciaram o acidente, 
e apresentaram alguns 
elementos importantes 
para a investigação. “São 
pessoas que perceberam 
o momento do fato, o aci-
dente, e elas relataram o 
perigo iminente que esta-
va ocorrendo ali”, disse.

Raquel, de 11 anos de 
idade, foi imprensada en-
tre um carro alegórico da 
Em Cima da Hora e um 
poste, na noite da últi-
ma quarta-feira, após a 
dispersão, já do lado de 
fora do sambódromo. Ela 
morreu na sexta-feira, no 
Hospital Municipal Sou-
za Aguiar, após amputar 
uma das pernas. A polí-
cia investiga de quem foi 
a responsabilidade por 
sua morte.

Juíza acata denúncia e suspeito 
de matar motoboy se torna réu

Mãe de menina morta por carro 
alegórico depõe à Polícia Civil

Paraíba tem 54 novos casos de 
Covid e registra mais uma morte

Governo cria dia de conscientização 
sobre a fibrodisplasia ossificante
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Procedimentos cirúrgicos vão acontecer durante quatro dias no Hospital Santa Filomena, na cidade de Monteiro

Teve início ontem mais 
um mutirão de cirurgias 
de catarata promovido pelo 
programa Opera Paraíba 
no Hospital Santa Filome-
na, em Monteiro. Durante 
quatro dias vão ser realiza-
das cerca de 350 interven-
ções cirúrgicas.

 “A demanda por cirur-
gia de catarata é muito alta, 
e é bastante comum os ido-
sos apresentarem o proble-
ma. Graças ao Opera Pa-
raíba, esses pacientes estão 
tendo a visão recuperada, e 
assim mais autonomia para 
desempenhar as atividades 
habituais,” esclarece a di-
retora do hospital, Adriana 
Rodrigues.

 A catarata é uma doen-
ça caracterizada pela perda 
de transparência do crista-
lino, a lente natural do olho, 
cuja função é propiciar o 
foco da visão em diferentes 
distâncias. As pessoas aco-
metidas pela doença cos-
tumam apresentar proble-
mas de visão nublada, o que 
as impossibilitam de reali-
zar atividades cotidianas 
como ler, escrever e dirigir. 

A enfermidade é bastante 
comum em pessoas da ter-
ceira idade e pode aconte-
cer com mais frequência do 
que se imagina.

 Este ano o programa já 
devolveu a oportunidade de 
voltar a enxergar a cerca de 
dois mil paraibanos, que fo-
ram contemplados com ci-
rurgias de catarata. Os pro-
cedimentos acontecem em 
forma de mutirão itinerante 
nos hospitais que integram 
a rede de saúde do Estado, e 
agora passa a ser oferecido 
de forma periódica, a cada 
15 dias, no Hospital de Clí-
nicas, em Campina Grande.

Mutirão terá 350 cirurgias de catarata
programa opera paraíba

acidente em manaíra

no rio de janeiro

boletim da ses

doença rara

Catarata
é uma doença 

caracterizada pela 
perda de transparência 

do cristalino, a lente 
natural do olho

Próximo
dia 11 completam-se 
oito meses que Ruan 
Macário se encontra 
foragido, com prisão 
preventiva decretada 

pela Justiça paraibana

Este ano, o programa já devolveu a oportunidade de enxergar a cerca de dois mil paraibanos, que foram contemplados com a cirurgia

Foto: Secom-PB
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A hipertensão atinge 
29% dos homens (457.292) 
e 20% (321.828) das mulhe-
res com idades acima dos 
18 anos na Paraíba são hi-
pertensas. É esse o quadro 
apontado pelo sistema de 
Vigilância de Fatores de Ris-
co e Proteção para Doenças 
Crônicas para Inquérito Te-
lefônico (Vigitel) do Minis-
tério da Saúde. Hoje, 26 de 
abril, é celebrado o Dia Na-
cional de Combate à Hiper-
tensão Arterial e, em alu-
são à data, a Secretaria de 
Estado da Saúde vai ofer-
tar ações de cuidados e pre-
venção à hipertensão a par-
tir das 6h30, na Praça da 
Criança, no bairro de Tibiri 
2, em Santa Rita. Na capital, 
as ações começam às 10h, no 
Shopping Tambiá, e se es-
tendem até as 13h. 

Durante as ações de 
combate à hipertensão, se-
rão ofertados serviços de 
aferição da pressão arterial 
e avaliação de peso, aliados 
às orientações de cuidados 
com a saúde. As equipes vão 
distribuir também panfle-
tos e cartilhas educativas, 
com o objetivo principal de 
ampliar as informações em 
saúde e garantir acesso às 
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SES realiza hoje ação de prevenção à doença que atinge 29% dos homens e 20% das mulheres no estado

Hipertensão atinge quase 800 mil
na paraíba

A data
26 de abril é 

considerado o 
Dia Nacional 
de Prevenção 
e Combate à 

Hipertensão Arterial 

formas de prevenir o pro-
blema. 

A ação na Praça da 
Criança em Tibiri é uma 
realização da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), por 
meio do Hospital Metro-
politano Dom José Maria 
Pires. No Shopping Tam-
biá, as ações de clicados e 
prevenção serão realizadas 
pela SES em parceria com 
a Sociedade Brasileira de 
Cadiologia-PB, Ligas Aca-
dêmicas de Cardiologia e 
Cirurgia Cardíaca da Uni-
versidade Federal da Paraí-
ba-CACC-UFPB, Liga Aca-
dêmica de Cardiologia da 
Paraíba – Cardioliga-PB 
e a Faculdade de Medici-

na Nova Esperança Fame-
ne-PB.

A data 26 de abril é con-
siderada o Dia Nacional de 
Prevenção e Combate à Hi-
pertensão Arterial com o 
objetivo de alertar a popu-
lação brasileira sobre os pe-
rigos que a doença pode 
provocar. Por ser uma en-

fermidade silenciosa, quan-
do não tratada correta-
mente, a hipertensão pode 
causar danos irreparáveis à 
saúde e ao bem estar físico 
das pessoas. A hipertensão 
é um dos motivadores fre-
quentes de problemas car-
diovasculares, principal-
mente o infarto e o acidente 

vascular cerebral, e tam-
bém a insuficiência renal, 
que pode ocasionar óbito. 

A maioria dos casos de 
hipertensão arterial é de 
natureza primária, sem 
causa desconhecida, mas 
diversos fatores são rele-
vantes para o aparecimen-
to da doença, a exemplo 

da predisposição genéti-
ca, estilo de vida que en-
volva pouca atividade físi-
ca e condições constantes 
de estresse, ansiedade e o 
consumo de alimentos com 
excesso de sal. 

SES oferecerá serviços de aferição da pressão arterial e avaliação de peso, junto com orientação de cuidados com a saúde

n 

Ações de 
prevenção à 
hipertensão 
ocorrem a 
partir das 
6h30, na Praça 
da Criança, em 
Tibiri 2, Santa 
Rita, e às 10h, 
no Shopping 
Tambiá, na 
capital

Foto: Pick Free

Hospital de Clínicas realiza 
atendimentos oftalmológicos

Opera paraíba

O programa Opera Pa-
raíba voltou a realizar, nes-
se fim de semana, os aten-
dimentos oftalmológicos 
no Hospital de Clínicas, em 
Campina Grande. Duran-
te todo o sábado (23), foram 
feitas mais de 100 consultas 
ambulatoriais em pacientes 
já cadastrados para realizar 
cirurgias de catarata.

“Como em todo procedi-
mento, antes das cirurgias 
nós disponibilizamos a tria-
gem, onde os pacientes vêm 
ao hospital, passam por uma 
avaliação com uma equipe 
de médicos especializados 
e são verificadas as indica-
ções, exames e se o pacien-
te está apto para o procedi-
mento”, explica a diretora 
da unidade de saúde, Vívian 
Rezende.

As primeiras cirurgias 

Leia mais na página 24

Consultas
Foram realizadas 

mais de 100 
consultas em 

pacientes 
cadastrados para 

cirurgia de catarata

estão marcadas para ocor-
rer no próximo sábado (30), 
e as intervenções vão ser rea-
lizadas a cada 15 dias. “Gra-
ças a Deus está tudo enca-
minhado para eu fazer a 

cirurgia. Fazendo é uma ri-
queza”, comenta o aposenta-
do José Luiz, de 70 anos.

A aposentada Damiana 
Ferreira, de 87 anos, foi ao 
hospital acompanhada da 
irmã Marilda Pereira, que 
destacou o atendimento rece-
bido. “Eu achei o atendimen-
to ótimo, o médico é muito 
bom. Já estamos com a cirur-
gia marcada”, comemora.

Para participar do pro-
grama, o usuário residente 
em Campina Grande, pre-
cisa entrar em contato com 
a Central de Agendamentos 
do hospital pelo site www.
operapb.saude.pb.gov.br ou 
presencialmente na própria 
unidade. Moradores de ou-
tros municípios precisam ser 
encaminhados por meio das 
secretarias de saúde de suas 
cidades.

Pacientes passaram por exames laboratoriais e as primeiras cirurgias ocorrem próximo sábado

Foto: Secom-PB

Secretaria de Saúde alerta para o 
crescimento de casos de dengue

açãO preventiva

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) alerta para o alto 
crescimento de casos de arbo-
viroses e divulgou nova pro-
gramação para a aplicação da 
Operação de Ultra Baixo Volu-
me acoplado a veículos (UBV) 
durante esta semana. De on-
tem até a sexta-feira (29), o car-
ro fumacê estará presente nos 
municípios de Soledade, Boa 
Vista, Nova Palmeira, Seri-
dó, Cuité, Santa Luzia, Juazei-
rinho, Lucena, Serra Branca e 
São José do Ramos. 

De acordo com dados da 
SES, desde a publicação do 
Boletim Epidemiológico no 
início de abril até o momento, 
foram registrados mais de três 
mil casos prováveis de den-
gue, que agora passam a ser 
6.773. Já para chikungunya, 
foram mais de dois mil, che-
gando a 4.464 casos prováveis 
e zika totalizando 193. 

A técnica responsável da 
SES pelas arboviroses, Car-
la Jaciara, explica que a cres-

Incidência
SES classifica 60 
municípios como 
de alta incidência 

de casos da 
dengue, com 

indicação de surto

cente na notificação é resulta-
do do trabalho conjunto entre 
a secretaria, por meio do Nú-
cleo de Doenças e Agravos 
Transmissíveis (NDAT), e os 
municípios. 

A técnica alerta que, nes-
te ano, 45 municípios estão si-
lenciosos, não realizando no-
tificação de casos suspeitos de 
arboviroses e 60 municípios 
estão com incidência alta, aci-
ma de 300, o que indica surto; 
além de seis municípios es-

tarem com óbitos em investi-
gação: Patos (um), Mulungu 
(um), Jericó (dois), Serra Bran-
ca (um), Boa Ventura (um) e 
Queimadas (um). Carla Jacia-
ra destaca que a notificação é 
uma forma do município sina-
lizar a situação epidemiológica 
de forma individual. 

“É importante que o mu-
nicípio realize a notificação de 
todos os casos suspeitos para 
que seja realizado o cálculo 
de forma segura, efetiva. E é 
preciso também que o muni-
cípio esteja realizando Levan-
tamento Rápido do Índice de 
Infestação por Aedes Aegyp-
ti (LIRAa). Com esses dados, 
podemos avaliar a necessidade 
do uso do carro UBV nos terri-
tórios”, pontua. 

Carla Jaciara lembra que, 
além da utilização do UBV, é 
fundamental que a população 
esteja sempre atenta a sua re-
sidência, mantendo o cuidado 
com qualquer meio que acu-
mule água. 

Operação de Ultra Baixo Volume com o carro fumacê está passando em 10 municípios esta semana

Foto: Marcos Russo
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Um dos fundadores da 
Companhia de Água e Es-
goto da Paraíba (Cagepa), o 
engenheiro, ex-professor da 
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB) e membro da 
Academia Paraibana de En-
genharia Guarany Viana fa-
leceu ontem, aos 80 anos, no 
dia de seu aniversário, em 
decorrência de um câncer 
de próstata. Ele tinha acaba-
do de escrever um livro com 
mais de 400 páginas. “A His-
tória do Saneamento na Pa-
raíba” que, inclusive, já está 
pronto e deve ser lançado pe-
los seus filhos.

“Eu perdi um amigo e a 
Paraíba perdeu um dos maio-
res engenheiros de sua histó-
ria”, disse o governador João 
Azevêdo, durante o velório 
do engenheiro, no Cemité-
rio Parque das Acácias. Ele 
ocupava a chefia de gabine-
te da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura, dos Recursos 
Hídricos e do Meio Ambiente.

Na ocasião, João Azevê-
do afirmou que a história de 
Guarany Viana se confunde 
com a história da engenha-
ria na Paraíba. “Ele foi um 
homem de múltiplas ações 
dentro da engenharia. Ele 
marcou presença em diversas 
obras, a exemplo do Estádio 
Almeidão e do Centro Ad-

Um dos fundadores da Cagepa, engenheiro morreu ontem, dia do seu aniversário, aos 80 anos, vítima de câncer

Guarany Viana é enterrado em JP
luto

ministrativo do Estado. Via-
na dedicou sua vida à Cage-
pa, onde passou muitos anos, 
e atuou em diversos outros 
órgãos. É por isso que eu digo 
que a história dele se confun-
de com a engenharia da Pa-
raíba. Por onde ele passou, 
sua vida profissional foi mui-
to intensa e de grandes ações 
para o estado”, destacou.

O secretário de Estado dos 
Recursos Hídricos, do Meio 
Ambiente e da Ciência e Tec-
nologia, Deusdete Queiroga, 
afirmou que a Paraíba acor-
dou triste com a perda do che-
fe de gabinete da pasta. “Uma 
perda irreparável, porque ele 
se dedicou a vida inteira ao 
serviço público da Paraíba 
e ainda tinha muito a ofere-
cer ao Estado. Que Deus pos-
sa confortar a família e rece-
bê-lo”, lamentou.

Segundo o presidente da 

Academia Paraibana de En-
genharia, Sérgio Rolim, o en-
genheiro Guarany Viana ocu-
pava a cadeira de número 32 
da entidade e teve a sua vida 
voltada para o trabalho da en-
genharia sanitária da Paraí-
ba. “Com certeza, a Paraíba 
perdeu um dos maiores en-
genheiros sanitários de sua 
história e nós lamentamos a 
morte de um grande amigo”, 
enfatizou.

Professor por mais de 30 

anos na área de Engenharia 
Sanitária, Guarany Viana for-
mou grandes nomes que hoje 
atuam no mercado. O pre-
sidente da Assembleia Le-
gislativa da Paraíba (ALPB), 
deputado Adriano Galdino, 
usou sua rede social para fa-
lar sobre o falecimento do en-
genheiro. “Lamento profun-
damente o falecimento de 
Guarany Viana, um dos fun-
dadores da Companhia de 
Água e Esgoto da Paraíba (Ca-

gepa). Uma perda irrepará-
vel para a Paraíba. Que Deus 
console familiares e amigos”, 
publicou.

Posse
Ao tomar posse na Acade-

mia Paraibana de Engenha-
ria, Guarany Viana, que foi 
um dos criadores do primei-
ro sistema de abastecimen-
to de água de João Pessoa, se 
disse bastante emocionado 
por participar de obras im-

portantes para o desenvolvi-
mento do Estado. Porém, o 
que mais o orgulha na carrei-
ra são os 30 anos que passou 
dando aulas na UFPB, “por-
que uma obra física pode du-
rar, mas um dia acaba. Já o co-
nhecimento é eterno”.

O corpo do engenheiro foi 
velado ontem no Cemitério 
Parque das Acácias, no bair-
ro José Américo, em João Pes-
soa, e o sepultamento aconte-
ceu por volta das 14h.

José Alves  
zavieira2@gmail.com
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Além de 
um dos 
fundadores 
da Cagepa, 
Guarany Viana 
atuou como 
professor de 
Engenharia da 
UFPB por mais 
de 30 anos 

Livro
Guarany escreveu 
o livro“A História 
do Saneamento na 
Paraíba”, que será 
lançado em breve

João Azevêdo (D) homenageou Guarany Viana: “Eu perdi um amigo e a Paraíba um dos maiores engenheiros de sua história” 

Foto: Roberto Guedes

no bessa e no seixas

Corais estão fragilizados e doentes

Pesquisadores do proje-
to “Coral Eu Cuido”, da Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB), apresentarão hoje os 
resultados da primeira fase 
de uma pesquisa que supervi-
siona a condição de saúde dos 
corais paraibanos. De acordo 
com os dados coletados, foi 
constatado um grande even-
to de branqueamento duran-
te uma anomalia térmica em 
março de 2020, e a maioria dos 
corais monitorados permane-
cem fragilizados e doentes. O 
evento acontecerá no Auditó-
rio do Centro de Ciências Exa-
tas e da Natureza (CCEN), a 
partir das 8h30, para apresen-
tar o estado de saúde do ecos-
sistema e divulgar estratégias 
para preservar e recuperar os 
recifes de corais da Paraíba.

A intenção da equipe or-
ganizadora é reunir agentes 
de turismo, operadores de ca-
tamarã e gestores ambientais 
do município e do estado para 
falar sobre a cobertura bênti-

ca — análise dos organismos 
que vivem em associação com 
o fundo de ambientes aquáti-
cos, como é o caso dos corais — 
dos recifes do Bessa e do Sei-
xas, que são os mais visitados 
da Paraíba. Os dados que serão 
apresentados foram coletados 
no período de  agosto de 2018 
até janeiro de 2020, mas a se-
gunda fase da pesquisa, que 
já está em andamento, confir-
ma o adoecimento dos recifes 
em todo o litoral nordestino. 

De acordo com a coorde-
nadora do projeto, a profes-
sora Cristiane Sassi, “existem 
áreas, tanto nos recifes do Bessa 

quanto nos recifes do Seixas, 
que estão extremamente sen-
síveis em termos de diversida-
de de espécies, de quantidade 
de corais jovens e em termos 
de corais doentes.” Pensando 
nisso, os pesquisadores do 
projeto mapearam esses orga-
nismos e montaram um rela-
tório para apresentar aos ges-
tores durante o evento. 

Segundo a professora, o 
projeto vem para alertar so-
bre as formas de turismo que 
estão ocorrendo no Bessa e 
no Seixas, que precisam de 
um ordenamento que leve 
em conta o monitoramen-
to permanente da saúde dos 
recifes e também das anoma-
lias térmicas. “Se ocorre um 
turismo muito desordenado, 
com muita gente dentro dos 
recifes, isso vem a prejudicar 
negativamente o ambiente.”

Criado pelo Laboratório 
de Ambientes Recifais e Bio-
tecnologia com Microalgas 
(Larbim) da UFPB, o “Co-
ral Eu Cuido”, que é desen-
volvido de forma presen-
cial, esteve pausado durante 

a pandemia. Voltado para a 
divulgação da prática de con-
dutas conscientes e do estado 
de conservação dos recifes 
costeiros da Paraíba, o proje-
to também trabalha realizan-
do campanhas de sensibili-
zação ambiental, orientando 
os turistas, visitantes e agen-
tes de turismo sobre os cui-
dados com os corais. No fi-
nal de 2020, um relatório foi 
entregue às autoridades res-
ponsáveis pela preservação 
desses ecossistemas, apre-
sentando sugestões de restri-
ção e precauções que devem 
ser tomadas para preservar a 
saúde dos organismos.

Nas palavras de Cristiane 
Sassi, “os corais são conside-
rados termômetros do mar. 
Qualquer alteração no am-
biente marinho, eles são os 
primeiros animais a darem 
um alerta.” Por isso, esses 
organismos são utilizados 
como “animal bandeira”, e a 
análise da saúde deles pode 
oferecer dados sobre todo 
o ecossistema marítimo de 
uma região.

mobilidade

PMJP revitaliza ciclofaixa 
localizada em Manaíra

Com o objetivo de pre-
servar e manter as condições 
adequadas de segurança e 
conforto das ciclofaixas da 
cidade, a Prefeitura de João 
Pessoa mantém equipes de 
revitalização desses equipa-
mentos. Ontem, a Secretaria 
de Desenvolvimento Urba-
no (Sedurb) e a Superinten-
dência Executiva de Mobi-
lidade Urbana (Semob-JP) 
iniciaram uma ação conjun-
ta de zeladoria na ciclofaixa 
da Avenida João Maurício, no 
bairro de Manaíra.

A Semob-JP, por meio da 
Divisão de Sistema Viário 
(DSV), vai revitalizar toda a 
sinalização da ciclofaixa, re-
fazendo a pintura do pavi-
mento e a substituição das 
placas danificadas pela ma-
resia, bem como a implanta-
ção da sinalização dos limi-
tes de velocidade no local, 
conforme o horário especi-
ficado.

A Sedurb fará a poda das 
árvores, manutenção da cal-
çada e bancos que margeiam 
a ciclofaixa. “Como políti-
ca de incentivo à utilização 
da bicicleta como meio de 

transporte e lazer, cuidamos 
do nosso sistema cicloviário, 
para mantê-lo sempre em 
boas condições”, afirmou Ex-
pedito Leite Filho, superin-
tendente de mobilidade ur-
bana da capital.

As ações de limpeza e 
manutenção dos equipamen-
tos que formam e se agregam 
à via exclusiva para o trá-
fego de bicicletas serão fei-
tas do trecho compreendi-
do entre o Hotel Verdegreen, 
na interseção da Rua Elizeu 
Cândido Viana, e o Mag Sho-
pping, encontro com a Ave-
nida Governador Flávio Ri-
beiro Coutinho.

Análise
Primeira fase da 
pesquisa sobre a 
saúde dos corais 
paraibanos será 

apresentada hoje

Nalim Tavares 
Especial para A União

Foto:  Christine Eloy/IFPB

Foi constatado um grande evento de branqueamento dos corais durante uma anomalia térmica ocorrida em março de 2020

Área
Equipes estão 
revitalizando 

a ciclofaixa da 
Avenida João 

Maurício

Ação de várias secretarias realiza a recuperação da ciclofaixa

Foto: Secom-JP
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Curtas
Guarda civil é detido por 
desacato à guarnição da PM

Um guarda civil municipal de João Pessoa 
foi detido e encaminhado à Central de Polícia 
pelo crime de desacato a uma guarnição da 
Polícia Militar. 

Segundo a PM, na madrugada de ontem 
o homem estaria armado e descumpriu uma 
ordem dos militares ao violar o cordão de 
isolamento da polícia – enquanto a guarnição 
checava uma denúncia de violação a um caixa 
eletrônico no bairro Valentina de Figueiredo. 

Os policiais constataram que o servidor 
público estava armado, no entanto, ele pos-
sui a posse da arma, que o permite portar o 
equipamento apenas durante o expediente de 
trabalho. 

O fato foi comunicado pela Polícia Militar 
ao responsável pela Guarda Civil da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa. 

Polícia prende suspeito de 
matar adolescente trans

Um suspeito de participação na morte da 
transexual Renata Cavalcante Ferraz, de 16 
anos, foi preso nesse domingo (24) por agen-
tes da Delegacia de Homicídios de Patos.  A 
identidade do suspeito não foi revelada pela 
polícia. Segundo o delegado Carlos Seabra, 
os policiais cumpriram o mandado de prisão 
temporária em desfavor de um dos suspeitos 
do crime e ainda apreenderam um veículo 
Volkswagen Golf, de cor vermelha, que pode 
ter sido utilizado para levar a vítima até o local 
onde foi abandonado o corpo. Após a apreen-
são, o carro foi periciado.

O suspeito foi preso no bairro Belo Horizonte 
e o carro apreendido no bairro São Sebastião, 
ambos em Patos. O corpo da jovem trans foi 
encontrado próximo ao estabelecimento conhe-
cido por “Bar do Papelão”, na estrada que dá 
acesso à cidade de São José de Espinharas.

Rotam apreende drogas 
durante abordagem em CG

Uma ação realizada por uma guarnição da 
Rotam, em Campina Grande, deteve uma pes-
soa, no bairro da Ramadinha. Com o homem 
foram apreendidos 15 pequenas embalagens 
de cocaína, aproximadamente 500 gramas de 
maconha e ainda uma balança de precisão.

As porções de drogas apreendidas como 
também o homem preso foram encaminhados 
para a Central de Polícia daquela cidade para 
a lavratura do flagrante por tráfico de drogas.

Essa ação aconteceu durante a Operação 
Paradigma que o comando da Polícia Militar 
está realizando em todas as regiões do Estado. 
Na região de Campina Grande as ações estão 
sendo desenvolvidas pelos dois batalhões - 2º 
e 10º, responsáveis pela segurança de toda a 
região do Agreste do Estado.

A droga apreendida foi levada para a Central de Polícia

Homem retira caixão de 
funerária e ateia fogo 

Um homem, que não teve a identidade revela-
da, foi preso na cidade de Teixeira, Sertão do Es-
tado, por invadir uma funerária, furtar um caixão e 
depois queimar na frente do cemitério da cidade. 

A ação flagrada por câmeras de monitoramento 
aconteceu na madrugada de domingo (24). 

Na delegacia, o homem disse ter recebido uma 
missão e precisava pagar as “promessa”. Se-
gundo informações da 4ª Companhia de Polícia 
Militar, em Teixeira, o jovem tem distúrbios psico-
lógicos e já protagonizou outras ocorrências na ci-
dade. No levantamento realizado pelo responsável 
da unidade funerária, o prejuízo foi avaliado em 
R$ 2 mil. Ele foi posto em liberdade, mas deverá 
ser responsabilizado pelos prejuízo.

Bar requisitava profissionais do sexo através de rede social e de carro de som

MPT investiga exploração e 
tráfico de mulheres em JP

no colinas do sul

Profissionais do sexo eram obrigadas a pagar pelo trabalho; no local, a força tarefa encontrou pomadas vaginais e anti-inflamatórios

Foto: Ascom/MPT

O Ministério Público do 
Trabalho da Paraíba vai ins-
taurar um procedimento para 
apurar a denúncia de explora-
ção sexual e tráfico de mulhe-
res em uma casa de prostitui-
ção em João Pessoa. A ação, 
comandada pelo procurador 
Eduardo Varandas, realizada 
no fim de semana, contou com 
a participação das Polícias Ci-
vil e Militar que constatou a 
presença de profissionais do 
sexo na venda ilegal de medi-
camentos, jornada exaustiva e 
alojamento inadequados para 
as mulheres. No local não foi 
constatada a presença de ado-
lescente. Foram encontrados 
vários homens no local.

Ontem, o proprietário do 
estabelecimento, Edson da 
Silva, foi posto em liberdade 

na audiência de custódia. As 
irregularidades foram cons-
tatadas em um bar no bair-
ro Colinas do Sul após o pro-
prietário do estabelecimento 
anunciar, através de redes 
sociais e carro de som, vagas 
para garotas de programa. 
Na casa de prostituição es-
tavam nove profissionais do 
sexo, sendo  dos estados de 
Pernambuco, Rio Grande do 
Norte e Mato Grosso. 

Entre as irregularidades 
foram verificadas a fiação elé-
trica exposta com risco de in-
cêndio ou choque. Os delega-
dos Alberto do Egito e Renata 
Matias participaram da ope-
ração, e a delegada Cláudia 
Germana lavrou o auto de 
prisão em flagrante do pro-
prietário do estabelecimento.

O procurador Eduardo 
Varandas disse que a denún-
cia levada ao conhecimen-
to do MPT era que havia in-
dícios de exploração sexual, 
presença de adolescentes e 
trabalho degradante. “O es-
tabelecimento havia divul-
gado nas redes sociais e em 
carros de som a contratação 
de meninas para programas 
sexuais. No ato de inspeção, 
estavam no estabelecimento 
nove profissionais do sexo”, 
disse o procurador.

No local, a força tarefa ve-
rificou os alojamentos das 
profissionais do sexo, detec-
tou a venda ilegal de medica-
mentos, como pomadas vagi-
nais e anti-inflamatórios. “As 
profissionais do sexo tinham 
jornada de trabalho exaustiva 

que ia de meio-dia até meia-
noite, podendo se estender 
até as duas horas da madru-
gada. Algumas confessaram 
que chegavam a trabalhar de 
domingo a domingo”, afir-
mou Varandas.

Os programas sexuais, se-
gundo elas, custavam R$ 150 
por meia hora, sendo R$ 50 
para o dono do bar. Disseram 
ainda que pagavam a ele R$ 
100 por semana pela estadia 
e alimentação.

Também foi constatada 
a presença de profissionais 
sem carteira de trabalho as-
sinada, como a faxineira e a 
cozinheira do estabelecimen-
to que, além da jornada diária 
de 12 horas, não recebiam fé-
rias, 13º salário, horas extras e 
nem adicional noturno.

Um caminhão desgovernado, sem 
freio, quase provocava uma tragédia 
na Avenida Ministro José Américo de 
Almeida (Beira Rio), em João Pessoa. 
Ele teria descido a Rua Antônio Gama, 
no bairro do Expedicionários e, na Bei-
ra Rio colidiu contra uma árvore e em 
um veículo que transitava pela avenida. 

Quatro pessoas, entre elas um re-
cém-nascido, ficaram feridos, mas so-
menteum casal foi socorrido para o 
Hospital de Emergência e Trauma com 
escoriações leves. O acidente aconteceu 
por volta das 11h de ontem. Segundo o 
Corpo de Bombeiros, caso não tivesse 

batido na árvore o acidente poderia ter 
sido de graves proporções. 

O caminhão ficou atravessado na 
via, interditando o sentido centro-praia. 
Por causa do acidente o trânsito foi des-
viado pela Avenida Marechal Esperi-
dião Rosas. 

O Corpo de Bombeiros providenciou 
a aplicação de serragem na pista devido 
ao derramamento de óleo e combustível 
proveniente do caminhão por causa do 
forte impacto com a árvore. Policiais do 
Batalhão de Policiamento de Trânsito es-
tiveram no local para realizar a perícia e 
providenciarem a remoção dos veículos.

Imagens de câmeras de 
segurança foram fundamen-
tais para a polícia identificar o 
veículo suspeito de atropelar 
quatro ciclistas, provocando 
a morte de um deles. O corpo 
de João Quirino Neto, técnico 
em refrigeração, de 35 anos, 
foi sepultado ontem no cemi-
tério de Bayeux.

A identificação do carro, 
segundo o perito Robson Félix 
foi realizada através de frag-
mentos que ficaram no local 
do acidente. Os outros ciclis-
tas foram atendidos e socor-
ridos por equipes do Samu. 
A polícia ainda não sabe se o 
motorista, conhecido por “Ra-
mos” teria ingerido bebida al-
coólica, pois o carro, um Siena 
branco, placas IAN3G76, esta-

va na casa de um parente dele.
O acidente que matou o 

ciclista aconteceu na PB-004 
que liga Santa Rita a Cruz do 
Espírito Santo. Os ciclistas re-
tornavam para Bayeux, quan-
do por volta das 14 horas des-
se domingo (24) o grupo foi 
surpreendido pelo veículo em 
alta velocidade. João Quirino 
Neto era o último da fila e re-
cebeu forte impacto. Mesmo 
com o pneu dianteiro estoura-
do o motorista seguiu viagem.

Até o final da tarde de on-
tem o motorista não havia se 
apresentado na Delegacia de 
Santa Rita, onde foi instaura-
do inquérito para apurar as 
causas do acidente. O trânsi-
to ficou interditado por cerca 
de duas horas.

imprudência

Polícia identifica carro que 
atropelou grupo de ciclistas

Policiais militares pren-
deram, em flagrante, Flávio 
Régio Henrique, 42 anos, 
suspeito de agredir e matar 
a própria avó, de 88 anos, 
Maria de Lourdes, na casa 
da vítima, na Rua Manoel 
de Sousa Pedrosa, em Jeri-
có, Sertão do Estado. O ho-
mem já está na cadeia públi-
ca de Catolé do Rocha.

Segundo a polícia, a ido-
sa era responsável por um 
irmão de Flávio, deficien-
te físico que tinha direito 
a aposentadoria. Na quin-
ta-feira (21) o suspeito foi à 
casa da avó e exigiu o valor 
da aposentadoria do irmão, 
e como não atendeu, foi es-
pancada. Maria de Lour-
des foi socorrida pelo Samu 

para o Hospital Regional 
de Catolé do Rocha, sen-
do transferida para o Hos-
pital de Trauma de Campi-
na Grande onde faleceu no 
domingo (24). 

Outro crime
O corpo de Anderson 

Ricardo da Silva de 25 anos, 
que era homossexual, foi 
encontrado nesse domingo 
dentro de uma fossa na ci-
dade de Desterro. Ontem, a 
polícia apreendeu um ado-
lescente de 17 anos suspei-
to do crime.

A polícia soube que a 
motivação para o crime foi 
a publicação de uma foto da 
vítima com o suspeito, que 
não gostou e fez a ameaça.

crueldade

Homem assassina a avó 
por causa de dinheiro

na beira rio

Caminhão bate contra árvore e carro

Impacto do caminhão na árvore evitou tragédia 

Foto: Evandro Pereira
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O Ministério Público Fede-
ral na Paraíba (MPF-PB) proto-
colou uma Ação Civil Pública 
contra a Universidade Fede-
ral da Paraíba (UFPB) e o rei-
tor, Valdiney Velôso Gouveia, 
no sentido de que a instituição 
de ensino não realize a matrí-
cula do professor no curso de 
Engenharia de Produção, por 
meio de chamada regular do 
Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu), através da cota social 
destinada aos alunos que cur-
saram o Ensino Médio em es-
colas públicas. 

O órgão solicitou ainda que 
a UFPB exclua Valdiney Gou-
veia da lista de aprovados do 
curso de Engenharia de Pro-
dução no segundo semestre 
da universidade e faça a ma-
trícula do aluno que se encon-
tre melhor classificado na lista 
de aprovados pelo sistema de 
cotas sociais. Na ação, o MPF 
afirmou que está disponível 
para audiência de conciliação, 
após a análise do pedido limi-
nar e requer ainda a citação da 
UFPB e de Valdiney Gouveia. 

A ação foi assinada pela 
procuradora da República Ja-
naína Andrade e distribuída 
para a 3ª Vara da Justiça Fe-
deral, responsável pelas cau-
sas em que a União. No docu-
mento, a procuradora afirma 
que a ação foi instaurada me-
diante denúncia anônima, in-
formando suposta ilegalida-
de na aprovação do candidato 

Medida visa impedir matrícula de Valdiney Velôso na universidade como aluno egresso da rede pública

MPF aciona reitor por uso de cotas
ufpb

Juliana Cavalcanti  
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Valdiney Velôso Gouveia no 
Curso de Engenharia de Pro-
dução, através da chamada re-
gular do Sisu.

O reitor da UFPB possui 
graduações: uma no curso de 
direito, concluído em universi-
dade privada, e outra em psi-
cologia, na UFPB. Além disso, 
ele cursou mestrado, doutora-
do e pós-doutorado. Na coleta 
de provas, o professor confir-
mou suas graduações e títu-
los, informando que pretende 
efetuar sua matrícula na vaga 
destinada ao sistema de cotas.

De acordo com a assesso-
ria de comunicação da Reitoria 
da UFPB, a procuradoria fede-
ral que atua junto à instituição 
está acompanhando o proces-
so. Informou ainda que, como 
se trata de uma ação civil pú-
blica na esfera judicial, a UFPB 
se pronunciará na esfera com-
petente, que é a Justiça Federal. 

A reportagem do Jornal A 
União tentou contato com o 
reitor, porém, até o fechamen-
to desta reportagem não obte-
ve resposta. 

Diante da negativa do rei-
tor em não efetuar a matrícula, 
e considerando o fato dele be-
neficiar-se de ação afirmativa 
a que não faz jus, em prejuízo 
daqueles que legitimamente 
têm direito, o MPF informou 
que foi expedida uma reco-
mendação à Pró-Reitoria de 
Graduação (PRG) da UFPB 
para que não efetivasse a sua 
matrícula.

Ao MPF, a PRG respondeu 
que não há como atender à re-
comendação,visto que o Edi-
tal PRG nº 5/2022 de chamada 
regular para o cadastramento 
Sisu 2022.1 está sendo cum-
prido em sua integralidade, 
não havendo a possibilidade 
legal de exclusão de um can-
didato que, além de aprovado 
pelo Ministério da Educação 
(MEC), teve sua inscrição de-
vidamente homologada.

Janaína Andrade comen-
tou que a resposta da Pró-Rei-
toria defendia a legalidade da 
ocupação do curso pelo reitor, 
não trazendo maiores infor-
mações, limitando-se a repro-
duzir texto de edital e encami-
nhar documentos normativos, 
alegando que não havia con-
trole da vida pregressados 
candidatos. Para ela, não hou-
ve qualquer análise da condi-
ção individual de uma pes-
soa que concluiu há cerca de 
39 anos em modalidade de 
ensino, que hoje se asseme-
lha ao Ensino Médio, em es-
cola pública

Instituição não atenderia a recomendaçãoCursos
Reitor da UFPB tem 
duas graduações, 

além de mestrado, 
doutorado 

e pós-doutorado

Reitor quer ingressar em Engenharia de Produção como cotista

O texto destaca ainda a cha-
mada tutela de urgência, jus-
tificada pela ausência dos re-
quisitos para que Valdiney 
Gouveia seja contemplado com 
a cota social e a matrícula. A 
urgência também existe por-
que a demora na decisão judi-
cial pode inviabilizar o ingres-
so de outro candidato que, de 
fato, seja beneficiário do siste-
ma de cotas para escola públi-
ca. Outro risco seria prejudi-
car a credibilidade da política 
afirmativa. 

Negativa
Ao MPF, a Pró-Reitoria de 

Graduação da UFPB alegou, 
no início desse mês, que não 
aceitaria a recomendação, jus-
tificando que o Sisu é voltado à 
seleção de candidatos às vagas 
de ingresso em seus cursos de 
graduação, sendo o órgão res-
ponsável por gerir a aprovação 
dos estudantes. A Universida-
de estaria limitada a conferir os 
documentos que comprovem 
as informações fornecidas du-
rante a adesão.

Também afirmou que, ao 
receber a lista dos seleciona-
dos, inicia os procedimentos 
para o cadastramento, mo-
mento em que os candidatos 
apresentam os documentos 
que comprovam suas caracte-
rísticas e condições. Apontou, 
ainda, que para ser aceito nes-
sa cota eles precisam inserir no 
sistema, dentro do prazo, uma 
determinada documentação 
e que nem as normas do Sisu, 
nem da UFPB, dispõem sobre 
um lapso temporal específico 
em que o candidato tenha con-
cluído o Ensino Médio. 

Por isso, segundo a PRG, 
não importa se o certificado de 
conclusão de Ensino Médio foi 
emitido recentemente ou é an-
tigo e, dessa forma, a vida aca-
dêmica de nenhum candidato 
é averiguada.

Cota Social
O texto da procuradora 

da República Janaína Andra-
de acrescenta que a cota so-
cial tem por objetivo facilitar 
o acesso ao ensino superior de 
egressos de escolas públicas 
que, devido as suas condições 
sócio-econômicas teriam pre-
sumida dificuldade de concor-
rer em igualdade com os de-
mais concluintes do 2º grau. “É 
razoável e necessária, a proibi-
ção de que candidatos que já 
tenham nele ingressado se va-
lham do benefício, pelo que se 
torna imperioso o ajuizamento 
da presente ação civil pública”.

Foto: Marcus Antonius/Arquivo A União
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Na capital, será lançado nesta semana 
o livro póstumo ‘Otinaldo Lourenço 

– A Revolução do Rádio na Paraíba e 
Anotações Autobiográficas’ 

O homem que 
modernizou 
a radiofonia 

na Paraíba

“O legado que ele deixou foi o de, 
primeiro, ter feito uma revo-
lução na radiofonia, porque 
promoveu a modernização 

das emissoras por onde passou, o que o tornou 
num nome muito importante e consagrado, e, 
além disso, o homem que amei era de coração 
bom e gigante, muito generoso, que não pensa-
va só nele, mas também nos outros, tendo dado 
a oportunidade do primeiro emprego para as 
pessoas”, confessou a administradora de em-
presa aposentada Ione Lacet Xavier Mello, viú-
va do radialista, advogado e jornalista Otinaldo 
Lourenço de Arruda Mello. Na próxima quinta-
feira (dia 28), ela lançará – em cunho póstumo – 
o livro Otinaldo Lourenço – A Revolução do Rádio 
na Paraíba e Anotações Autobiográficas, na progra-
mação da edição do Pôr do Sol Literário, que a 
Confraria Sol das Letras realizará a partir das 
17h30, na Academia Paraibana de Letras (APL), 
localizada na cidade de João Pessoa. A obra, pu-
blicada pela Editora JB, tem cerca de 230 pági-
nas e custa R$ 50.

Durante o evento, a obra de Otinaldo Lou-
renço será apresentada pelo jornalista e pu-
blicitário Alberto Arcela e o jornalista Nonato 
Guedes falará sobre o currículo do saudoso ra-
dialista, que morreu aos 86 anos de idade, em 
decorrência de complicações causadas pela Co-
vid-19, em 13 de fevereiro de 2021, justamente 
no Dia do Rádio. “Ele já tinha se curado dessa 
doença e estava com alta para ir ao apartamen-
to quando bronco aspirou e sofreu parada car-
díaca, mas era um homem totalmente lúcido e 
completaria 88 anos em 30 de abril”, lembrou a 
viúva, que assina um dos textos da orelha da 
obra, sendo a outra de autoria do jornalista Pe-
trônio Souto. O prefácio é do escritor, cineasta 
e jornalista Ipojuca Pontes e o posfácio do jor-
nalista e publicitário Martinho Moreira Fran-
co, que morreu aos 74 anos, em 2021.

A viúva informou que Otinaldo Lourenço 
começou a escrever o livro dois anos antes de 
iniciar a pandemia. “Ele escrevia devagar, mas 
passou a sofrer de problema na coluna e, quan-
do se curou, continuou a escrever. Ele concluiu 
o livro poucos dias antes de ir para o hospital e 
a última coisa que escreveu para a obra foi so-
bre o fechamento e a reabertura da Rádio Ara-
puan, em João Pessoa, onde ele mais trabalhou 
durante sua vida. Não tinha condições psico-
lógicas, por causa da perda que foi a sua mor-
te, mas depois decidi coordenar o trabalho de 
lançar esse livro, pela importância de Otinaldo 
Lourenço para as futuras gerações”.

O livro é dividido em cinco capítulos. “No 
primeiro, é relatado onde tudo começou, ou seja, 
tem a história da vida de Otinaldo Lourenço 
desde o seu nascimento, na cidade pernambu-
cana de Surubim, sua mudança, quando tinha 
dois anos de idade, com a família, para a cidade 
paraibana de Alagoinha, onde o pai foi assumir 
cargo concursado como diretor da estação ex-
perimental algodoeira; em seguida, a mudan-

ça da família para João Pessoa, onde veio mo-
rar no bairro das Trincheiras, assim como sua 
trajetória escolar na capital, entre outros assun-
tos”, informou Ione Lourenço, acrescentando 
que seu marido possuía títulos de cidadão pa-
raibano, proposto pelo então deputado Hervá-
zio Bezerra, e pessoense, cuja autoria foi do ve-
reador Derivaldo Mendonça. 

Ione ainda acrescentou que o primeiro ca-
pítulo ainda contém informações sobre o iní-
cio, na década de 1950, do trabalho de Otinaldo 
Lourenço como radialista pela Arapuan. “De-
pois, ele viria, ao longo do tempo, entre 1950 até 
os anos 1970, fazer uma revolução no rádio pa-
raibano, com adoção de uma nova maneira de 
se fazer jornalismo. Na Arapuan ele criou pro-
gramas e tinha audiência total e absoluta, que 
levou para a Rádio Tabajara, para onde levou 
essa mesma audiência e também modernizou 
a grade de programação, com a implantação, 
por exemplo, do jornalismo e o setor de espor-
tes da emissora. No governo de Ernani Sátyro, 
Otinaldo Lourenço, como então secretário de 
Divulgação e Turismo, atualmente Secretaria 
de Comunicação, também modernizou com 
equipamentos a Rádio Tabajara e de A União, 
na época da inauguração da nova sede do jor-
nal e do parque gráfico no Distrito Industrial. 
Ele também foi secretário de Comunicação nos 
governos de Ivan Bichara e Dorgival Terceiro 
Neto”, explicou Ione Lourenço.

No segundo capítulo, a coordenadora do li-
vro informou que estão as entrevistas que Oti-
naldo Lourenço realizou durante sua passagem 
pela TV Cabo Branco, afiliada da Rede Globo, 
no programa Bom dia, Paraíba, que apresenta-
va com Nonato Guedes. “Entre as entrevistas 
estão as com os então presidenciáveis Ulysses 
Guimarães e Aureliano Chaves e a última en-
trevista concedida por Celso Furtado foi para 
Otinaldo”, lembrou Ione.

No capítulo seguinte, a viúva disse que o 
principal tema é o documentário produzido por 
Mirabeau Dias sobre Otinaldo Lourenço como 
um dos personagens paraibanos no século pas-
sado. “Nesse documentário, o foco é a moder-
nização que Otinaldo Lourenço fez no rádio. 
Na Arapuan, por exemplo, ele foi o primeiro a 
divulgar as músicas da bossa nova na Paraíba, 
numa época em que a divulgação se restringia 
ao eixo Rio de Janeiro-São Paulo. Nessa emis-
sora, criou os programas Mesa de Redação e Uti-
lidade Pública. Na Tabajara, criou os programas 
Mandando Brasa e Antena Política, o de maior au-
diência”, lembrou ela. 

Em seguida, Otinaldo Lourenço – A Revolução do 
Rádio na Paraíba e Anotações Autobiográficas se de-
dica a documentar depoimentos os mais diversos 
de autoridades, amigos e instituições sobre a mor-
te do jornalista. “Eu decidi incluir mensagens la-
mentando o falecimento que foram encaminha-
das a mim, como a do governador João Azevêdo, 
e outras colhidas nas redes sociais. E o último ca-
pítulo da obra reúne fotografias que registram 
historicamente a trajetória de Otinaldo Lourenço 
como radialista e, também, quando exerceu car-
gos públicos”, comentou Ione Lourenço.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br Com passagens por emissoras como a Rádio Tabajara e 

Arapuan, Otinaldo Lourenço estava escrevendo a obra dois 
anos antes de iniciar a pandemia da Covid-19, da qual ele 

foi vítima fatal em 13 de fevereiro de 2021, no Dia do Rádio  

Ione Lacet Xavier Mello ao lado do marido, 
radialista, advogado e jornalista Otinaldo 

Lourenço: viúva coordenou o projeto e assina 
uma das orelhas da edição

n 

Obra aborda 
desde a 
trajetória de 
Otinaldo pelas 
rádios e TVs, 
passando 
pelas 
entrevistas que 
ele realizou, o 
documentário 
sobre ele e 
depoimentos 
de autoridades 
sobre a sua 
morte
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Cultura

Colunista colaborador

O professor Flávio Tartuce tem se destacado 
no magistério jurídico brasileiro como um 
dos expoentes do chamado Novo Direito 

Civil. Por sinal, esteve em João Pessoa mais de uma 
vez, participando como palestrante de Congressos 
de Direito Civil, ou de bancas de Mestrado e 
Doutorado, aqui e no Recife. O autor não é um 
noviço nas letras jurídicas, já tendo publicado 
diversos trabalhos doutrinários, dentre os quais 
destacamos a sua belíssima obra A função social 
dos contratos: do Código de Defesa do Consumidor 
ao novo Código Civil, obra já de referência 
obrigatória na doutrina nacional.

Além da Coleção Completa de Direito Civil (seis 
volumes), o autor se destaca por mais duas obras: 
Manual de Direito Civil - Volume Único (Edição: 
12, 2022, Editora Método, R$ 279,20) e Código 
Civil Comentado - Doutrina e Jurisprudência 
(Edição: 4, 2022, Editora: Forense, R$ 359,20). Na 
primeira (o Manual), evidenciam-se os principais 
posicionamentos de Flávio Tartuce sobre as 
categorias jurídicas. O livro traz as doutrinas 
clássica e contemporânea, comentários dos 
enunciados doutrinários, eventos históricos, 
súmulas e ementas dos tribunais. Também 
apresenta a interação teórica e prática a respeito 
da crise decorrente da pandemia da Covid-19 e 
seus impactos para todo o Direito Privado, bem 
como interações entre as categorias da civilística 
contemporânea e sua efetividade.

Quanto à segunda (Código Civil Comentado), 
conta essa obra com a participação dos seguintes 
juristas: Anderson Schreiber, José Fernando 
Simão, Marco Aurélio Bezerra e Mário Luiz 
Delgado. O Código Civil Comentado oferece 
conteúdo interativo e cada um dos dispositivos é 
interpretado por meio de comentários doutrinários 
e análise dos entendimentos jurisprudenciais. O 
conteúdo se apropria da experiência profissional 
dos autores em Direito Privado, seja na 
advocacia, na atividade consultiva, em pareceres, 
em arbitragens ou mesmo no Tribunal, e da 
vivência de mais de duas décadas em sala de 
aula, ministrando praticamente todos os ramos 
do Direito Civil: da Parte Geral ao Direito das 
Sucessões.

A interatividade fica por conta do Código Civil 
Comentado Interativo, com aulas, complementos, 
esquemas explicativos e outros materiais 
de atualização. Cada autor tem uma seção 
específica nesse projeto digital, ou seja, sua 
própria sala de aula. Além disso, este livro está 
de acordo com as leis que tratam dos seguintes 
temas: ambiente de negócios, sociedade anônima 
do futebol, realização do exame de DNA em 
parentes do suposto pai, marco legal das startups 
e do empreendedorismo inovador.

Enfim, como diz o colega paraibano, 
advogado e professor Rodrigo Toscano der Brito, 
na obra de Flávio Tartuce há destaque especial 
para os julgados constantes dos informativos 
de Jurisprudência e são expostas as grandes 
teses do Direito Civil Contemporâneo, tais 
como: a teoria do diálogo das fontes, o Direito 
Civil Constitucional, os princípios do Código 
Civil de 2002, a eficácia horizontal dos direitos 
fundamentais, a técnica de ponderação, 
as eficácias internas e externas da função 
social do contrato, os conceitos parcelares da 
boa-fé objetiva, a visão contemporânea da 
responsabilidade civil e do inadimplemento 
obrigacional, a função social da posse, a função 
social e socioambiental da propriedade, as 
novas entidades familiares, a parentalidade 
socioafetiva e a multiparentalidade, além do 
debate sobre as principais controvérsias da 
modernidade.

Fernando 
  Vasconcelos

Flávio Tartuce e 
o Direito Civil

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

Crônica Ana Adelaide Peixoto 
adelaideana@uol.com.br | Colaboradora

Demora
Nos meus tempos de en-

trar na Universidade pouco 
se tinha a escolher. Medicina, 
Engenharia, História, Geogra-
fia e Letras. Em termos profis-
sionais, eu demorei tanto para 
saber o que queria da vida! E 
porque gostava de estudar In-
glês na Cultura Inglesa e tinha 
feito intercâmbio nos States, lá 
fui para Letras, por exclusão, 
pois jamais poderia ser médica 
e os das humanas apresenta-
dos, o mercado de trabalho era 
ser professora e a minha igno-
rância não me apontou saída. 
Achava História com muitas 
datas, e Geografia eu amava, 
assim como a personagem da 
irmã mais nova, em Razão e 
Sensibilidade (Jane Austen), que 
construiu uma casinha na ár-
vore e olhava os mapas.

Morando numa João Pessoa 
pequena e provinciana, pouco 
se tinha para despertar uma 
jovem menina. O cinema era 
a minha paixão. E dançar nas 
matinés do Cabo Branco. Lia 
muito pouco. E sonhava com o 
mundo. De uma família classe 
média, não dispunha de recur-
sos para maiores voos. Gostava 
de moda também, mas moda 
naquele tempo era ir nas lo-
jas de tecido com mamãe e me 
perder nos estampados, visi-
ta à costureira, e voltar embur-
rada porque a roupa tinha saí-
do com léguas de distância do 
que eu recortava das revistas 
ou via nos filmes. Só quando 

fui ao Rio de Janeiro pela pri-
meira vez, aos 15 anos, pude 
comprar umas coisinhas char-
mosas na Av. N. S. de Copaca-
bana ou Feira Hippie de Ipa-
nema. E, claro, quando fui a 
Londres em 1975, me perdi em 
Notting Hill e nos mercados in-
dianos por entre espelhinhos e 
batas que finalmente encontra-
vam o meu vestir.

Casávamos jovens. Muito 
jovens. E geralmente as ami-
gas já engravidavam e tudo 
ficava mais difícil. Eu, por es-
colha, adiei esse projeto, pois 
tinha medo da maternidade. 
Aos 19 anos, não era de se es-
pantar. E as informações que 
tínhamos do ser mãe, eram 
só as do paraíso. O padecer, 
só aprendi depois. Os não di-
tos da maternidade, só quan-
do estudei crítica feminista, 
então. Tudo em demora.

Só anos depois comecei a 
coletar algumas referências, 
gostos, aptidões e uma de-
las é que eu queria ser jorna-
lista. Mas o curso, quando se 
instalou na UFPB, eu já esta-
va adiante. Aí já era profes-
sora, já tinha filhos e a fila ti-
nha andado. Gosto demais dos 
meios, de escrever sobre fatos, 
de dar opinião, de reportagens 
e de conversar. Talvez, atribu-
tos para uma repórter de cul-
tura. Hoje sou viciada em TV, 
no jornalismo televisivo, pro-
gramas culturais, de viagem, e 
nos “Saias Justas” da vida. 

Escrever? Era coisa para 
os iluminados. Nomes consa-
grados. Nem me passava pela 
cabeça. Achava um dom divi-
no do altar e dos céus. Só para 
os iniciados e do cânone. Fui 
uma leitora/e escritora tardia. 
Hoje, quando vejo a prolifera-
ção das artes ao alcance de to-
dos, celebro. Claro que, jun-
to, vem a enxurrada de coisas 
ruins, truncadas, e o selecio-
nar surge com barreiras quase 
intransponíveis. Meninas que 
escrevem e publicam, desde 
muito jovens, poesia e prosa, 
desenham os gostos, provam 
dos desafios. As roteiristas, ci-
neastas, e as mulheres pretas 
que ocupam os seus devidos 
lugares de fala, ancestralmen-
te usurpados pela hegemonia 
branca. E os temas? O falar 
de si em primeira pessoa sem 
medo de ser feliz ou cancelada 
(narrativa que usei/uso desde 
sempre, pois é assim que me 
expresso e me coloco no mun-
do). O estupro (o matrimonial 
inclusive), o aborto, o assédio, 
a maternidade precoce ou tar-
dia, o etarismo, a violência, as 
relações LGBTQI+, a opressão, 
feminicídio, e tantos outros te-
mas sofridos e silenciados ao 
longo da vida. Assisto/leio 
uma escritora como Tati Ber-
nardi, a fazer riso consigo pró-
pria, escancarar os nervos ex-
postos do casamento e temas 
afins. Jout Jout e o seu humor 
ácido e afetuoso para com as 

mulheres; Thaïs Gualberto e 
a sua Olga, com quadrinhos 
que chegaram a estrear na Fo-
lha de S.Paulo, ao lado do que-
ridíssimo Angeli (anuncia-
do aposentadoria por motivo 
de saúde – minha Rê Bordosa 
querida). E tantas outras.

Quando assisto ao progra-
ma Papo de Segunda, coman-
dado por Fabio Porchat, e com 
João Vicente, Emicida e Chi-
co Bosco, além de gostar mui-
to das pautas, fico interagindo 
aqui da minha segundona so-
litária. E o que me espanta, é de 
como eles ironizam/gozam da 
cara uns com os outros, sem dó 
nem piedade. Cutucam, fazem 
joça, até mesmo desqualificam 
as fragilidades do colega. Coisa 
de homem! E eles riem, e retru-
cam, e nada de se magoarem, e 
se tornarem ariscos. Já no Saia 
Justa, também GNT com com-
posição de um quarteto diverso 
de mulheres e que já vem há dé-
cadas em mutação, vejo as mu-
lheres pisando em ovos quan-
do se dirigem umas às outras. 
Muito prurido e pouca risada 
de si mesma. A famosa com-
petição feminina construída 
há séculos pelo olhar mascu-
lino. E nesse olhar, observo as 
nossas dificuldades com o lu-
gar que ocupamos e de risada-
gem com os nossos calos.

Mas, ia falando de um as-
sunto, enveredei por outro e 
entrou pela perna de pinto e 
pela perna de pato, e ponto.

Djavan em Montreux
Escondido no oceano do streaming, 

há um pequeno baú com um tesouro 
precioso de Djavan, lançado em mar-
ço deste ano (somente nas plataformas 
de música na internet), após 25 anos de 
seu registro, permanecendo inédito até 
o mês passado. Fruto de uma parceria 
entre o alagoano e a Sony Music, Dja-
van Ao Vivo no Montreux Jazz Festival 
resgata a íntegra do show que o mú-
sico fez no prestigiado festival suíço 
em 5 de julho de 1997, no Auditorium 
Stravinski.

“Na época, nós fizemos esse show 
sob uma expectativa grande, tanto 
nossa quanto do público que estava 
ali. Não sei se já tínhamos feito Mon-
treux ou se era a primeira vez, não me 
lembro. Mas sei que foi um show que 
a gente gostou muito de fazer, e acho 
que vai ser bom revê-lo agora”, decla-
rou Djavan, através de um comunica-
do distribuído com a imprensa.

A performance impressiona. Ciente 
de estar em um dos festivais mais im-
portantes do mundo – por onde passa-
ram, entre outros, a nata do jazz – Dja-
van investiu em sonoridade bastante 
jazzística (que o diga o teclado do hit 
‘Fato consumado’), recriando arranjos 
de sucessos como ‘Meu Bem-Querer’, 
‘Oceano’, ‘Samurai’, ‘Flor de Lis’, ‘Li-
lás’, entre outros, e escudado por uma 
banda de feras (Glauton Campello, te-
clados; Marcelo Mariano, contrabai-
xo; Armando Marçal,  percussão; Car-
los Bala, bateria; Walmir Gil, trompete; 
François Lima, trombone; e Marcelo 
Martins, sax, flauta), deitando e rolando 
com seus “tchubirus” e mandando ver 
uns scating vocals que deixariam o mes-
tre Louis Armstrong orgulhoso.

Djavan chegou por lá no embalo 
da turnê Malásia, disco que lançou no 
ano anterior. É o CD em que ele expe-
rimenta seu lado intérprete pela pri-
meira vez, regravando ‘Coração levia-
no’ (Paulinho da Viola), ‘Correnteza’ 
(parceria de Jobim com Luiz Bonfá) e 
‘Sorri’ (tema de Chaplin vertido para 
o português por Braguinha), nenhuma 
delas no repertório show de 1997, que 
é completamente autoral. Mas é desse 
disco que ele pesca quatro faixas para 
o repertório de 15 números da apresen-
tação: ‘Que Foi My Love?’, ‘Sêca’, ‘Ma-
lásia’ e ‘Irmã de Neon’.

Por sorte, o show foi gravado em áu-
dio e também em vídeo, e disponibili-

zado nos dois formatos. O áudio pode 
ser ouvido através de aplicativos como 
Spotify, Deezer etc. Os vídeos estão dis-
poníveis no canal do artista no YouTube 
com qualidade extraordinária de ima-
gem e som… dá para fazer uma playlist 
e assistir ao show completo.

Leio que o projeto contou com re-
masterização do engenheiro de som 
Steve Fallone (que além de vencer um 
Grammy, masterizou discos de Bob Dy-
lan, Beatles e o primeiro de Tony Ben-
nett com Lady Gaga) no lendário Ster-
ling Sound, em New Jersey (um dos 
principais estúdios de masterização do 
mundo). Todas as etapas, supervisiona-
das pelo próprio Djavan e seu engenhei-
ro de gravação, Marcelo Saboia.

Além do cantor e compositor ala-
goano, muitos brasileiros passaram 
pelo Festival de Montreux desde que 
ele foi criado, em 1967. Essas apresen-
tações renderam discos espetaculares, 
como o famoso LP de Elis Regina lança-
do em 1982, cuja íntegra dos dois sho-
ws que a Pimentinha faria naquele 20 
de julho de 1979 só viria ao público em 
2012, através de um CD duplo rebati-
zado de Um Dia.

Hermeto Pascoal (cuja famosa par-
ticipação no show de Elis, enfim, apa-
rece no CD 2 da reedição de 2012), João 
Gilberto, Gilberto Gil, A Cor do Som, 

Titãs e até Elba Ramalho também ti-
veram suas apresentações em Mon-
treux devidamente registradas em 
disco, entre outros artistas brasileiros 
que passaram pelo festival. Elba apa-
rece em um hoje raro LP chamado Bra-
sil Night - Ao Vivo (lançado pela Ariola 
em 1981), em que a paraibana divide 
a bolacha com Moraes Moreira e To-
quinho. Em 1983, a gravadora lançou 
outro título do projeto, desta vez reu-
nindo Alceu Valença, Milton Nasci-
mento e Wagner Tiso. Quem sabe não 
é hora de resgatar, também, essas ou-
tras preciosidades.

Foto: Reprodução/YouTube

Registro do show que Djavan fez no prestigiado festival suíço, em 1997

Imagem: Divulgação

Capa do volume 
único do ‘Manual 
de Direito Civil’, 
apontando 
os principais 
posicionamentos 
de Flávio 
Tartuce sobre 
as categorias 
jurídicas

Através do QR Code acima, 
acesse o show do Montreux 

na íntegra no canal de 
Djavan no YouTube
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Colunista colaboradora

O mar sempre encantou marinheiros e pessoas 
que gostam de aventuras. Nas histórias de 
tradição popular, é constante a presença 

do mar. Sabendo das afinidades das crianças e 
jovens com histórias cheias de aventuras, Ana Maria 
Machado reuniu e recontou sete histórias que têm o 
mar como protagonista. Sete mares (Ed. Moderna, 
2021) contou com a apresentação de Marisa Lajolo e 
ilustrações de Marcelo Bicalho.

Lajolo faz um breve resumo de cada conto, 
mas antes tece algumas considerações de caráter 
geral sobre as histórias orientais e explica que 
antigamente não se falava em oceanos, mas em 
mares e se pensava que havia sete mares. As 
antigas civilizações que se desenvolveram à beira-
mar tinham nos mares as fontes de inspiração para 
suas histórias, lendas e crenças. 

A professora e crítica literária conta sua própria 
experiência quando viu o mar pela primeira 
vez – ficou espantada com aquela imensidão de 
água, não imaginava que a areia da praia se 
prolongava sob as águas, achava que as pessoas 
andavam sobre as águas. Terá sido inspiração 
bíblica? Vou contar a minha experiência ao avistar 
o mar pela primeira vez e o leitor se prepare para 
contar a sua também. 

Nasci em uma cidade do interior do Rio Grande 
do Norte e só conheci o mar com 5 anos de idade, a 
Praia de Tambaú. Fiquei deslumbrada, perguntei a 
meu pai se o mar tinha fim e ele me respondeu que 
o mar era infinito, não se acabava nunca. Duvidei 
da resposta e subi em um coqueiro, queria ver onde 
o mar terminava. Para uma menina de 5 anos, isso 
era um grande mistério, tudo que eu conhecia tinha 
começo e fim, só o mar era infinito? 

Vamos viajar no livro Sete mares e conhecer 
um pouco das suas histórias, são em número 
de sete e todas falam de heróis valentes e 
desafiadores. Aqui são apresentadas longas 
viagens marítimas e os personagens, geralmente 
do sexo masculino, enfrentam muitos riscos, lutam 
e às vezes morrem. Algumas são conhecidas 
dos leitores, como A Nau Catarineta, Simbad, 
o marujo, O pescador e A mãe d´água e foram 
recriadas por quem entende do risco do bordado 
da literatura para crianças e jovens. 

Aliado a toda essa experiência na arte de contar 
e recontar histórias, Ana Maria encontrou um 
ilustrador que tem poderes mágicos e caprichou no 
clima onírico das ilustrações, o que proporcionou 
maior encanto ao livro. Bicalho sabe lidar com 
mestria e criatividade na arte do papel colorido, 
utiliza dobraduras, estabelece vários planos, faz 
esculturas com papel.

Da seleção de sete histórias, escolhi duas 
para breves comentários. Os Argonautas e A Nau 
Catarineta. A primeira pela presença dos relatos 
mitológicos, a segunda pelo vínculo com o ciclo das 
navegações e por estar ligada às representações 
do teatro paraibano. O teatrólogo Altimar Pimentel 
percorria a Paraíba com um grupo teatral de 
Cabedelo apresentando esta peça de tradição 
popular em suas andanças pelo interior. 

Na mitologia grega, Argos foi a embarcação 
construída por Jasão com a ajuda da deusa Atena 
para recuperar o velocino de ouro. Para chegar a 
este tesouro, Jasão se reuniu com os argonautas, 
os marinheiros que o acompanharam na busca do 
velocino, e todos passaram por muitas provações, 
enfrentaram inúmeros perigos, viram a nau em que 
viajavam ser destruída, tiveram que reconstituí-la, 
enfim chegaram ao destino almejado.

A Nau Catarineta é contada, cantada e 
dançada, foi retomada por escritores brasileiros 
que deram uma versão bem nacional, como 
Ariano Suassuna e Altimar Pimentel. É mais uma 
história que tem o mar como motivo condutor. 
Retrata o tempo das navegações de barcos a vela 
que dependiam dos ventos. Quando ocorriam as 
calmarias os marinheiros ficavam imobilizados, 
faltavam alimentos e água, passavam fome e sede. 
Essa história é de origem portuguesa e contém 
inúmeras canções que contam as agruras dos 
tripulantes. Sem ter o que comer por vários dias, a 
tripulação resolveu sacrificar um dos marinheiros 
e a sorte caiu no capitão do navio. Uma dessas 
cantigas diz assim: 

Sobe, sobe, meu gajeiro, aquele mastro real, / vê 
se vês terras de Espanha, areias de Portugal. 

Para escapar da morte, o capitão promete que 
ao chegar a Portugal daria uma das suas filhas 
em casamento ao gajeiro, tudo isso em forma de 
cantoria. As promessas continuam – presentearia 
com ouro e prata, ofertaria o cavalo branco e nada 
agradava ao marinheiro, o que ele realmente 
queria era a Nau Catarineta para com ela navegar, 
mas essa o capitão não podia dar porque pertencia 
ao rei de Portugal. É uma história musical, um 
folguedo que faz parte do folclore brasileiro e 
que pode se chamar de marujada, fandango ou 
simplesmente barca.

Cinco outros recontos estão à espera do leitor.

‘Sete mares’

Baú 
  de livros

Neide Medeiros Santos
neidemed@gmail.com
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EM cartaz
ESTREIA

CIdAdE pERdIdA (The Lost City. 
EUA. Dir: Aaron e Adam Nee. Comé-
dia. 14 anos). A brilhante, porém re-
clusa autora Loretta Sage (Sandra 
Bullock) escreve sobre lugares exó-
ticos em seus romances populares 
de aventura, cujas capas são estre-
ladas pelo belo modelo Alan (Chan-
ning Tatum), que tem dedicado sua 
vida a personificar o personagem 
herói, Dash. Durante a turnê de pro-
moção de seu novo livro com Alan, 
Loretta é raptada por um bilionário 
excêntrico (Daniel Radcliffe), para 
que ela o guie ao tesouro da cida-
de perdida descrita em seu livro re-
cente. Para provar que é possível ser 
um herói na vida real, não somen-
te nas páginas de seus livros, Alan 
parte para resgatá-la. CINÉPOLIS 
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.

CONTINUAÇÃO

ANImAIS FANTáSTICOS: OS SE-
gREdOS dE dUmblEdORE (Fan-
tastic Beasts: The Secrets Of Dumb-
ledore. Reino Unido, EUA. Dir: David 
Yates. Fantasia. 12 anos). O profes-
sor Alvo Dumbledore (Jude Law) sabe 
que o poderoso mago das trevas 
Gellert Grindelwald (Mads Mikkel-
sen) está se movimentando para as-
sumir o controle do mundo mági-
co. Incapaz de detê-lo sozinho, ele 
pede ao magizoologista Newt Sca-
mander (Eddie Redmayne) para li-
derar uma intrépida equipe de bru-
xos e um corajoso padeiro trouxa em 
uma missão perigosa, em que eles 
encontram velhos e novos animais 
fantásticos e entram em conflito com 
a crescente legião de seguidores de 

Grindelwald. CENTERPLEX MAG 
3: 15h (dub.) - 18h30 (dub.) - 21h30 
(leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (dub.): 
15h30 - 18h30 - 21h30; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 9 MacroXE: 15h (dub.) - 
18h (leg.) - 21h (leg.); CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 10 - VIP (leg.): 14h30 - 17h30 
- 20h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - 
VIP (leg.): 14h - 17h - 20h; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 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 
(Brasil. Dir: Mauro Lima. Comédia. Li-
vre). Pippo (Pedro Henriques Motta), 
Bento (Anderson Lima) e Sol (Letícia 
Braga) se vêem em apuros quando 
Severino (Ronaldo Reis) encontra um 
objeto em meio aos escombros de um 
avião. O que parecia uma inofensiva 
relíquia era, na verdade, uma das fa-
ces do Medalhão de Uzur, responsá-
vel por controlar e manipular toda a 
magia existente no mundo. Assim que 
coloca o artefato no pescoço, o portei-
ro tão querido por todos começa a se 
transformar em uma figura malígna. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 13h45 (exce-
to sáb.) - 16h15 (exceto sáb.) - 18h45; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3: 14h15 
(exceto seg. e ter.) - 16h45 (exceto seg. 
e ter.) - 19h15 (exceto seg. e ter.); CINE 
SERCLA TAMBIÁ 3: 16h - 18h; CINE 
SERCLA PARTAGE 5: 16h - 18h.

mEdIdA pROvISóRIA (Brasil. Dir: 
Lázaro Ramos. Drama. 14 anos). Em 
um futuro próximo distópico no Brasil, 
um governo autoritário ordena que to-
dos os cidadãos afrodescendentes se 
mudem para a África - criando caos, 
protestos e um movimento de resistên-
cia clandestino que inspira 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 Espi-
nosa. Fantasia. 14 anos). Gravemente 
adoecido com um raro distúrbio san-
guíneo e determinado a salvar ou-
tros que sofrem do mesmo destino, o 
Dr. Morbius (Jared Leto) arrisca tudo 
numa aposta desesperada. E embo-
ra a princípio tudo pareça um sucesso 
absoluto, surge uma escuridão que se 
desencadeia dentro dele. O bem su-
perará o mal - ou Morbius sucumbi-
rá aos seus novos e misteriosos dese-
jos? 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 SER-
CLA PARTAGE 4 (dub.): 14h45 (qui. a 
dom.) - 16h50 - 18h55 - 21h.

SONIC 2 - O FIlmE (EUA. Dir: Jeff 
Fowler. Comédia. Livre). Após conse-
guir se estabelecer em Green Hills, 
Sonic está pronto para mais liber-
dade e quer provar que tem o neces-
sário para ser um herói de verdade. 
Seu teste virá quando Tom e Maddie 
concordam em deixá-lo em casa en-
quanto saem de férias, o que coin-
cide com o retorno do Dr. Robotnik, 
dessa vez com um novo parceiro, 
Knuckles, à procura de uma esme-
ralda com o poder de destruir civiliza-
ções. Sonic se une a um novo compa-
nheiro, Tails, e juntos eles embarcam 
em uma jornada para encontrar a 
esmeralda antes que ela caia nas 
mãos erradas. CENTERPLEX MAG 4 
(dub.): 14h30 - 17h20 - 20h; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 2 (dub.): 14h45 - 17h20; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (dub.): 13h40 
- 16h20 - 19h; CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 7 (dub.): 14h15 - 16h50 - 19h30; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 
14h45 - 17h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 
4 (dub.): 14h20 - 16h40; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 5 (dub.): 15h35 - 17h55 
- 20h15; CINE SERCLA PARTAGE 1 
(dub.): 15h35 - 17h55 - 20h15.

Depois de um hiato de dois anos, atriz retorna ao projeto em João Pessoa

Suzy Lopes apresenta 
sarau no Empório Café

Performance

“A minha performance de 
abertura será a que eu tinha pre-
parado para o sarau de 15 anos, 
em 2020. Uma costura de vários 
textos que recitei ao longo dos 
sarau, e também poemas que 
aprendi mais recentemente”, re-
sumiu a atriz e produtora Suzy 
Lopes, que retorna ao projeto do 
sarau poético democrático reali-
zado mensalmente pela artista 
desde abril de 2005.

O evento gratuito acontecerá 
hoje, a partir das 20h, no Empó-
rio Café, localizado em Tambaú, 
na capital paraibana.

Embora não aconteça presen-
cialmente desde que começou a 
pandemia, o último sarau foi em 
março de 2020, com transmis-
sões ao vivo pelo perfil no Ins-
tagram do projeto (@saraudesu-
zy). Essa edição representa um 
aniversário triplo: de 15, 16 e 17 
anos. “Geralmente o Sarau tem 
um tema ou homenageia poe-
tas, mas para essa primeira edi-
ção presencial após o hiato de 
dois anos, o tema é livre”, con-
tou Suzy, que também vai apre-
sentar escritos da sua própria au-
toria. “Vou mostrar alguns dos 
meus textos que eu nem ouso 

chamar de poema”, classificou a 
artista paraibana.

Para a edição de retorno já 
está confirmada as presenças e 
participações de Paulo Vieira, 
Nyka Barros, Flávio Lira, Jor-
ge Felix, Tony Silva, Leo Palma, 
Dudha Moreira, Rita Black, Ja-
der Finamore, Renã Herbert, 
Renata Dourado, Pedro Fidelis, 
Camila Perez, Ana Valéria, Fer-
nanda Perez Maranho, Thalyta 
Lima, Elias Matias, Eliene Pom-
pom e a Família Porto: Ely, Sil-
vinha e sua filha, a sanfonei-
ra Lily, e as irmãs Vivi Xavier e 
Aninha Martins.

O DJ Rick Mala ficará respon-
sável pela discotecagem da noi-
te. O evento terá ainda o lança-
mento do livro Zíngara, da poeta 
Bia Sabiá, que estará presente as-
sinando os exemplares.

“Estou tão feliz. Ansiosa como 
se fosse o primeiro sarau e é, de 
alguma forma, né? Pois se passa-
ram dois anos, muita coisa acon-
teceu, as pessoas mudaram, eu 
mudei, o Empório mudou”, con-
tou Lopes. “Tenho recebido mui-
tas mensagens da pessoas falan-
do que estavam com saudade do 
sarau”, complementou ela.

Suzy Lopes vai 
apresentar uma 

costura de vários 
textos e poemas, 

incluindo próprios
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Em Sousa, no Sertão paraibano, edição do Abril para a Leitura debate a produção de autoras negras e latinas

Evento aborda a literatura feminina
Festival

O Centro Cultural Banco do Nordes-
te (CCBnB), em Sousa, no Alto Sertão da 
Paraíba, realiza até a próxima sexta-feira 
(dia 29) mais uma edição do Abril para a 
Leitura. O evento, que começa hoje, mo-
vimenta a cena cultural no interior pa-
raibano, com performances poéticas, sa-
raus, recitais e debates com enfoque para 
a literatura.

Neste ano, a temática abordada será 
voltada para a “Literatura de Mulheres 
Negras e Mulheres Latinas Americanas”, 
como: Carolina Maria de Jesus, Conceição 
Evaristo, Mirian Alves, Petrolina Pordeus, 
Bell Hooks, Maria Bonita, Bell Puã, dentre 
outras. Também haverá debates sobre ra-

cismo, educação antirracista, feminismo 
no Sertão e sobre a situação de mulheres 
encarceradas na Paraíba. O evento se en-
cerrará com o recital da artista pernam-
bucana Bell Puã e do show da artista pa-
raibana Luana Flores.

Hoje, às 14h, no Teatro do CCBnB, 
Francy Silva apresenta o “Quem tem 
medo da palavra?”, sobre as narrativas de 
três grandes escritoras da literatura bra-
sileira: Carolina Maria de Jesus, Concei-
ção Evaristo e Miriam Alves. Nessa con-
versa, serão apresentadas as principais 
obras e temáticas que atravessam os es-
critos dessas três escritoras. Obras essas 
que refletem sobre a realidade daquelas 
e daqueles que vivem à margem da so-
ciedade brasileira. Francy Silva é profes-
sora Adjunta do Departamento de Le-
tras Clássicas e Vernáculas (DLCV), da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 
além de ser doutora em Letras pela PUC 
de Minas. A partir das 19h, Francy volta 
à cena para a performance “Gritar o silên-
cio, entoar o grito”, a partir de textos das 
autoras Carolina Maria de Jesus, Concei-
ção Evaristo, Miriam Alves, Elisa Lucin-

da, Cristiane Sobral, Jenyffer Nascimen-
to, Luz Ribeiro e Aline Cardoso.

Na quinta-feira (dia 28), às 14h, a peda-
goga Andréa Furtado apresentará ao pú-
bico uma das maiores precursoras da lite-
ratura feminina mundial, a escritora Bell 
Hooks, momento em que será apresentado 
alguns das suas reflexões sobre educação, 
amor, feminismo negro ou fazendo crítica 
cultural. Andréa Furtado é licenciada em 
Pedagogia, bacharela em Filosofia e mestra 
em Filosofia. Também é membro da Fren-
te de Mulheres do Cariri cearense e do nú-
cleo de estudos comparados em ancestra-
lidade, gênero e gerações (Necage).

No mesmo dia, às 18h30, Summy Soa-
res partirá de suas reflexões e vivências que 
se materializaram em sua tese de doutora-
do, denominada: “Feminismo no Sertão: 
as particularidades da Frente de Mulheres 
no Cariri cearense”, pesquisa esta que ex-
põe a experiência particular de mulheres 
que estão longe dos grandes centros urba-
nos e convivem com relações sociais de gê-
nero, raça/etnia e classe, atravessadas pela 
regionalidade interna ao país e que impõe 
às mulheres, de forma individual e coletiva, 
a constante fabricação de resistências, en-
frentamentos e estratégias de sobrevivên-
cia. Suamy é potiguar da cidade de Mosso-
ró, professora do Curso de Serviço Social 
da Universidade Estadual do Rio Grande 
do Norte (UERN), graduada em Serviço 
Social pela Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte (2006), mestra e douto-
ra em Serviço Social no Programa de Pós-
Graduação da Universidade Federal de 
Pernambuco, ativista feminista e coorde-
nadora do Núcleo de Estudos sobre a Mu-
lher – Simone de Beauvoir.

Em seguida, haverá o Sarau Feminino 
Sertão, com Alhandra Campos, Hortência 
Fernandes, Veruza Guedes e Vitória Sanz.

Por fim, na sexta-feira (29), também às 
14h, será apresentado “Da poesia ao RA-
pente”, de Isabella Puente de Andrade, 
mais conhecida como Bell Puã. Nessa con-
versa, a escritora recifense Bell Puã trará 
versos que reúnem afetos e desejos do co-
ração. Bell Puã é historiadora e poeta, nas-
cida entre o mangue e o sol do Recife. Ven-
cedora do Campeonato Nacional de Poesia 
Falada – Slam BR 2017, representante do 
Brasil na Poetry Slam World Cup 2018, em 
Paris, e convidada da Flip 2018. Em segui-
da, Bell fará recital para o público.

O encerramento será com show da 
beatmaker, percussionista, cantora e com-
positora Luana Flores, que vem se des-
tacando na cena musical por desenvol-
ver um trabalho apresentando temáticas 
como gênero, sexualidade e território. A 
paraibana é uma das fundadoras do gru-
po Coco das Manas (coco feminista parai-
bano), projeto que nasceu em 2016, e que 
serviu de pontapé em sua pesquisa sobre 
a fusão entre o eletrônico e os ritmos da 
cultura popular nordestina.

Linaldo Guedes 
linaldo.guedes@gmail.com

Teatro paraibano é destaque em premiação mineira
Dramaturgia

Neste último final de semana, 
foram quatro prêmios para Eterna-
mente Bibi – Uma homenagem a Bibi 
Ferreira através da arte do transformis-
mo, produção da Paraíba com atua-
ção da atriz e diretora Letícia Ro-
drigues, no 10º Festival de Teatro 
de Ubá (MG): Melhor Espetáculo, 
Figurino, Trilha Sonora (Bruno Del-
fino) e Maquiagem (Romilson Ro-
drigues), além de indicação para 
Melhor Atriz pela atuação da artis-
ta paraibana e direção.

Outras montagens do Estado em 
destaque foram O Pequeno Príncipe, 
que levou o troféu de Melhor Ator 
(na categoria infantil) para Romil-
son Rodrigues; e o mesmo prêmio 
foi para Robson Oliver, com Meu eu 
(na categoria adulta).

Uma homenagem póstuma para 
a cantora, atriz, apresentadora e dire-

tora Bibi Ferreira (1922- 2019) através 
da arte do transformismo, Letícia Ro-
drigues agradeceu nas redes sociais 

à equipe da Cia. Cara Dupla de Tea-
tro, nas pessoas de Robson Oliver e 
Sidney Rufino. Este ano também se 
comemora o centenário de nasci-
mento da artista carioca.

No espetáculo é apresentado 
canções de amor que marcaram a 
vida de Bibi Ferreira e que foram 
gravadas por nomes como Chico 
Buarque, Maysa Monjardim, Amá-
lia Rodrigues e Frank Sinatra. Du-
rante a apresentação, Letícia Ro-
drigues usa seis perucas e igual 
quantidade de vestidos. A atriz acei-
tou a proposta de apresentar o mu-
sical do mineiro Geraldo Fidélis e o 
estreou em 2019, quando Bibi Fer-
reira morreu no dia 13 de fevereiro, 
aos 96 anos de idade.

Eternamente Bibi já tinha ganha-
do mais de 15 prêmios, sendo sete no 
Festival de Araçuaí, em 2019, e o de 
Melhor Atriz no Festival de Guaçuí, 
no Espírito Santo, em 2021.

Da Redação

Atuações
Protagonistas das 
peças ‘O Pequeno 

Príncipe’ e ‘Meu eu’ 
receberam troféus na 
categoria de Melhor 

Ator em infantil e adulto, 
respectivamente

Cenário
Edição no Centro 
Cultural Banco do 

Nordeste movimenta 
o interior da PB com 

performances poéticas, 
saraus, recitais, shows e 

debates lietrários

Letícia Rodrigues em ‘Eternamente Bibi’: musical recebeu quatro prêmios
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Na programação, a artista pernambucana Bell Puã trará versos que reúnem afetos e desejos do coração

Francy Silva apresentará “Quem tem medo da palavra?” e a performance “Gritar o silêncio, entoar o grito”
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O governador João Aze-
vêdo anunciou, ontem, du-
rante o programa semanal 
Conversa com o Governa-
dor, transmitido em ca-
deia estadual pela Rádio 
Tabajara, a homologação 
do contrato para a constru-
ção de 3.500 cisternas em 
69 municípios da Paraíba. 
As ações serão executadas 
pelo projeto Cooperar, por 
meio do PB Rural Susten-
tável, e representam inves-
timentos de aproximada-
mente R$ 40 milhões.

 Serão contemplados 
com as cisternas os muni-
cípios de Alagoinha, Be-
lém, Ingá, Mogeiro, Mu-
lungu, Pilões, Serraria, 
Sobrado, Alagoa Gran-
de, Alagoa Nova, Algo-
dão de Jandaíra, Araru-
na, Areia, Baraúna, Barra 
de Santa Rosa, Boa Vis-
ta, Borborema, Cacimba 

de Dentro, Casserengue, 
Cubati, Dona Inês, Espe-
rança, Lagoa Seca, Massa-
randuba, Pedra Lavrada, 
Salgadinho, Santo André, 
São Sebastião de Lagoa de 
Roça, São Vicente do Seri-
dó, Solânea, Soledade, Bar-
ra de São Miguel, Caturi-
té, Livramento, Monteiro, 
Santa Cecília, São João do 
Tigre, Serra Branca, Um-
buzeiro, Água Branca, Ca-
cimba de Areia, Concei-
ção, Condado, Coremas, 
Itaporanga, Juru, Manaí-
ra, Pedra Branca, Piancó, 
Princesa Isabel, Santa Inês, 
Santana de Mangueira, São 
José de Caiana, São José 
de Espinharas, São José de 
Princesa, São Mamede, Ta-
vares, Aparecida, Bom Su-
cesso, Brejo do Cruz, Ca-
choeira dos Índios, Catolé 
do Rocha, , Monte Horebe, 
Riacho dos Cavalos, São 

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 26 de abril de 2022     13Políticas EDIÇÃO: Luiz Carlos
EDITORAÇÃO: Ednando Phillipy

João do Rio do Peixe, São 
José de Piranhas, Sousa e 
Vieirópolis.

 “Essa é iniciativa fei-
ta em parceria com o Ban-
co Mundial, resultado da 
eficiência da nossa gestão 

fiscal e financeira, permi-
tindo que façamos investi-
mentos no social, em obras, 
levando qualidade de vida 
para as pessoas, com a ge-
ração de emprego e ren-
da, além da implantação 

de programas importan-
tes, como a da construção 
de cisternas”, frisou o che-
fe do Executivo estadual.

 O Projeto Cooperar/
PB Rural Sustentável, vin-
culado à Secretaria de Es-

Segundo Azevêdo, a iniciativa com o Banco Mundial é resultado da eficiência da gestão fiscal e financeira

O prazo final para emi-
tir, transferir ou regulari-
zar o título de eleitor, ter-
mina no próximo dia 4 de 
maio, daqui a exatamen-
te 8 dias. Essa também é a 
data limite para que pes-
soas transexuais ou tra-
vestis solicitem o uso do 
nome social no documen-
to. Segundo o Tribunal Su-
perior Eleitoral, não have-
rá prorrogação. 

Após o dia 4 de maio, 
ocorrerá o fechamento do 
cadastro eleitoral e não se-
rão permitidas mais mu-
danças para as Eleições 

2022. Todos esses servi-
ços podem ser feitos on
-line pelo sistema Título 
Net, disponível no Portal 
do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE).

O primeiro título de 
eleitor pode ser emitido na 
página Autoatendimento 
do Eleitor, por meio da op-
ção “Tire seu título”. Como 
prova de identidade, se-
rão solicitados: uma selfie 
segurando um documen-
to oficial com foto; ima-
gens de frente e verso do 
mesmo documento; e um 
comprovante de residên-

cia (conta de água, luz, ce-
lular ou carnê de IPTU, por 
exemplo).

De acordo com o arti-
go 35 da Resolução TSE nº 
23.659/2021, homens aci-
ma de 19 anos que ainda 
não tenham título terão 
de apresentar um compro-
vante de quitação do ser-
viço militar para o alista-
mento eleitoral.

Antes de regularizar o 
título, é necessário con-
sultar a situação eleitoral 
acessando o Autoatendi-
mento do Eleitor. Caso es-
teja irregular, é possível 

realizar o pagamento em 
Quitação de Multas. De-
pois do pagamento (não é 
necessário enviar compro-
vante), é necessário regu-
larizar a situação eleitoral. 

A alteração do domicí-
lio eleitoral também pode 
ser feita pelo Autoatendi-
mento do Eleitor. Para soli-
citar a transferência, é pre-
ciso residir na cidade há 
pelo menos três meses, não 
ter débitos com a Justiça 
Eleitoral e não ter transfe-
rido ou tirado a primeira 
via do título nos 12 meses 
anteriores. A alteração do 

domicílio eleitoral também 
pode ser feita pelo Autoa-
tendimento do Eleitor.

Pessoas transexuais ou 
travestis que pretendem 
usar o nome social podem 
acessar o menu Autoaten-
dimento do Eleitor e cli-
car em “Inclua seu nome 
social”.

Qualquer que seja o re-
querimento, será preciso 
aguardar a análise dos da-
dos enviados pela Justi-
ça Eleitoral. Para verificar 
o andamento do proces-
so. O passo a passo de to-
dos esses procedimentos 

pode ser encontrado em ví-
deo feito pela TV TSE, no 
youtube. 

e-Título
Após o processamen-

to dos dados, se não hou-
ver qualquer pendência, é 
só baixar o aplicativo e-Tí-
tulo no celular ou tablet e 
utilizar a versão digital do 
documento, dispensando-
se o título em papel. O do-
wnload do app é gratuito e 
pode ser feito pelo Google 
Play e App Store. O apli-
cativo funciona no sistema 
operacional Android e iOS.

Ainda no programa 
Conversa com o Governa-
dor, João Azevêdo (PSB) 
anunciou o pagamento dos 
servidores estaduais dentro 
do mês trabalhado. Os apo-
sentados, pensionistas e re-
formados irão receber na 
próxima quinta-feira (28), 
enquanto os servidores da 
ativa, incluindo Adminis-
tração Direta e Indireta, irão 
receber na próxima sexta-
feira (29). 

“Esse é um compromis-
so que mantemos desde ja-
neiro de 2019, assegurando 
tranquilidade aos servido-
res com o pagamento dentro 
do mês trabalhado, honran-
do também todos os rea-
justes que concedemos em 
janeiro”, destacou o gover-
nador. 

Harmonia entre Poderes
O governador da Paraíba 

também ressaltou que a Pa-
raíba vive um momento de 
tranquilidade e respeito en-
tre os poderes. Segundo ele, 
a prova disso foi o período 
em que o presidente do Tri-
bunal de Justiça da Paraíba 
(TJPB), desembargador Sau-
lo Benevides, passou à fren-
te do Executivo Estadual, 

nos últimos dias. 
João Azevêdo passou 10 

dias licenciado do cargo, e 
retornou aos trabalhos no 
último domingo (24). De 
acordo com ele, tem sido 
construída uma boa rela-
ção de respeito entre os po-
deres desde o início do seu 
governo. 

“Desde 2019 nós cons-
truímos na Paraíba uma re-
lação de respeito, em que os 
poderes são tratados com o 
devido reconhecimento da 
sua importância, sem que 
essa dúvida nas relações te-
nham sido colocadas. Há 
uma relação extremamente 
republicana entre todos os 
poderes, Legislativo, Judi-
ciário, ao ponto da necessi-
dade de me ausentar por 10 
dias, passamos tranquila-
mente para que o presiden-
te do Tribunal de Justiça, o 
desembargador Saulo Bene-
vides”, disse o governador. 

João Azevêdo completou 
ressaltando o bom trabalho 
realizado pelo desembar-
gador durante esse perío-
do de licença. “Durante a 
minha ausência, ele desem-
penhou a função de gover-
nador com equilíbrio, se-
renidade e seriedade, que 
são marcas próprias da sua 
vida. Foi uma ausência mui-
to tranquila”. 

Rating AA+
Ainda durante o progra-

ma, João Azevêdo comen-
tou o resultado que a Paraí-
ba obteve, pelo segundo ano 
consecutivo.  O rating AA+ 
de longo prazo foi confir-
mado na análise da Stan-
dard & Poor’s Financial Ser-
vices (S&P Global Ratings), 
umas das maiores agências 
de classificação de risco do 
mundo. 

De acordo com o relató-
rio, a perspectiva estável ba-
seia-se na visão de que as 
políticas fiscais prudentes 
da gestão da Paraíba preser-
varão seus sólidos indicado-
res fiscais nos próximos 12 a 
18 meses. Ainda segundo o 
documento, o rating da Pa-
raíba baseia-se no superá-
vit operacional do Estado, 
que deve permanecer acima 
de 10% da receita operacio-
nal. A classificação permiti-
rá novas oportunidades de 
negócios e a atração de em-
presas para investir em nos-
so Estado, trazendo desen-
volvimento e emprego para 
os paraibanos

Segundo enfatizou o go-
vernador, uma boa gestão 
fiscal reflete diretamente 
na vida dos paraibanos, já 
que isso possibilita a execu-
ção de programas e inves-

Execução
As ações serão 

executadas pelo 
projeto Cooperar, 

por meio do PB 
Rural Sustentável

“Esse ambiente é 
o que possibilita 
o Estado manter 
um programa 
como ‘Tá Na 
Mesa’. Ele é 
possível por 
conta desse 
ajuste fiscal 
correto. Ou 
esse grande 
programa 
de obras 
que estamos 
fazendo, que 
também só 
acontece porque 
a gestão fiscal 
foi eficiente 
ao ponto de 
gerar um 
superávit que 
traz o suporte 
financeiro para 
implantá-lo

João Azevêdo

Servidores estaduais recebem quinta e sexta-feira

Anúncio foi feito ontem pelo governador João Azevêdo durante o programa semanal na Rádio Tabajara

Cisternas para mais 69 municípios
projeto cooperar

tado da Agricultura Fami-
liar e do Desenvolvimento 
do Semiárido (Seafds), é 
um programa do Governo 
do Estado da Paraíba que 
tem o objetivo de melho-
rar o acesso à água, reduzir 
a vulnerabilidade agrocli-
mática e aumentar o aces-
so a mercados da popula-
ção rural da Paraíba.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

timentos. “Esse ambiente 
é o que possibilita o Estado 
manter um programa como 
‘Tá na Mesa’. Ele é possível 
por conta desse ajuste fis-
cal correto. Ou esse gran-
de programa de obras que 
estamos fazendo, que tam-
bém só acontece porque a 
gestão fiscal foi eficiente ao 
ponto de gerar um superávit 
que traz o suporte financei-
ro para implantá-lo”.

Turismo
Ainda durante o progra-

ma Conversa com o Gover-
nador, o chefe do Executivo 
estadual comentou a reto-
mada das atividades turís-
ticas na Paraíba. Dentre os 
investimentos destacados 
está o aeroporto de Patos 
que receberá investimentos 
da ordem de R$ 35 milhões, 
promovendo mais seguran-
ça e a chegada de linhas in-
ternas, ligando João Pessoa, 
Campina Grande, Patos e 
Cajazeiras. 

Além disso, o governa-
dor ressaltou a importância 
da infraestrutura para a in-
teriorização do turismo com 
as obras de implantação, pa-
vimentação e sinalização 
da rodovia PB-107, em Ara-
runa, a partir do entronca-
mento da PB-125 até a Pedra 
da Boca, compreendem um 

trecho de 9,98 km, e repre-
sentam investimentos su-
periores a R$ 10,1 milhões.

 
Outras ações anunciadas
João Azevêdo anunciou, 

ainda, que a Paraíba am-
pliou o Programa de Auxí-
lio à Alimentação Escolar 
(PAAE), que vai beneficiar 
cerca de 241,7 mil alunos do 
ensino regular. O total de re-
cursos financeiros envolvi-
dos é de R$ 23 milhões (leia 
mais na página 3). 

Na segurança alimen-
tar, começou ontem a pri-
meira etapa do reordena-
mento do Programa Cartão 
Alimentação, que se esten-
derá até o dia 29 de abril. 
Um cadastro deverá ser 
realizado pelas famílias 
em situação de vulnerabi-
lidade social em 26 muni-
cípios paraibanos. 

Já o hospital de clínicas 
em Campina Grande vai 
receber duas salas de cirur-
gia  do Governo do Estado. 
A unidade passará de mil 
procedimentos realizados, 
para 1,6 mil cirurgias por 
mês com essa ampliação. 

Além disso, o governa-
dor anunciou a chegada do 
34° Salão do Artesanato Pa-
raibano, em Campina Gran-
de, no mês de junho (leia 
mais na página 20).

TSE alerta para proximidade do prazo para mudanças
título de eleitor
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A CCJ da Assembleia 
Legislativa da Paraíba, 
aprovou, ontem, um novo 
texto para a Medida Provi-
sória do Governo do Esta-
do, que fala do uso de más-
caras em condomínios. De 
acordo com a nova reda-
ção da MP, está facultado 
a utilização deste tipo de 
proteção para moradores, 
visitantes e colaboradores 
de empresas de entrega ou 
manutenção, além daque-
las pessoas que circulam 
pelas áreas comuns destes 
tipos de estabelecimento, 
isso desde que as cidades 
tenham mais de 70% da sua 
população vacinada contra 
a Covid-19. 

“A Medida Provisória 
vem dar suporte às já inú-
meras medidas proativas, 
tomadas pelo Governo do 
Estado, que se notabilizou, 
em todo o país, pela capa-
cidade de enfrentamento 

à Covid-19 na Paraíba. Nós 
somos destaque nacional 
pelas ações proativas e in-
teligentes da Secretaria de 
Saúde e do próprio Gover-
nador João Azevêdo, que 
comandou junto aos téc-
nicos da SES todas essas 
ações”, explicou o deputa-
do Ricardo Barbosa (PSB), 
relator da MP.

A Comissão também 
emitiu parecer favorável 
para um projeto que tor-
na Igrejas e os Templos re-
ligiosos de qualquer culto, 
como atividade essencial 
em períodos de calamida-
de pública. O PL é de auto-
ria do deputado Jutay Me-
neses (Republicanos).

O parlamentar lembrou 
e fez ressalva ao artigo 5º 
da Constituição no seu in-
ciso IV menciona que diz 
ser inviolável a liberdade 
de consciências e de cren-
ça, sendo assegurado o li-

Texto enviado pelo Governo do Estado modifica medida que obrigava o uso da proteção em condomínios

Comissão aprova MP das máscaras
assembleia legislativa

A exemplo do que já 
acontece em âmbito nacio-
nal e estadual, com os ins-
titutos do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional 
(Iphan) e do Estado da Pa-
raíba (Iphaep), respectiva-
mente, agora chegou a vez 
de João Pessoa também ter 
o seu instituto do patrimô-
nio cultural e artístico. On-
tem, a Comissão de Cons-
tituição, Justiça, Redação e 
Legislação Participativa da 
Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP) deu parecer 
favorável ao Projeto de Lei 
que cria Instituto do Patri-
mônio Histórico, Artístico 
e Cultural de João Pessoa 
(IPHAC-JP). 

“João Pessoa tem 436 
anos de história e caminha 
para completar 500 anos 
de fundada. Esse Instituto 
será muito importante para 
conservar e preservar nos-
so conjunto arquitetônico e 

demais ambientes que há 
séculos resistem a depreda-
ção e outras agressões sofri-
das”, comemorou o vereador 
Guga Oliveira  (Progressis-
tas). 

O projeto que veio por 
parte da própria Prefeitura 
de João Pessoa terá perso-
nalidade jurídica de direi-
to público de natureza fun-
dacional, com autonomia 
administrativa, financeira, 
técnica e funcional, dotada 
de patrimônio e orçamento 
próprios. 

Finalidade
De acordo com o Projeto, 

o IPHAC-JP tem, de forma 
exclusiva perante os demais 
órgãos da administração 
municipal, a finalidade ins-
titucional de executar a polí-
tica de proteção e salvaguar-
da do patrimônio histórico, 
artístico e cultural de João 
Pessoa.

“O Projeto ressalta que 
o futuro órgão terá uma 
abrangência e supervisão 
de obras e ações de compe-
tência de outras pastas, des-
de que tenham relação com 
o acervo patrimonial, histó-
rico, artístico e cultural da 
Capital. Será mais um ór-
gão para agregar essa difí-
cil missão que é preservar 
nossos ambientes secula-
res”, ressaltou o presidente 
da CCJ, vereador Odon Be-
zerra (Cidadania). 

Além da criação do 
IPHAC-JP, a CCJ aprovou 
projeto que autoriza o Poder 
Executivo a instituir servi-
ço social autônomo denomi-
nado João Pessoa Negócios 
(JP Negócios), que permitirá 
ao Município desenvolver a 
economia sustentável da ci-
dade, incentivar o desenvol-
vimento setorial e local, bem 
como promover a captação 
de recursos e investimentos.

O resultado parcial do 
trabalho realizado pelo Ga-
binete Virtual na 3ª Vara da 
Fazenda Pública e no Acer-
vo “B” da 2ª Vara da Fazen-
da Pública, ambas da Co-
marca da Capital, foi um 
dos assuntos da pauta da 
4ª Reunião Ordinária, vir-
tual, da Comissão Gesto-
ra do GV, ocorrida na tarde 
de ontem.

O somatório da produ-
tividade do Gabinete, que 
vem atuando desde o iní-
cio do mês, nas duas unida-
des, registrou 1.400 proces-
sos apreciados, sendo 650 
sentenças prolatadas, 546 
despachos proferidos e 204 
decisões emitidas. Além 
disso, os magistrados que 
integram o Gabinete Vir-
tual irão atuar, durante o 
mês de maio, na 2ª Vara Re-
gional Cível de Mangabei-

ra e na 4ª Vara Mista da Co-
marca de Guarabira.

Os números da pro-
dutividade por unidade 
apontam que na 3ª Vara da 
Fazenda Pública o GV pro-
duziu 490 sentenças, 360 
despachos e 53 decisões. Já 
em relação ao Acervo B da 
2ª Vara da Fazenda Pública 
foram produzidos 186 des-
pachos, 160 sentenças e 151 
decisões.

O juiz Pedro Davi salien-
tou ter sido a atuação do 
Gabinete Virtual no mês de 
abril bastante profícua, ten-
do em vista o elevado índi-
ce de produtividade. “Até o 
final do mês serão mais de 
1.500 atos judiciais nas duas 
unidades, o que repercute 
positivamente na presta-
ção jurisdicional”, destacou.

Integram, também, a 
Comissão do Gabinete Vir-

tual o Desembargador João 
Benedito da Silva (presi-
dente), os juízes auxiliares 
da Presidência e da Corre-
gedoria, Euler Jansen e Fá-
bio Araújo; os magistrados 
Jeremias Melo, Fábio Brito, 
Phillipe Villar e, assesso-
rando os trabalhos, a servi-
dora Denise Lira.

Mesmo faltando seis 
dias para o término do 
mês de abril, a Comissão 
de Constituição, Justiça e 
Redação da Assembleia Le-
gislativa da Paraíba (ALPB) 
aprovou, ontem, de forma 
unanimidade, a instituição 
da campanha Abril Azul, 
que trata do tema Trans-
torno do Espectro Autista. 
A CCJ também aprovou a 
entrada da Casa de Epitá-
cio Pessoa na Campanha 
Mundial do Autismo.

No projeto, que é de au-
toria do deputado Irmão 
Cézar (Solidariedade), du-
rante a Campanha Abril 
Azul, o Governo do Estado 
terá que realizar ações para 
ampliar os conhecimentos 
sobre o autismo, promo-
vendo a inclusão social da 
pessoa com autismo e com-
bater o preconceito. 

“O objetivo desta pro-
positura é oferecer orien-

tações às equipes multi-
profissionais dos pontos de 
atenção da Rede SUS para 
o cuidado à saúde da pes-
soa com transtornos e de 
sua família, nos diferen-
tes pontos de atenção da 
Rede de cuidados à Pes-
soa com Deficiência no Es-
tado, bem como estabele-
cer o mês de Abril como 
marco da conscientização 
acerca do diagnóstico, tra-

tamento e socialização das 
pessoa com TEA”, explicou 
Irmão Cézar.

Na mesma linha da 
Campanha Abril Azul, 
direcionado às pessoas 
com Transtorno do Espec-
tro Autista (TEA), o de-
putado Wallber Virgolino 
(PL) apresentou um Pro-
jeto propondo a repreen-
são de condutas pejorati-
vas contra os portadores 
da referida condição, ins-
tituindo ainda imposição 
de penalidades adminis-
trativas às pessoas que os 
discriminem.

A CCJ também apro-
vou Projeto do líder do go-
verno, o deputado Wilson 
Filho (Republicanos) que 
estabelece o mês de abril, 
que a Assembleia Legis-
lativa da Paraíba, ingres-
se na campanha mundial 
de conscientização sobre o 
autismo.

O Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba (TRE
-PB) devolveu para a Jus-
tiça Comum o processo 
contra o ex-governador da 
Paraíba, Ricardo Coutinho 
(PT), na Operação Calvá-
rio. Em julgamento reali-
zado ontem, a Corte deci-
diu, por unanimidade, que 
o caso não é de competên-
cia da Justiça Eleitoral, por 
não encontrar indícios de 
crime eleitoral. 

Em janeiro, o desem-
bargador do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, relator 
original do processo, Ri-
cardo Vital de Almeida, 
havia determinado o en-
vio do processo para a Jus-
tiça Eleitoral, envolvendo 
Ricardo Coutinho e outros 

réus acusados de partici-
par da organização crimi-
nosa (Orcrim). 

No entendimento do 
juiz Roberto D’horn Mo-
reira Monteiro, relator da 
matéria no TRE-PB, os fa-
tos narrados na denúncia 
não estão sujeitos à juris-
dição eleitoral. “Visto que 
no atual contexto não vis-
lumbro a existência de in-
dícios suficientes de supos-
to crime eleitoral praticado, 
ou de eventual conexão de 
delito eleitoral com o impu-
tado delito de organização 
criminosa, razão pela qual 
a devolução dos autos à jus-
tiça comum estadual é me-
dida que se impõe”, disse. 

O seu voto foi seguido pe-
los demais magistrados: Fá-
tima Bezerra Cavalcanti, Ar-
thur Monteiro Lins Fialho, 
José Ferreira Júnior, Fábio 

Leandro e Bianor Arruda. 

Operação Calvário 
A Operação Calvário 

tem por objetivo investigar 
a atuação de uma organi-
zação criminosa instalada 
no Governo do Estado e em 
prefeituras da Paraíba, que 
teve início no exercício de 
2010, composta por orga-
nizações sociais, empresas 
comerciais e agentes pú-
blicos e políticos, que, por 
meio de contratações frau-
dulentas, obtinha vultosos 
recebimentos de propinas 
para se manter no poder. 

O ex-governador Ricar-
do Coutinho é acusado de 
comandar a organização, 
através de um esquema de 
desvio de recursos da saúde 
e da educação por meio de 
fraudes a licitações e super-
faturamento de contratos.

vre exercício dos cultos reli-
giosos. “Da simples leitura 
do texto constitucional per-
cebe-se que é direito funda-
mental de qualquer pessoa 
a liberdade de crença e o li-

vre exercícios de cultos re-
ligiosos, sendo que as ativi-
dades desenvolvidas nesses 
locais se mostram essen-
ciais durante os períodos 
de crises, pois o papel des-

sas instituições inclui aten-
dimentos presenciais que 
ajudam a lidar com emo-
ções das pessoas que pas-
sam por necessidades”, des-
tacou o deputado. 

“Esse projeto de lei visa 
suprir uma lacuna existen-
te no ordenamento jurídico 
do Estado, visto que várias 
outras Assembleias da Fe-
deração, a exemplo de São 
Paulo, Espírito Santo, Pa-
raná e Amazonas já apro-
varam lei neste sentido”, fi-
nalizou o deputado.

Relator da MP, deputado Ricardo Barbosa destacou ações do Estado ao longo da pandemia

Foto: Divulgação/ALPB

João Pessoa pode ter instituto do 
patrimônio histórico e artístico

Gabinete Virtual aprecia 1.400 
processos em menos de um mês

Projeto cria campanha Abril 
Azul para discutir o autismo

TRE não vê competência e manda 
ação de volta à Justiça Comum

em tramitação na cmjp

tribunal de justiça

saúde e inclusão

operação calvário 
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Governo do 
Estado terá 
que realizar 
ações para 
ampliar  a 
informação 
sobre o 
autismo, 
promovendo a 
inclusão social
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Do total de 
processos de 
abril, 650 foram 
sentenças 
prolatadas, 
546, despachos 
proferidos e 
204, decisões 
emitidas

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

Crenças
Comissão também 

emitiu parecer 
favorável para um 
projeto que torna 

templos religiosos 
como atividade 

essencial
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O presidente Jair Bolsona-
ro (PL) disse ontem que pode-
ria descumprir ordem do Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
se a Corte aprovar a revisão 
do marco temporal. Ele ain-
da estendeu ataques ao Judi-
ciário e disse que outros Po-
deres devem “olhar o Brasil”. 
“Se ele (Fachin, ministro do 
STF) conseguir vitória nisso, 
me restam duas coisas: en-
tregar as chaves para o Su-
premo ou falar que não vou 
cumprir. Eu não tenho alter-
nativa”, afirmou Bolsonaro a 
ruralistas na 27ª Agrishow - 
Feira Internacional de Tecno-
logia Agrícola em Ação, em 
Ribeirão Preto (SP).

A revisão do marco tem-
poral está paralisada no STF 
e, se aprovada, tem o poten-
cial de ampliar o número de 
terras indígenas demarcadas 
no Brasil. Hoje, o entendimen-
to legal é que povos indígenas 
só podem requerer demarca-
ção de terras se comprova-
rem ocupação do território 
na data da promulgação da 
Constituição, em 5 de outu-
bro de 1988.

“O que nós queremos 
dos Poderes do Brasil? É que 
olhem para o Brasil, e não 
olhem para o Poder. Cada um 
de cada Poder, se quiser dis-
putar a Presidência, está aber-
to”, acrescentou Bolsonaro no 
evento, em nova crise com o 
Judiciário. “Quem sabe essa 
pessoa seja a terceira via e ne-

gocie na base da paz e amor 
com o mundo inteiro os nos-
sos problemas?”, ironizou, em 
seguida.

Mineração
Em aceno aos ruralistas 

presentes em ano eleitoral, o 
chefe do Executivo também 
voltou a defender o projeto 
de lei em tramitação no Con-
gresso que aprova exploração 
mineral em terras indígenas, 
e ainda disse ter escolhido 
“ministros técnicos” para o 
governo.

O agronegócio demandou 
que o substituto de Tereza 
Cristina, que deixou o Mi-
nistério da Agricultura para 
disputar o Senado pelo Mato 
Grosso do Sul, fosse alguém 
da pasta e não ficasse refém 
de negociações políticas. O 
escolhido de Bolsonaro foi o 
antigo secretário executivo 
Marcos Montes.

Durante evento com ruralistas, presidente também voltou a defender exploração mineral em terras indígenas 

Bolsonaro ameaça descumprir STF
marco temporal

Eduardo Gayer e Augusto Decker 
Agência Estado

Marcelo Godoy e Rubens Anater 
Agência Estado

O ministro da Defe-
sa, Paulo Sérgio Nogueira 
de Oliveira, publicou uma 
nota  para rebater a declara-
ção do ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
e ex-presidente do Supe-
rior Tribunal Eleitoral (TSE) 
Luís Roberto Barroso de 
que vê as Forças Armadas 
sendo usadas para desa-
creditar o sistema eleitoral 
no Brasil. Oliveira diz que 
a afirmação é “irresponsá-
vel” e “ofensa grave”.

“O Ministério da Defesa 
repudia qualquer ilação ou 
insinuação, sem provas, de 
que elas (as Forças Arma-
das) teriam recebido supos-

ta orientação para efetuar 
ações contrárias aos princí-
pios da democracia”, diz a 
nota do ministro da Defesa.

A nota declara, tam-
bém, que as Forças Arma-
das “atenderam ao convi-
te do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) e apresen-
taram propostas colabora-
tivas, plausíveis e exequí-
veis” com a finalidade de 
“aprimorar a segurança e 
a transparência do sistema 
eleitoral”.

Politização de militares
Em evento na Alema-

nha no último domingo, o 
ministro do STF afirmou 
que há movimento políti-
co com intenção de usar 
as Forças Armadas para 

atacar o processo eleitoral 
no país. Falando a um gru-
po de estudantes brasilei-
ros por videoconferência, 
Barroso defendeu a inte-
gridade das urnas eletrô-
nicas e condenou tentativas 
de politização dos milita-
res. “É preciso ter atenção 
a esse retrocesso cucara-
cha de voltar à tradição lati-
no-americana de colocar o 
Exército envolvido com po-
lítica. É uma péssima mis-
tura para a democracia e 
uma péssima mistura para 
as Forças Armadas”, disse o 
ministro.

Barroso ressalvou, no 
entanto, que “o profissiona-
lismo e o respeito à Cons-
tituição têm prevalecido” 
nas Forças Armadas. 

Após considerar graves 
as irregularidades denun-
ciadas na compra de kits de 
robótica com recursos do 
Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação 
(FNDE), o ministro do Tri-
bunal de Contas da União 
(TCU) Walton Alencar Ro-
drigues decidiu ontem sus-
pender liminarmente a ce-
lebração dos Termos de 
Compromisso. Alencar, 
que é relator do caso, tam-
bém determinou a suspen-
são de repasses de recursos 
para a mesma finalidade.

A medida foi motivada 
por uma representação do 
senador Alessandro Vieira 
(PSDB-SE) e agora o proces-
so segue com as diligências. 
A representação do sena-
dor refere-se ao pacote de 

compra de kits de robóti-
ca por municípios de Ala-
goas, por R$ 26 milhões, 
tendo como fonte emendas 
parlamentares.

No despacho, o minis-
tro do TCU dá prazo de até 
15 dias para que o FNDE se 
manifeste sobre as questões 
tratadas no processo. Wal-
ton Alencar também pede 
que o órgão encaminhe ao 
TCU uma série de informa-
ções como, por exemplo, a 
relação dos municípios fa-
vorecidos com empenhos e 
descentralização financeira 
de recursos para a aquisição 
de Solução de Robótica Edu-
cacional nos exercícios de 
2021 e 2022 (PAR 4), identi-
ficando os números dos em-
penhos, os valores empe-
nhados e pagos, além dos 
saldos em conta bancária.

O Tribunal também quer 
acesso à relação de todos os 

municípios que registraram 
solicitação de aquisição dos 
kits de robótica Educacio-
nal nos exercícios de 2021 e 
2022, pendentes de aprova-
ção, identificando a situa-
ção atual do pedido. Outra 
medida é que o FNDE auto-
rize diligências em 29 mu-
nicípios de Alagoas e 10 de 
Pernambuco e que sejam 
encaminhadas ao Tribunal.

Centrão
Ligado ao Ministério da 

Educação, o FNDE é con-
trolado por indicações de 
partidos do centrão. O pre-
sidente, Marcelo Lopes da 
Ponte, era assessor de Ciro 
Nogueira, atual ministro 
da Casa Civil do governo 
Bolsonaro, do mesmo par-
tido de Lira e um dos líde-
res do bloco de apoio à atu-
al gestão federal.

O presidente Jair Bolso-
naro (PL) voltou a defender 
o deputado federal Daniel 
Silveira (PTB-RJ), a quem 
concedeu perdão de crimes 
na última quinta-feira, dia 
21. “Artigo 53 da Constitui-
ção não garante que os de-
putados podem falar o que 
bem entender? É inviolável?”, 
questionou o presidente na 
Agrishow em Ribeirão Preto 
(SP). Ele também disse gas-
tar metade do seu tempo lu-
tando contra “maus brasilei-
ros” que entram com ação ou 
tomam decisões contra o Go-
verno Federal.

Em tensão com o Supremo 
Tribunal Federal (STF) após 
publicar graça a Silveira me-

nos de 24 horas após o deputa-
do ser condenado na Corte por 
crimes contra a democracia, 
Bolsonaro aproveitou o even-
to com ruralistas para tecer no-
vas críticas indiretas ao minis-
tro Alexandre de Moraes. “Se 
tivesse alguém lá com tanta 
preocupação com corrupção 
como tem com fake news, aju-
daria muito o Brasil a estar em 
situação bem melhor”, afirmou 
o presidente sobre casos de cor-
rupção em governos passados. 
Moraes é relator no inquérito 
das fake news no STF.

No mesmo evento, Bolso-
naro ainda voltou a desacre-
ditar o sistema eleitoral bra-
sileiro e orientou sua base a 
como votar neste ano. 

Defesa de Daniel Silveira

Além da reação de parti-
dos, entidades da sociedade ci-
vil também se mobilizam con-
tra o decreto do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) que beneficiou 
o deputado Daniel Silveira 
(PTB) - condenado pelo Supre-
mo Tribunal Federal (STF) por 
ataques à democracia e insti-
tuições. A Associação Brasi-
leira de Imprensa (ABI) enca-
minhou um “informe urgente 
sobre violação de Direitos Hu-
manos” à Organização das 
Nações Unidas (ONU).

O texto afirma que o per-
dão concedido por Bolsonaro 
ao parlamentar “afronta a de-

mocracia, a separação de Po-
deres, a independência do Ju-
diciário e a administração da 
Justiça”. O documento, ela-
borado pelo advogado Car-
los Nicodemos, foi enviado 
ao relator especial da ONU 
sobre Independência de Juí-
zes e Advogados, Diego Gar-
cía-Sayán.

Uma reunião com o rela-
tor da ONU e outras entida-
des da sociedade civil tam-
bém foi solicitada, afirmou 
o presidente da associação, 
Paulo Jeronimo. A ABI afirma 
esperar que o órgão interna-
cional se “posicione sobre as 
violações ocorridas com uma 
nota pública”.

ABI faz denúncia à ONU
Agência Estado
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O ministro 
Walton 
Alencar deu 
prazo de até 
15 dias para 
que o FNDE 
se manifeste 
sobre as 
questões 
tratadas no 
processo

Ministro da Defesa rebate fala de 
Barroso sobre Forças Armadas

emBate eNtre poDereS

Medida foi motivada por representação do senador Alessandro Vieira

TCU decide suspender compra 
de kits de robótica pelo FNDE

irregulariDaDeS graveS

Karine Melo 
Agência Brasil

cÂmara Do rJ

Monteiro é 
notificado 
sobre processo 
de cassação

O vereador do Rio de Ja-
neiro Gabriel Monteiro (PL) 
foi notificado no início da 
tarde de ontem a respeito do 
processo a que responde no 
Conselho de Ética da Câma-
ra. Foi a quarta tentativa de 
notificação do parlamentar 
- nas três primeiras, ele não 
havia sido encontrado. Se não 
fosse localizado ontem, ele se-
ria notificado por edital, pu-
blicado no Diário da Câmara.

Acusado de cometer es-
tupros, assédio sexual e mo-
ral, manipulação de vídeos e 
de infringir direitos de uma 
criança que foi protagonista 
em um vídeo, Monteiro nega 
todas as denúncias. Ele rece-
beu e assinou o documento 
na sede da Câmara, no cen-
tro do Rio. 

Hoje, começa a ser con-
tado o prazo de 10 dias úteis 
para que o vereador apresen-
te sua defesa prévia por es-
crito - ele tem até 9 de maio 
para isso.

Apresentada a defesa ou 
expirado o prazo, vai come-
çar a fase de instrução do pro-
cesso, que deve se estender 
por 30 dias, prorrogáveis por 
mais 15. Finalizada a instru-
ção, em cinco dias úteis o re-
lator deve emitir parecer pela 
procedência ou pelo arquiva-
mento da denúncia. 

Caso o parecer seja pela 
procedência, será aberto pra-
zo de cinco dias para que o 
vereador apresente alegações 
finais. Em até cinco dias úteis, 
o parecer do relator será sub-
metido ao Conselho de Ética, 
sendo aprovado se obtiver a 
maioria absoluta dos votos 
de seus integrantes - são sete 
no total. 

Concluída a tramitação no 
Conselho de Ética, com pa-
recer favorável à denúncia, 
o processo será encaminha-
do à Mesa Diretora e incluí-
do na Ordem do Dia.

O processo será decidido 
em votação aberta no plená-
rio. Para que seja aprovada a 
cassação serão necessários os 
votos de 34 dos 51 vereado-
res (dois terços do total). Se a 
pena for de suspensão, basta-
rá a maioria absoluta dos par-
lamentares. 

Fábio Grellet 
Agência Estado
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Vereador 
é acusado 
de cometer 
estupros, 
assédio sexual 
e moral, 
manipulação 
de vídeos e 
de infringir 
direitos de 
uma criança 

Polêmica
A revisão do marco 

temporal está paralisada 
no STF e, se aprovada, 

tem o potencial de 
ampliar o número 

de terras indígenas 
demarcadas no Brasil

Foto: Agência Senado
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Disputa
Resultado do 
domingo deu 

à extrema-
direita a maior 
fatia de votação 
presidencial já 

registrada

O presidente reelei-
to da França, Emma-
nuel Macron, prometeu 
lidar com divisões pro-
fundas no país e reco-
nheceu que muitos vota-
ram nele, principalmente 
para frustrar sua adver-
sária de extrema-direita.

Com os olhos volta-
dos para uma eleição par-
lamentar em junho, Ma-
cron deve agora negociar 
outro período complica-
do de campanha, para 
tentar garantir uma legis-
latura que lhe dê a maio-
ria necessária para im-
plementar suas políticas.

O resultado desse do-
mingo dá à extrema-di-
reita sua maior fatia de 
votação presidencial já 
registrada. “Muitos vo-
taram em mim não por-
que apoiam minhas 
ideias, mas para manter 
de fora as da extrema di-
reita. Quero agradecê-los 
e sei que tenho com eles 
uma dívida nos próxi-
mos anos”, disse Macron 
no discurso de vitória.

“Teremos que ser be-
nevolentes e respeitosos 
porque nosso país está 
cheio de dúvidas, com 
muitas divisões.”

Emmanuel Macron, 

reeleito no domingo, é 
o primeiro mandatário 
francês a conquistar um 
segundo mandato des-
de 2002, quando Jacques 
Chirac derrotou o pai da 
atual candidata da oposi-
ção Marine Le Pen, Jean
-Marie Le Pen.

Embora a margem 
de vitória de Macron te-
nha sido confortável, fi-
cou bem abaixo dos 66,1% 
que ele conseguiu contra 
a mesma adversária no 
segundo turno de 2017, 
que e tornou o mais jo-
vem presidente francês. 
Está ainda mais longe 
dos 82% garantidos pelo 
conservador Jacques Chi-
rac em 2002, quando a ex-
trema direita chegou pela 
primeira vez à fase de de-
sempate.

Presidente francês promete lidar com “divisões profundas” e declara que o país “está cheio de dúvidas”

Macron mira na eleição parlamentar
após vitória

Nina Gattis 
Agência Estado 

No discurso em que 
reconheceu sua derrota 
para Emmanuel Macron 
nas eleições francesas, a 
candidata da extrema-
direita Marine Le Pen 
afirmou que o resultado, 
apesar de negativo, re-
presenta esperança para 
ela. De acordo com pro-
jeções iniciais, Macron 
reuniu cerca de 58,2% 
dos votos, enquanto Le 
Pen foi a escolhida de 
41,8% dos eleitores. Na 
edição passada, a dis-
tância entre os candida-
tos foi mais expressiva.

“Esse resultado é, 
para os nossos dirigen-
tes franceses e euro-
peus, um testemunho 
de grande desafio e des-
confiança do povo fran-
cês em relação a eles. 
Eles não podem igno-
rar que há aspiração por 
uma grande mudança”, 
disse Le Pen.

A candidata apro-
veitou o momento para 
lembrar que a França 
passará por eleições le-
gislativas em breve e 
que, por isso, a derrota 
da extrema-direita nas 
eleições presidenciais 
não pode ser encarada 
como o fim.

“Nós lançamos nes-
ta noite a grande bata-
lha eleitoral das eleições 
legislativas. Eu levarei 
essa batalha a cabo jun-
to com as pessoas que 
tiveram a coragem de 
se opor a Macron no se-
gundo turno”, afirmou. 
“O resultado histórico 
desta noite nos deixa em 
excelente posição para 

conseguirmos um gran-
de número de deputa-
dos junho.”

Le Pen também usou 
o palanque para criticar 
seu opositor. Segundo 
a candidata, ela e seus 
apoiadores continuarão 
defendendo o projeto da 
extrema-direita frente à 
queda do poder de com-
pra, aos atentados à li-
berdade, aos questio-
namentos dos serviços 
públicos e da seguran-
ça social franceses.

“Temo que Macron 
não vá fazer nada para 
reparar as fraturas que 
dividem nosso país. E 
sim, para impedir que o 
poder seja tomado por 
alguns, eu vou persis-
tir no meu compromis-
so pela França e pelos 
franceses, com energia, 
perseverança e a afeição 
que vocês sabem que eu 
tenho”, disse Le Pen, que 
foi imediatamente ova-
cionada pelos apoiado-
res presentes.

Le Pen: esperanças

n 

Macron 
reuniu cerca 
de 58,2% 
dos votos, 
enquanto 
Le Pen foi a 
escolhida de 
41,8% dos 
eleitores

Mais de 24 horas após as 
projeções apontarem a derrota 
da candidata de extrema direi-
ta, Marine Le Pen, nas eleições 
da França, o governo Jair Bol-
sonaro emitiu nota ontem à tar-
de com cumprimentos ao pre-
sidente da França, Emmanuel 
Macron, pela reeleição.

“O Brasil reafirma a dispo-
sição de trabalhar pelo apro-
fundamento dos laços histó-
ricos que unem os dois países 
e trazem benefícios mútuos 
a brasileiros e franceses, e 
manifesta expectativa de se-
guir implementando a am-
pla agenda bilateral”, diz a 
nota distribuída pelo Minis-
tério das Relações Exteriores. 
“O governo brasileiro cum-

primenta o senhor Emma-
nuel Macron por sua reeleição 
à Presidência da República 
Francesa.”

O presidente Jair Bolsona-
ro (PL) e Macron têm uma rela-
ção tensa diante da pressão da 
França por uma política am-
biental brasileira realmente efi-
caz para conter o desmatamen-
to da Amazônia.

Pré-candidatos à Presidên-
cia da República usaram as re-
des sociais para parabenizar 
Macron. Os presidenciáveis 
também celebraram a derrota 
de Le Pen.

Eleições parlamentares
O candidato presidencial de 

extrema-esquerda, Jean-Luc Mé-
lenchon - que ficou em tercei-
ro lugar atrás de Le Pen no pri-
meiro turno - imediatamente 

rotulou as eleições parlamenta-
res que vão ocorrer de 12 e 19 de 
junho como “terceiro turno” da 
eleição presidencial.

É uma votação na qual os 
partidos da oposição de todos 
os segmentos esperam ganhar.

A mensagem em todo o cam-
po de Macron, ontem, foi de que 
ele ouvirá mais, após o primeiro 
mandato em que o próprio presi-
dente inicialmente chamou seu 
estilo de liderança de “jupiteria-
no”, sugerindo que ficará acima 
da briga política.

Protestos
“Quando uma proposta que 

afeta a vida dos franceses che-
ga à Assembleia Nacional, os 
deputados precisam discuti-la 
com os franceses”, disse o líder 
do Parlamento, Richard Fer-
rand, um aliado próximo de 

Macron, à France Inter.
“Caso contrário, existe o ris-

co de uma divisão entre os par-
lamentares e o que os franceses 
sentem.”

Macron provavelmente en-
frentará a volta de protestos 
que marcaram parte de seu 
primeiro mandato, enquanto 
tenta impulsionar suas refor-
mas nos negócios, incluindo 
planos para aumentar a idade 
de aposentadoria de 62 para 
65 anos.

“Ele não vai cumprir mais 
cinco anos com o mesmo man-
dato, isso está claro. Não vamos 
deixá-lo fazer isso”, disse a fun-
cionária administrativa Colette 
Sierra, de 63 anos.

“Se ele fizer isso, acho que as 
pessoas estão prontas para sair 
às ruas se não houver o tipo cer-
to de governo de coalizão.”

Brasil atrasa, mas envia cumprimentos

Jeevan Ravindran e  
Ingrid Melander 
Agência Brasil

em pequim
China limita
circulação de 
pessoas para 
conter vírus

A capital da China, Pe-
quim, ordenou ontem que 
os moradores de uma área 
do distrito de Chaoyang, 
afetado pela Covid-19, não 
deixem o local e não saiam 
de suas residências por ra-
zões não essenciais. O au-
mento das restrições na 
área, conforme descrito pe-
las autoridades locais, ocor-
reu quando Chaoyang ini-
ciou três rodadas de testes 
de coronavírus depois que 
dezenas de casos foram re-
latados.

Embora apenas 70 ca-
sos tenham sido encontra-
dos até agora na cidade de 
mais de 21 milhões habi-
tantes desde que o surto 
surgiu na sexta-feira, 22, 
as autoridades implemen-
taram medidas extremas 
para impedir uma maior 
propagação do vírus.

Os moradores estavam 
ficando em casa e esto-
cando comida como uma 
salvaguarda diante da 
possibilidade de ficarem 
oficialmente confinados, 
como aconteceu em várias 
cidades chinesas, incluin-
do o centro financeiro de 
Xangai. 

Rússia expulsa diplomatas alemães 
em ato de retaliação contra Berlim

“resposta simétrica”

A Rússia está expulsando 
dezenas de diplomatas alemães 
em um ato recíproco depois que 
Berlim recentemente expulsou 
de integrantes do corpo diplo-
mático russo. O Ministério das 
Relações Exteriores da Rússia 
disse ontem que declarou 40 di-
plomatas alemães persona non 
grata em uma “resposta simé-
trica” à expulsão de diploma-
tas russos por Berlim no início 
deste mês por supostos crimes 
de guerra de Moscou contra ci-
vis na Ucrânia.

Vários países europeus dis-

EUA se aproximam da marca de 
um milhão de mortes por Covid

pandemia

Pouco mais de dois anos 
depois de os Estados Unidos 
registrarem a primeira morte 
por Covid-19, o número de ví-
timas da doença se aproxima 
de um milhão no país, segun-
do os Centros de Controle e 
Prevenção de Doenças. A con-
tagem de mortos por corona-

vírus - mais de 990.000 - reflete 
nos atestados de óbito registra-
dos pelo CDC. Desses certifica-
dos, pelo menos 90% listam a 
Covid como a causa básica da 
morte, disse o órgão. O restan-
te lista o vírus como uma cau-
sa contribuinte.

Segundo a Dow Jones, es-
ses registros mostram como 
as mortes varreram os EUA 
desde o início da pandemia, 
atingindo estados e popula-

ções de maneira desigual. Os 
primeiros locais de concentra-
ção da doença incluíram luga-
res como Nova York e Nova 
Jersey. O foco do vírus mais 
tarde se deslocou para o sul, 
inclusive em estados onde as 
taxas de vacinação ainda es-
tão atrasadas. 

As vacinas mostraram que 
reduzem o risco de doenças 
graves e morte. (Com agências 
internacionais).

Isabela Mendes 
Agência Estado

Agência Estado seram recentemente que estão 
expulsando dezenas de fun-
cionários russos por ameaças 
à segurança nacional, citando 
espionagem e operações de in-
fluência como motivos. Na se-
mana passada, a Rússia disse 
que estava expulsando fun-
cionários das embaixadas ho-
landesa, austríaca e belga em 
Moscou em um movimento re-
taliatório. 

As expulsões ocorrem 
quando as relações já turbu-
lentas entre Moscou e a maio-
ria das capitais europeias se 
deterioraram desde a invasão 
da Ucrânia por Moscou em fe-
vereiro.

Tensão
Países europeus 

disseram que estão 
expulsando funcionários 

russos por ameaças à 
segurança nacional, 

citando espionagem e 
operações de influência 

como motivos

Isabela Mendes 
Agência Estado

As eleições de domingo transformaram Macron no primeiro mandatário a conquistar segundo turno desde 2002

Foto: Ministério do Interior/Governo da França

“Eles não 
podem 
ignorar que há 
aspiração por 
uma grande 
mudança

Marine  Le Pen
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Começou ontem o paga-
mento da primeira parcela do 
13o salário para aposentados 
e pensionistas. O pagamento, 
feito pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS), segue 
até o dia 6 de maio, quando será 
concluído o depósito do benefí-
cio. Na Paraíba, de acordo com 
dados do INSS, 640.642 apo-
sentados e pensionistas serão 
beneficiados com o pagamen-
to da primeira parcela do 13o.

De acordo com informati-
vo divulgado pelo INSS, os pa-
gamentos da antecipação serão 
feitos junto com os benefícios 
referentes a abril. O calendá-
rio leva em conta o número fi-
nal do cartão de benefício, sem 
considerar o último dígito veri-
ficador, que aparece depois do 
traço. A medida não tem im-
pacto orçamentário, já que ha-
verá somente a antecipação do 
pagamento do benefício, sem 
acréscimo na despesa prevista 
para o ano. Geralmente, o paga-
mento ocorre nas competências 
agosto e novembro.

Maioria dos aposentados 
e pensionistas receberá 50% 
do valor do benefício. A exce-
ção é para quem passou a re-
ceber o benefício depois de ja-
neiro. Neste caso, o valor será 
calculado proporcionalmente. 
Os segurados que recebem be-

Primeira parcela está sendo paga seguindo calendário divulgado pelo órgão

Mais de 640 mil paraibanos 
recebem antecipação do 13o

segurados do inss

André Resende 
andreresendejornalismo@gmail.com
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Pagamentos referentes à antecipação serão realizados junto com os benefícios do mês de abril

MP edita medidas para reduzir fila no INSS

A Secretaria-Geral da Pre-
sidência da República infor-
mou que o presidente Jair 
Bolsonaro editou medida pro-
visória com ações para redu-
zir o tempo de espera no aten-
dimento a beneficiários do 
INSS. De acordo com o órgão, 
a medida tenta combater os 
efeitos da pandemia do coro-
navírus que, com o fechamen-
to de agências da Previdência 

Social, levou o tempo de espe-
ra de agendamento de perícia 
médica de 17 dias, em janeiro 
de 2020, para 66 dias atual-
mente. Há um estoque de 762 
mil agendamentos penden-
tes da fila da perícia médica.

A principal mudança pre-
vista na MP é a previsão de que 
poderá ser dispensada a emis-
são de parecer da perícia mé-
dica federal quanto à incapaci-
dade laboral, sendo o benefício 
concedido com base em atesta-
dos e laudos médicos.

Por outro lado, segurados 
que estejam recebendo auxí-
lio-acidente concedido judi-
cial ou administrativamente 
estarão obrigados, sob pena 
de suspensão do benefício, 
a submeter-se a exame mé-
dico, processo de reabilita-
ção profissional ou tratamen-
to. “O valor projetado para 
as despesas com os Progra-
mas, avaliado em R$ 40,3 mi-
lhões, já está previsto na Lei 
Orçamentária”, informou a 
secretaria.

Lorenna Rodrigues 
Agência Estado
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Principal mudança 
é a previsão 
de que poderá 
ser dispensada 
a emissão de 
parecer da 
perícia médica 
federal quanto 
à incapacidade 
laboral

nefício por incapacidade tem-
porária (antigo auxílio-doen-
ça) também têm direito a uma 
parcela menor do que os 50%. 
Nesse caso, a antecipação é cal-
culada de acordo com o tempo 
de duração do benefício.

Contas em dia
Para Maria Maia, de 68 anos, 

moradora do bairro de Jagua-
ribe, em João Pessoa, e pensio-
nista do INSS, o dinheiro vai 
ajudar a pagar algumas contas 
e também vai servir para dar 

entrada numa TV nova. “Essa 
antecipação veio em uma boa 
hora, porque vou conseguir pa-
gar algumas contas que esta-
vam em atraso. O que sobrar, 
eu vou dar entrada numa TV 
nova, dessas modernas, e par-
celar o resto no cartão”, comen-
tou a pensionista. 

Ainda de acordo com leva-
natamento do INSS, no Brasil 
são mais de 36 milhões de pes-
soas com direitos a benefícios do 
INSS no país  mais de 60% rece-
bem um salário mínimo. Para 

quem ganha o benefício no valor 
do salário mínimo, o piso nacio-
nal passou para R$ 1.212 desde 
1o de janeiro. Por lei, aposenta-
dorias, auxílio-doença, auxílio
-reclusão e pensão por morte 
pagas pelo INSS não podem ser 
inferiores a um salário mínimo.

Já os aposentados e pensio-
nistas que recebem benefícios 
acima do salário mínimo tive-
ram reajuste de 10,16% na remu-
neração – o teto dos benefícios 
do INSS passou de R$ 6.433,57 
para R$ 7.087,22.

Tabela de pagamento para segurados
n Primeira parcela para 
quem recebe um salário 
mínimo (R$ 1.212)

Final do benefício 1 – 25/4;
Final do benefício 2 – 26/4;
Final do benefício 3 – 27/4;
Final do benefício 4 – 28/4;
Final do benefício 5 – 29/4;
Final do benefício 6 – 2/5;
Final do benefício 7 – 3/5;
Final do benefício 8 – 4/5;
Final do benefício 9 – 5/5;
Final do benefício 0 – 6/5.

n Primeira parcela 
para quem ganha acima 
do salário mínimo

Final do benefício 
1 e 6 – 2/5;
Final do benefício 
2 e 7 – 3/5;
Final do benefício 
3 e 8 – 4/5;
Final do benefício 
4 e 9 – 5/5;
Final do benefício 
5 e 0 – 6/5;

n Segunda parcela 
para quem recebe 
salário mínimo

Final do benefício 1 – 25/5;
Final do benefício 2 – 26/5;
Final do benefício 3 – 27/5;
Final do benefício 4 – 30/5;
Final do benefício 5 – 31/5;
Final do benefício 6 – 1º/6;
Final do benefício 7 – 2/6;
Final do benefício 8 – 3/6;
Final do benefício 9 – 6/6;
Final do benefício 0 – 7/6.

n Segunda parcela 
para quem recebe 
acima do salário mínimo

Final do benefício 
1 e 6 – 1º/6;
Final do benefício 
2 e 7 – 2/6;
Final do benefício 
3 e 8 – 3/6;
Final do benefício 
4 e 9 – 6/6;
Final do benefício 
5 e 0 – 7/6.

Com a volta da taxa básica de juros, 
a famosa Selic, aos patamares de 
dois dígitos, também foi propiciado 

o retorno dos juros de 1% ao mês em alguns 
dos ativos de renda fixa. 

Na verdade, esse filme já ocorreu no 
passado, quando se chegava no banco com 
meia dúzia de opções de ativos financeiros 
disponíveis, aplicava seus recursos na 
tranquilidade que iria conseguir rendimento 
acima de 1% ao mês. 

Depois, no período entre 2017 e 2021 em 
que a taxa Selic teve seu ciclo de queda, 
partindo de 13,75% a.a. para incríveis 2% 
a.a.,o brasileiro foi rodeado de notícias 
e de enfoque que era preciso diversificar 
sua carteira de investimentos, alocando 
parte dela para a renda variável e que foi 
percebido como saída até para aqueles 
investidores tidos como conservadores. 

Com o novo ciclo de alta da Selic, que 
vai de fevereiro de 2021, com o primeiro 
aumento de 2,00% a.a. para 2,75% a.a., 
até os atuais 11,75% a.a., que chegará a 
12,75% a.a. na próxima reunião do Copom, 
adicionado aos efeitos inflacionários e 
a guerra da Rússia com a Ucrânia, com 
consequência direta para a renda variável 
que vem tendo grandes oscilações, os 
recursos estão migrando de volta a renda 
fixa e ao “deleite” de 1% ao mês. 

Quero lembrar que a renda fixa é aquele 
tipo de investimento que possui uma certa 
previsibilidade do ponto de vista do retorno, 
com características mais conservadoras, 
embora alguns dos ativos não possuem a 
garantia do FGC – Fundo Garantidor de 
Crédito.

Também quanto ao rendimento, a renda 
fixa pode ter uma remuneração prefixada 
com a taxa já pactuada no ato da aplicação, 
pós-fixada com uma ligação a algum índice 
como o IPCA ou ainda híbrida que é a soma 
de uma taxa prefixada junto com um índice. 

Mas essa remuneração de 1% já 
está ativa desde 2021 para aqueles que 
escolherem algum ativo financeiro de renda 
fixa que tivesse a remuneração híbrida com 
o IPCA como índice. Não custa lembrar que 
só o IPCA foi de 10% no ano passado. 

Cito exemplo de ativos isentos de imposto 
de renda como debentures incentivadas, 
LCI – Letras de Crédito Imobiliário ou 
LCA – Letras de Crédito do Agronegócio, 
que, dependendo da composição de sua 
remuneração, estão pagando mais de 1% 
ao mês. Mas, saibam desde já, que possuem 
carência e devem fazer parte dos retornos 
de longo prazo de sua carteira. 

Por fim, sugiro procurar as melhores 
oportunidades nos bancos digitais e nas 
corretoras, onde é possível aplicar a partir 
de R$ 100,00 (cem reais) para a LCI e LCA 
e R$ 1.000,00 (mil reais) nas debêntures 
incentivadas e assim você vai poder 
deixar de ficar “estressado” e ligado nas 
mudanças da renda variável e “sossegar” na 
remuneração de 1% ao mês da renda fixa.

A volta do retorno de 1% 
ao mês na renda fixa

Ponto 
  de Equilíbrio

Flávio Uchôa
flaviouchoa@terraavistaassessoria.com.br | Colaborador

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 1,47%

R$ 4,876
-0,35%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

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

Euro  Comercial

0,71%

R$ 5,224

Libra  Esterlina

1,01%

R$ 6,213

Ibovespa

110.684 pts

Selic

Fixado em 16 de 
março de 2022

11,75%



Em meio à forte inflação 
e renda ainda contida, a ca-
derneta de poupança regis-
trou o terceiro mês conse-
cutivo de saques líquidos 
em março. A saída de recur-
sos somou R$ 15,356 bilhões 
no mês, informou, ontem, o 
Banco Central. É a maior re-
tirada para o período des-
de o início da série históri-
ca, em 1995.

Em fevereiro, o volume 
de dinheiro retirado da apli-
cação foi de R$ 5,350 bilhões. 
Já em março de 2021, a saída 
de recursos da poupança foi 
de R$ 3,524 bilhões. O Rela-
tório de Poupança de mar-
ço deveria ter sido divulga-
do no dia 6 de abril, mas foi 
adiado devido à greve dos 
servidores do BC, que foi ini-
ciada no dia 1o de abril.

Na semana passada, a 
categoria resolveu dar um 

“voto de confiança” ao pre-
sidente do BC, Roberto Cam-
pos Neto, e suspendeu a 
greve até dia 2 de maio na 
tentativa de avançar nas ne-
gociações por recomposição 
salarial de 27% e reestrutura-
ção de carreira. Assim, algu-
mas publicações, a exemplo 
do Relatório de Poupança, 
estão sendo divulgadas.

Em março, os depósitos 
somaram R$ 311,753 bilhões, 
enquanto os saques foram de 
R$ 327,109 bilhões. Conside-
rando o rendimento de R$ 
5,138 bilhões no período, o 
saldo total da caderneta so-
mou R$ 1,006 trilhão no fim 
do terceiro mês do ano.

Prévia de abril
O BC ainda divulgou , na 

semana passada, uma pré-
via do resultado de abril, 
com dados até o dia 14. No 
período, a caderneta de pou-
pança também teve saldo ne-
gativo, de R$ 5,917 bilhões.
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Retiradas consecutivas fizeram março obter o pior resultado da série histórica, iniciada no ano de 1995

Poupança registra 3o mês de saques
R$ 15,3 bilhões

Thaís Barcellos 
Agência Estado

O passarinho azul está ofi-
cialmente na gaiola do ho-
mem mais rico do mundo. 
A rede social comunicou ofi-
cialmente, ontem, que acei-
tou a oferta do bilionário Elon 
Musk de US$ 44 bilhões, com 
cada ação avaliada a US$ 
54,20. Segundo o comunica-
do do Twitter, o conselho da 
empresa aprovou por unani-
midade a compra, que será 
concluída ao longo de 2022. 
Ao final, a empresa terá o seu 
capital fechado, tornando-se 
uma empresa privada.

Segundo Bret Taylor, pre-
sidente do conselho indepen-
dente do Twitter, um dos pon-
tos considerados para a venda 
da empresa foi o impacto nas 
ações para os acionistas. “O 
conselho do Twitter condu-
ziu um processo cuidadoso 
e abrangente para avaliar a 
proposta de Elon com foco 
deliberado em valor, certeza 
e financiamento. A transação 
proposta proporcionará um 
prêmio em dinheiro substan-
cial e acreditamos que é o me-
lhor caminho a seguir para os 
acionistas do Twitter.”

Com o anúncio do negó-
cio, Musk se manifestou ofi-
cialmente e repetiu o refrão 
sobre liberdade de expres-
são. “Liberdade de expressão 
é o seio de qualquer demo-
cracia funcional, e o Twitter 
é a praça digital em que tudo 
que importa para a humani-
dade é debatido”, disse Musk. 
“Eu também quero transfor-
mar o Twitter em algo melhor 
do que nunca ao melhorar os 
produtos com novos recur-
sos, tornando os algoritmos 
em código aberto para me-
lhorar confiança, atacando 
robôs de spam e autentican-
do todos os humanos. O Twit-
ter tem imenso potencial - e 
eu estou ansioso para traba-
lhar com a companhia e a co-
munidade usuários para des-
travar isso.”

Nesta segunda, Musk já 
havia tocado no assunto com a 
seguinte mensagem: “Espero 
que mesmo as minhas piores 
críticas continuem no Twitter, 
porque isso é o que liberdade 
de expressão significa”.

Pagamento
O avanço das negocia-

ções aconteceu nos últimos 
dias, após Musk detalhará 

Servidores do Banco Central fazem 
reunião no dia 29 para avaliar greve

negociações

Receita abre consulta a 
lote residual de restituição

imposto de Renda

O presidente do Sindica-
to Nacional de Funcionários 
do Banco Central (Sinal), Fá-
bio Faiad, afirmou ontem, ao 
Broadcast (sistema de notí-
cias em tempo real do Gru-
po Estado) que a categoria se 
reúne na sexta-feira, 29, às 14 
horas, para definir os rumos 
da greve, que foi suspensa 
na semana passada entre os 

dias 20 de abril e 2 de maio.
Segundo Faiad, até o mo-

mento, não houve sinaliza-
ção do governo sobre análise 
da contraproposta feita pela 
categoria para o reajuste sa-
larial reivindicado para este 
ano ou mesmo sobre nova 
proposta.

O líder sindical afirma 
que a categoria avalia o au-
mento de 5% estudado pelo 
governo insuficiente e pro-
pôs que o reajuste pedido 

de 27% valha a partir de ju-
lho, e não seja mais retroati-
vo a janeiro de 2022. “Se não 
houver nada até sexta-feira, 
a gente decide a continuida-
de da greve.”

Mesmo que a greve esteja 
suspensa até dia 2, Faiad ex-
plica que a assembleia preci-
sa ocorrer antes, pois é preci-
so avisar a administração do 
órgão sobre um possível re-
torno da paralisação com 72 
horas de antecedência.

A consulta ao lote resi-
dual de restituição do Im-
posto de Renda da Pessoa 
Física do mês de abril de 
2022 está disponível. Esse 
lote contempla restituições 
residuais de exercícios an-
teriores, informou a Recei-
ta Federal.

O crédito bancário para 
210.153 contribuintes será 
realizado no dia 29 de 
abril, no valor total de R$ 
180.556.530,18. Desse total, 
R$ 72.376.567,04 referem-
se ao quantitativo de con-
tribuintes que têm priori-
dade legal: são 3.188 idosos 
acima de 80 anos, 25.119 
pessoas com idade entre 
60 e 79 anos, 2.295 contri-
buintes com alguma defi-
ciência física ou mental ou 
moléstia grave e 9.203 con-
tribuintes cuja maior fonte 
de renda seja o magistério. 
Foram contemplados ainda 
170.448 contribuintes não 
prioritários.

Para saber se a restitui-
ção está disponível, o con-
tribuinte deve acessar a pá-
gina da Receita na internet, 
clicar em Meu Imposto de 
Renda e, em seguida, em 
Consultar a Restituição.

De acordo com a Recei-
ta, essa página apresen-
ta orientações e canais de 
prestação do serviço, per-
mitindo consulta simplifi-
cada ou completa da situa-
ção da declaração, por meio 
do extrato de processa-
mento, acessado no e-CAC. 

Caso identifique alguma 
pendência na declaração, o 
contribuinte pode retificar 
a declaração, corrigindo as 
informações que porven-
tura estejam equivocadas.

A Receita Federal dis-
ponibiliza, ainda, aplica-
tivo para tablets e smar-
tphones que possibilita 
consultar diretamente nas 
bases da instituição infor-
mações sobre liberação das 
restituições do IRPF e a si-
tuação cadastral de uma 
inscrição no CPF.

Pagamento
O pagamento da resti-

tuição é realizado direta-
mente na conta bancária 
informada na Declara-
ção de Imposto de Renda. 
Se, por algum motivo, o 
crédito não for realizado 
(por exemplo, a conta in-
formada foi desativada), 
os valores ficarão dispo-
níveis para resgate por até 
um ano no Banco do Bra-
sil. Neste caso, o cidadão 
poderá reagendar o crédi-
to dos valores pelo Portal 
BB, acessando o endereço 
ou ligando para a Central 
de Relacionamento BB por 
meio dos telefones 4004-
0001 (capitais), 0800-729-
0001 (demais localidades) e 
0800-729-0088 (telefone es-
pecial exclusivo para defi-
cientes auditivos).

Caso o contribuinte não 
resgate o valor de sua resti-
tuição no prazo de um ano, 
deverá fazer o requerimen-
to pelo Portal e-CAC.

Agência Brasil

Thaís Barcellos 
Agência Estado
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Categoria avalia 
que o aumento 
de 5% estudado 
pelo governo 
é insuficiente 
e propôs que o 
reajuste pedido de 
27% valha a partir 
de julho

Após negociações, Elon Musk fecha a 
compra do Twitter por US$ 44 bilhões

novo dono

Governo lança programa com crédito 
de R$ 23 bilhões para empreendedores

financiamentos

Sem desembolsos adicio-
nais do Tesouro Nacional, o 
governo lançou ontem o Pro-
grama Crédito Brasil Em-
preendedor para alavancar R$ 
23 bilhões em financiamentos 
com recursos de Fundos Ga-
rantidores.

O presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro, editou me-
dida provisória que altera re-
gras do Fundo Garantidor de 
Habitação Popular (FGHab), 
Fundos Garantidores de Ris-
co de Crédito para Micro, Pe-
quenas e Médias Empresas e 
do Programa Emergencial de 

Acesso a Crédito (Peac). A MP 
1.114/22 foi publicada no Diá-
rio Oficial da União.

O programa é uma inicia-
tiva da Secretaria de Produ-
tividade e Competitividade 
(Sepec) do Ministério da Eco-
nomia. A liberação total de 
crédito deve ser de até R$ 21 
bilhões pelo Programa Emer-
gencial de Acesso a Crédito 
Fundo Garantidor para Inves-
timentos (Peac-FGI), além de 
outros R$ 2 bilhões por meio 
do FGHab. Além disso, as ope-
rações contratadas no âmbi-
to do Programa Casa Verde e 
Amarela poderão contar com 
a cobertura do Fundo Garan-
tidor de Habitação Popular.

“São recursos que esta-
vam parados nos bancos. O 
Tesouro não terá desembol-
so. Com as medidas, o crédito 
foi ampliado e atinge um le-
que maior de empreendedo-
res. Estamos democratizando 
o acesso das MPEs ao crédi-
to em condições antes dispo-
níveis apenas para empresas 
maiores”, avaliou, em nota, a 
secretaria especial de Produ-
tividade e Competitividade, 
Daniella Marques.

Como aprovado pelo Con-
gresso neste mês, os recursos 
do Pronampe poderão ser uti-
lizados para novos emprésti-
mos até dezembro de 2024. A 
estimativa é de que sejam con-

tratados R$ 14 bilhões em no-
vos financiamentos pelo pro-
grama apenas neste ano.

O governo lembra que em 
março um decreto presiden-
cial isentou os financiamentos 
do Peac, PEC e Pronampe do 
pagamento do Imposto sobre 
Operações Financeiras (IOF) 
até o fim de 2023.

“A expectativa é que, com 
o Crédito Brasil Empreende-
dor, o Pronampe movimente 
em torno de R$ 50 bilhões em 
créditos junto aos bancos. A 
maior parte do dinheiro a ser 
movimentado por todas es-
sas medidas do programa será 
dos bancos“, destacou o Minis-
tério da Economia.

Eduardo Rodrigues 
Agência Estado

Bruno Romani 
Agência Estado

Bilionário repetiu discurso por liberdade de expressão após compra 

como ele irá pagar pela aqui-
sição do Twitter. O plano do 
homem mais rico do mun-
do para comprar a rede so-
cial, de acordo com o jornal 
New York Times, envolve-
ria o desembolso de aproxi-
madamente US$ 21 bilhões 
da sua própria fortuna, car-
tas de compromisso do ban-
co Morgan Stanley e de um 
grupo de credores avaliados 
em cerca de US$ 13 bilhões, 
além de outros US$ 12 bilhões 
provenientes de empréstimos 

a partir de ações do próprio 
Musk na Tesla, montadora 
de carros elétricos da qual 
ele é dono.

Apesar de Musk ser co-
nhecido como um feroz críti-
co da moderação de conteú-
do, o movimento animou o 
mercado financeiro, que viu 
um jeito de tornar a platafor-
ma monetizável - ao contrário 
do rival Facebook, que con-
seguiu construir um império 
desde 2005 e, hoje, é a maior 
companhia do ramo.
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Em 2021, a caderneta 
de poupança teve o ter-
ceiro pior desempenho 
anual da história, com 
retiradas líquidas de R$ 
35,497 bilhões, após re-
gistrar recorde em 2020 
(R$ 166,310 bilhões), em 
meio ao auxílio emergen-
cial e à maior tendência 
das famílias de guarda-
rem dinheiro no início da 
pandemia de Covid-19.

Atualmente, com a 
taxa Selic a 11,75% ao ano, 
a poupança é remune-
rada pela taxa referen-
cial (TR), atualmente em 
0,1302% ao mês (1,57% ao 
ano), mais uma taxa fixa 
de 0,5% ao mês (6,17% ao 
ano). Quando a Selic está 
abaixo de 8,5%, a atuali-
zação é feita com TR so-
mando com 70% da taxa 
básica de juros.

Piores desempenhos
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Os Jogos Escolares e Pa-
raescolares voltaram ofi-
cialmente ao calendário es-
portivo da Paraíba, nesta 
segunda-feira (25), com a 
abertura da edição 2022 rea-
lizada no ginásio José Aveli-
no de Queiroga, em Pombal. 
Na oportunidade, houve a 
execução do Hino Nacional, 
apresentação de banda mar-
cial e o desfile das escolas que 
compõem toda a 13a Região 
de Ensino, bem como um mi-
nuto de silêncio em homena-
gem às vítimas da covid.

“O governo do Estado re-
torna, após esses dois anos 
difíceis de pandemia, com 
os Jogos envolvendo as esco-
las paraibanas e, hoje, a nossa 
região ficou responsável por 
realizar a abertura, mostran-
do o quanto os nossos des-
portistas estão empolgados 
para o reinício dessas com-
petições”, disse george Mi-
guel, gerente da 13a Região 
de Ensino, que compreen-
de os municípios de Pombal, 
São Bentinho, São Domingos, 
Paulista, Vista Serrana e ca-
jazeirinhas.

O secretário da Juventu-
de, Esporte e Lazer (Sejel), 
Zezinho Botafogo, informou 
o quanto os Jogos movimen-
tarão toda a Paraíba. “Será 
de fato a volta dessa movi-
mentação por todo o estado, 
por meio do desporto escolar, 
com a realização das 14 etapas 
regionais e ainda a etapa es-
tadual que reunirá, em João 
Pessoa, os campeões de cada 

EDIÇÃO: Satva Costa
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Após dois anos de pandemia, Governo do Estado retoma as competições com a 13a Região de Ensino

Abertura oficial aconteceu ontem
Jogos escolares e paraescolares

regional para, aí sim, carim-
barem suas classificações para 
as etapas nacionais”, explicou.

Os Jogos Escolares e Pa-
raescolares são realizados 
pelo governo do Estado, por 

meio da Sejel em parceria com 
a Secretaria de Estado da Edu-
cação, e são destinados para 
alunos de 12 a 17 anos. Pelo 
calendário, além de Pombal, 
também está recebendo essa 

etapa a Regional de catolé do 
Rocha. João Pessoa, campina 
grande e Patos vão receber 
suas respectivas etapas a par-
tir do dia 2 de maio, enquan-
to Itaporanga, Itabaiana, Prin-

cesa Isabel, Monteiro, além de 
Sousa, no dia 9. Já no dia 13, 
em cuité, e três dias depois, as 
regionais de cajazeiras, gua-
rabira e Mamanguape sedia-
rão o evento.

Os Jogos Escolares e Paraescolares voltaram oficialmente ao calendário esportivo da Paraíba ontem, com a abertura da edição 2022 

Foto: Secom-PB

segunda etapa

Sai relação de 
classificados 
no Projovem 
Urbano

A Prefeitura de João 
Pessoa, por meio da Se-
cretaria de Educação e 
cultura (Sedec-JP), divul-
gou, nesta segunda-fei-
ra (25), a relação definiti-
va da etapa I, após análise 
dos recursos, dos candi-
datos classificados para a 
segunda etapa do Proces-
so Seletivo Simplificado 
do Programa Nacional de 
Inclusão de Jovens (Pro-
jovem Urbano) e os ho-
rários para as entrevistas 
que iniciam hoje. A rela-
ção pode ser acessada no 
Portal da Transparência.

“Essa segunda etapa 
será das entrevistas indi-
viduais. Iremos pontuar 
alguns itens como: conhe-
cimento na área específica 
do Projovem e ou da Edu-
cação de Jovens e Adultos 
(EJA); habilidade e compe-
tência nas TIcs; relevân-
cia do interesse ao cargo; 
e poder de argumentação 
e desenvoltura na entre-
vista. Essa etapa valerá 3,5 
pontos. O candidato que 
não atingir o mínimo de 
dois pontos na entrevis-
ta será eliminado”, disse a 
chefe da Divisão de Edu-
cação de Jovens e Adultos 
(EJA), Socorro Diniz.

Os candidatos serão 
avaliados por uma co-
missão composta por três 
membros, os quais serão 
designados pela Secreta-
ria de Educação e cultu-
ra do Município de João 
Pessoa. A entrevista será 
no centro de capacitação 
dos Professores (cecapro), 
na Avenida Beira Rio.

Serão convocados para 
entrevista até cinco ve-
zes o número de vagas de 
candidatos. Por exemplo, 
para disciplina de Mate-
mática é ofertada uma 
vaga, então serão chama-
dos cinco candidatos para 
a entrevista.

Os critérios de desem-
pate serão da seguinte for-
ma: maior tempo de expe-
riência no Projovem ou na 
EJA; maior pontuação na 
entrevista; e, por último, 
o candidato que tiver a 
maior idade.

Estão sendo ofertadas 
vagas para as seguintes 
áreas: Língua Portugue-
sa (1); ciências da Nature-
za (1); ciências Humanas 
(1); Matemática (1); Lín-
gua Estrangeira (Inglês) 
(1); educador de qualifi-
cação profissional – cuida-
dor de idosos (1); educador 
de participação cidadã (1); 
assistente pedagógico (2); 
educadores para Atendi-
mento Educacional Espe-
cializado (AEE) (1); tradu-
tor e intérprete de Libras 
(1); educadores para moni-
toramento de acolhimen-
to às crianças filhos dos 
estudantes (1); e assistente 
de administração (2), para 
atendimento ao Projovem 
Urbano, no nível do Ensi-
no Fundamental, segun-
do segmento.

Vendas digitais expandiram 27% 
no Brasil em 2021, revela estudo

comércio eletrônico

O comércio eletrônico 
cresceu 27% em 2021, com uma 
receita de R$ 182,7 bilhões, con-
tra o faturamento de R$ 143,6 
bilhões registrado no ano pre-
cedente. A informação faz par-
te da 45ª edição da pesquisa 
Webshoppers, realizada pela 
NielsenlQ Ebit e divulgada em 
março. No mesmo período, o 
número de pedidos aumentou 
16,9%, com 353 milhões de en-
tregas, de acordo com uma aná-
lise da Neotrust, empresa que 
monitora o e-commerce brasi-
leiro. O valor médio por com-
pra foi de R$ 455 - uma alta de 
8,6% em comparação a 2020.

Em média, 70 mil empresas 
entraram para o e-commerce 
desde o início da pandemia de 
covid-19, na esteira das trans-
formações sociais vivenciadas 
pelos consumidores brasilei-
ros durante o período de con-
finamento, conforme dados de 

um balanço da Visa consulting 
& Analytics. Paralelamente, a 
Abcomm (Associação Brasilei-
ra de comércio Eletrônico) re-
portou um aumento de cerca de 
400% na abertura de lojas vir-
tuais por mês durante a pande-
mia no país.

Para Paulo guilherme Leal, 
especialista em empreendedo-
rismo como foco em marketing 
estratégico, o crescimento das 
vendas realizadas através do 
e-commerce no Brasil em 2021 
demonstra que as empresas do 
setor estão em franco cresci-
mento. “Essa foi a realidade co-
locada a todos desde o início da 
pandemia, com as pessoas em 
casa precisando consumir. To-
dos os serviços on-line explodi-
ram em vendas e, mesmo após 
a crise sanitária, com a pratici-
dade que as pessoas descobri-
ram em ter migrado vários de 
seus hábitos de consumo para 
o mercado virtual, dificilmen-
te voltarão para o físico”.

Ao lado da afirmação de 
Leal, estudo da Webshoppers, 
relatório sobre o comércio ele-
trônico brasileiro, demonstra 
que 17% dos consumidores fi-
zeram sua primeira compra 
on-line em 2021. Destes, um 
percentual expressivo afirmou 
que espera continuar consu-
mindo por meio de lojas vir-
tuais de agora em diante. De 
forma síncrona, dados da Re-
ceita Federal, analisados pela 
FgV (Fundação getúlio Var-
gas), apontam que grande par-
te dos brasileiros espera conti-
nuar comprando por meio do 
comércio eletrônico.

“As compras pela internet 
devem seguir em alta mesmo 
após o fim da pandemia pelo 
mesmo motivo que uma pes-
soa que estava acostumada a 
dirigir carro com câmbio me-
cânico e passa a dirigir veículo 
com câmbio automático muda 
seus hábitos: facilidade e prati-
cidade”, afirma.

Agência Estado

Em média, 70 mil empresas entraram para o e-commerce desde o início da pandemia de Covid-19

Foto: Pixabay

direito das crianças

Combate à Alienação 
Parental em discussão

Assistentes sociais, con-
selheiros tutelares, profissio-
nais da educação e outros en-
volvidos na rede de proteção 
à criança e ao adolescente te-
rão uma semana dedicada à 
discussão das interferências 
na formação psicológica in-
fantil causadas por pais ou 
responsáveis. Isso será pos-
sível por meio da Semana de 
combate à Alienação Paren-
tal, que foi aberta oficialmen-
te na manhã desta segunda-
feira (25) pelo prefeito cícero 
Lucena e pelo vice-prefeito 
Leo Bezerra.

“Temos a preocupação en-
quanto gestão de cuidar das 
nossas crianças. Perdemos o 
título de Prefeito Amigo da 
criança mas temos certeza 
de que, com base em todas 
as ações que temos desen-
volvido, iremos recuperar. 
Este debate, com a participa-
ção da academia, do Minis-
tério Público e da sociedade 
civil, vai nos permitir trilhar 
o caminho certo e ter as prá-
ticas que a sociedade precisa 
na promoção justiça social e 

de respeito às nossas crian-
ças”, afirmou Cícero Lucena.

O primeiro evento acon-
teceu ainda nesta segunda 
(25), logo após a abertura ofi-
cial. Foi uma Roda de Diálo-
go com o tema “Dia Inter-
nacional contra a alienação 
parental: da identificação ao 
combate”. Ao longo da se-
mana, em diversos pontos 
da capital, acontecem outros 
eventos como rodas de con-
versa nos centros de Refe-
rência da cidadania e nas 
cozinhas comunitárias do 
Município. cada evento vai 
contar com psicólogos e con-
selheiros tutelares para me-
diar as dúvidas.

O promotor de Justiça, 
João Arlindo, falou sobre o 
quanto a alienação parental 
está presente nas suas de-
mandas na Promotoria. “É 
a matéria-prima do meu dia 
a dia. Muitos procedimen-
tos passam, mesmo de for-
ma indireta, pela alienação e 
isso foi acentuado pela pan-
demia”, afirmou, reforçando 
a importância do evento.

Ao longo da semana, haverá rodas de conversa em vários pontos

Foto: Sérgio Lucena/Secom-JP
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“Bordados que contam histórias” é o tema do evento, que será realizado de 8 de junho a 3 de julho, em Campina Grande

Inscrições vão até o dia 8 de maio
34o Salão do arteSanato Paraibano

O governador João Azevê-
do anunciou, nesta segunda-
feira (25), durante o programa 
Conversa  com o Governa-
dor, transmitido pela Rádio 
Tabajara em cadeia estadual, 
as inscrições para o 34° Sa-
lão do Artesanato Paraibano, 
que podem ser feitas de forma 
virtual até o dia 8 de maio, no 
Instagram do Programa do 
Artesanato Paraibano (PAP),  
no perfil @artesanatopap. O 
tema desta edição do evento, 
que será realizado de 8 de ju-
nho a 3 de julho, em Campina 
Grande, é “Bordados que con-
tam histórias”. 

Na ocasião, o chefe do Exe-
cutivo estadual destacou que, 
desde o início da gestão, em 
2019, a Paraíba tem sediado 
grandes Salões, mesmo com 
a grave crise sanitária cau-
sada pela pandemia. “Desde 
2019, temos realizado gran-
des Salões. Houve uma pe-
quena interrupção por conta 
da pandemia, mas fizemos o 
Salão virtual, que foi um su-
cesso muito grande. Recente-
mente, voltamos a realizar o 
evento com o grande Salão de 
João Pessoa. E agora, o Salão 
de Campina Grande, no Mu-
seu de Arte Contemporânea, 
numa grande parceria com a 
Unifacisa”, afirmou.

“Desta vez, a técnica do 
bordado será a grande home-
nageada no 34° Salão. Iremos 
homenagear muitas artesãs 
de várias regiões do Estado: 
João Pessoa, Campina Gran-
de, Gurinhém, Alagoa Nova, 
Serra Redonda”, prosseguiu 
João Azevêdo.

Ao todo, o 34° Salão do 
Artesanato Paraibano abriu, 
nessa segunda-feira (25), ins-
crições para 400 artesãos. O 
processo pode ser feito pelo 
formulário disponibilizado na 
bio do Programa do Artesana-
to Paraibano no Instagram, no 
perfil  @artesanatopap.

O governador João Azevê-
do destacou, ainda, que entre 
as novidades do evento está 
a comercialização e divul-
gação das peças produzidas 
pelo Ateliê Benvenutty - Arte 
que Liberta. “É um espaço 
que estamos criando para, du-
rante esse período do Salão, 
nós possamos expor os tra-
balhos produzidos pelas ree-
ducandas LGBTQIAP+. O ate-
liê funciona na Penitenciária 

Desembargador Sílvio Porto. 
Isso é política de inclusão, isso 
é política de olhar para essas 
pessoas que muitas vezes são 
esquecidas pela sociedade, 
mas que estamos criando me-
canismos para que elas par-
ticipem do processo de cres-
cimento do Estado, com seu 
trabalho, reduzindo a pena 
e, em breve, voltar a conviver 
em sociedade”, acrescentou. 

O Ateliê Benvenutty - Arte 
que Liberta foi inaugurado no 
dia 24 de março e recebeu esta 
denominação em homena-
gem a Fernanda Benvenutty, 
mulher trans, militante em 
Direitos Humanos, fundado-
ra e presidente da Associação 
das Travestis da Paraíba (As-
trapa). O espaço vem se so-
mar aos numerosos projetos 
de ressocialização e humani-
zação existentes nas unidades 
prisionais do Sistema Peniten-
ciário Paraibano.

A gestora do Programa do 
Artesanato Paraibano (PAP), 
Marielza Rodriguez, desta-
cou a importância de se fazer 
a inscrição o quanto antes. 
“Será um grande momento de 
voltarmos a Campina Grande 
após essa pandemia, num pe-
ríodo rico para o nosso arte-
são para a nossa artesã, que é 
a realização do Maior São João 
do Mundo, com vendas que 
vão superar nossas expecta-
tivas, se Deus quiser. Então, é 
importante que o nosso arte-
são, que a nossa artesã garan-
ta já a sua inscrição, inclusive 
para resolvermos qualquer 
imprevisto durante o proces-
so”, disse. 

Benvenutty
Entre as novidades está 

a comercialização 
de peças 

produzidas pelas 
reeducandas

 LGBTQIAP+ da 
Penitenciária 

Sílvio Porto

A técnica do bordado será a grande homenageada desta edição, que oferece 400 vagas para artesãos das diversas regiões do estado

Está aberto o prazo de 
apresentação de recursos 
para aqueles que tiveram o 
pedido de isenção da taxa de 
inscrição para o Enem 2022 
negado pelo Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixei-
ra (Inep).  

De acordo com o instituto, 
os recursos devem ser apre-
sentados até a próxima sex-
ta-feira (29), data em que se 
encerra, também, o período 
para apresentação das justi-
ficativas de ausência na edi-
ção anterior.

Os resultados dos pedi-
dos de isenção, bem como 
daqueles que não fizeram a 
prova, apesar de terem con-
seguido a isenção para o 
Enem 2021 foram publicados 
pelo Inep no dia 22. Eles fo-
ram disponibilizados na Pá-
gina do Participante. É tam-

bém por meio dessa página 
que a formalização do recur-
so deve ser apresentado. Para 
acessá-la, clique aqui. Os re-
sultados das análises dos re-
cursos para pedido de isen-
ção serão divulgados dia 6 
de maio.

“Para justificar a ausên-
cia, o participante precisa 
observar a opção escolhida 
como motivo da falta, con-
forme anexo I do Edital n.º 
14/2022, e anexar a docu-
mentação correspondente. 
No caso do participante que 
teve a solicitação de isenção 
da taxa de inscrição para o 
Enem 2022 reprovada pelo 
Inep, é também necessário 
enviar a documentação que 
comprove a situação de soli-
citação de isenção, conforme 
listado no anexo II do edital. 
Os documentos devem es-
tar nos formatos PDF, PNG 

ou JPG, com tamanho máxi-
mo de 2 MB”, informou, por 
meio de nota, o Inep.

Puderam entrar com soli-
citação de isenção os que es-
tão no último ano em esco-
la pública, que fizeram todo 
o Ensino Médio em institui-
ções públicas ou que cursa-
ram o Ensino Médio como 
bolsistas integrais em esco-
las privadas.

Renda
Outra condição é que a fa-

mília tenha renda per capita 
[renda por cabeça] menor do 
que o valor equivalente a um 
salário mínimo e meio. Têm 
direito também os alunos de 
famílias inscritas no Cadas-
tro Único de programas so-
ciais do Governo Federal.

A concessão da isenção ou 
a aceitação da justificativa de 
ausência não garantem ins-

crição na prova. O aluno nes-
sas situações deve realizar a 
inscrição na página do parti-
cipante, de acordo com os re-
quisitos apresentados no site 
do Inep.

iSenção negada no enem

Estudantes podem recorrer até o dia 29

Jornalista da UEPB tem jogo de cartas lançado pela Estrela
Futegame

Um emocionante jogo de 
cartas que simula uma par-
tida de futebol, nele o joga-
dor vivencia as emoções do 
esporte de maneira divertida 
se tornando técnico do pró-
prio time. Trata-se do Fute-
game, o novo lançamento da 
Estrela, criado pelo jornalista 
e designer da Coordenadoria 
de Comunicação Social (Co-
decom), da Universidade Es-
tadual da Paraíba (UEPB), Jú-
lio Cesar Gomes de Oliveira.

Após desenvolver o game e 
submetê-lo a vários eventos do 
gênero no Brasil e na América 
Latina o designer decidiu apre-
sentá-lo à fabricante de brin-
quedos Estrela que, diante de 
uma análise de jogabilidade, 
aprovou a proposta e deu início 
à produção. Júlio César passou 
mais de dois anos desenvolven-
do o conceito com foco no pú-
blico amante do futebol. O pro-
fissional, que integra a equipe 

do Núcleo de Design & Tec-
nologia da Codecom, estudou 
cada detalhe do jogo; criou as 
próprias peças e definiu as re-
gras, tornando o game diverti-
do e atraente.

Como toda partida de fute-
bol, no Futegame, que nasceu 
como “Treta” e depois teve o 
nome mudado, existem regras 
que controlam o jogo. Inspi-
rado em uma das paixões do 
brasileiro que é o futebol, o 
jogo conta com escanteios, la-
terais, faltas, pênaltis, gols e a 
distribuição dos cartões ama-
relo e vermelho para punir as 
infrações cometidas na parti-
da. Para vencer, o jogador pre-
cisa controlar os seus atletas e 
fazer a maior quantidade de 
pontos.  Ao avaliar a notícia de 
que a sua invenção havia sido 
aprovada pela Estrela, empre-
sa líder há décadas no seg-
mento de jogos para crianças, 
jovens e adolescentes, Júlio Cé-

sar disse que recebeu a infor-
mação com alegria e emoção. 

Graduado em Jornalismo 
pela UEPB, com especializa-

ção em Programação Visual 
pela Faculdade Integrada de 
Patos (FIP), Júlio César atuou 
durante anos como chargis-

ta com publicações em vários 
jornais com reconhecimento 
nacional e em salões de Hu-
mor pelo Brasil. Atualmente, 

atua na Codecom e nos últi-
mos anos vem se dedicando, 
paralelamente, à elaboração 
de jogos de tabuleiro.

Além de jornalista, Júlio Cesar Gomes de Oliveira é designer da Coordenadoria de Comunicação Social

n 

Ao saber da 
notícia da 
aprovação 
pela Estrela, 
Júlio César 
disse que 
recebeu a 
informação 
com alegria e 
emoção

Foto: Divulgação

n 

A concessão 
da isenção ou 
a aceitação da 
justificativa 
de ausência 
não garantem 
inscrição na 
prova

Foto: PAP/PB
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Botafogo e Nacional de Patos 
decidem, hoje, qual o clube será o 
primeiro finalista do Campeona-
to Paraibano e garantido na Copa 
do Brasil de 2023. Os primeiros 90 
minutos das semifinais foram dis-
putados na última quarta-feira, em 
Patos, e terminou com uma vitória 
do clube sertanejo por 3 a 1, em um 
jogo marcado por polêmicas de ar-
bitragem. Às 20h15, no Almeidão, 
os últimos 90 minutos serão co-
mandados por um trio de arbitra-
gem da Fifa. O árbitro central será 
Sávio Pereira Sampaio, de Brasília, 
e os assistentes Fabrício Vilaninho 
da Silva, de Goiás, e Bruno Boschi-
la, do Paraná. O outro finalista sai 
amanhã no confronto entre Cam-
pinense e Sousa.

O Belo precisa vencer por mais 
de dois gols de diferença no tem-
po  normal pra ficar com a vaga. Se 
houver empate no saldo de gols, de-
cisão nos pênaltis.

Pelo lado do Botafogo, o jogo 
está sendo encarado como uma fi-
nal de Copa do Mundo, segundo 
afirmou o próprio presidente do 
clube, Alexandre Cavalcanti. A di-
retoria pediu uma arbitragem Fifa 
para a partida, porque achou que o 
Belo foi tremendamente prejudica-
do em Patos. Segundo o presidente, 
o Botafogo sofreu dois gols irregu-
lares, no primeiro não houve uma 
falta marcada, e no segundo o ata-
cante do Nacional colocou a bola 
para dentro com a mão.

O técnico Gerson Gusmão ten-
tou blindar o elenco de todas as po-
lêmicas referentes ao jogo passado 
e poupou vários titulares na vitória 
do último sábado sobre o Confian-
ça, por 1 a 0, pela Série C do Cam-
peonato Brasileiro. Ele reconhece 

os erros da arbitragem, mas tam-
bém admite que o Botafogo não fez 
uma boa partida e o adversário jo-
gou um grande futebol, mas acre-
dita que aqui tudo será diferente.

“É um jogo muito importante 
para a gente e já entramos perden-
do por 3 a 1. Sabemos da dificul-
dade, da qualidade do adversário, 
mas nos preparamos muito bem 

para esta partida para nos impor e 
buscar uma vitória, que nos garanta 
chegar na final da competição. Sa-
bemos que não será fácil, mas temos 
uma equipe capaz de conseguir e 

com o apoio do nosso torcedor, va-
mos para cima”, disse o treinador. 
Não se sabe ainda se o goleiro Luís 
Carlos e o lateral esquerdo Bru-
no Ré, que estavam entregues ao 

departamento médico e não joga-
ram no último sábado, terão con-
dições de jogo. Caso eles não sejam 
liberados, Lucas continuará no gol 
e Alessandro na lateral esquerda. 

Gerson Gusmão não confirmou se 
pretende manter o esquema 3-5-2, 
que adotou no último sábado con-
tra o Confiança, dando mais liber-
dade aos laterais, ou se voltará ao 

4-3-3 que vinha utilizando anterior-
mente. Vários jogadores que foram 
poupados contra o Confiança esta-
rão à disposição do técnico Gerson 
Gusmão, dentre eles o zagueiro Jo-
nathan, o atacante Gustavo Couti-
nho e o meia Esquerdinha. Tudo in-
dica que o Belo vai para o jogo com 
força máxima em busca de uma vi-
tória por três gols de diferença ou 
por dois, neste caso, levando a de-
cisão para a cobrança de penalida-
des máximas.

Nacional
No Canário do Sertão, a expec-

tativa é muito boa para a segunda 
partida das semifinais. A vanta-
gem de dois gols de diferença au-
mentou a confiança do grupo e da 
comissão técnica, de fazer mais do 
que o grande objetivo já alcançado. 
“Nós já alcançamos o nosso gran-
de objetivo, que era a vaga para a 
Série D do próximo ano, mas esta-
mos atravessando um grande mo-
mento e mostramos isso no jogo 
em Patos. Temos que aproveitar 
para tentar ir o mais longe possí-
vel. Demos um passo importante 
dentro de casa e agora vamos ten-
tar manter esse ritmo e essa dedi-
cação para sair de João Pessoa com 
a classificação para as finais”, dis-
se o técnico Lamar, considerado 
um dos grande responsáveis pela 
excelente campanha do clube na 
competição.

Lamar é o terceiro técnico do 
Verdão este ano, após o clube pas-
sar por muita dificuldade financei-
ra e levar um WO na estreia contra 
o Campinense, por falta de joga-
dores registrados no BID. O clube 
conseguiu dar a volta por cima e 
somar 13 pontos na fase de classi-
ficação, além de chegar às semifi-
nais, após uma goleada sobre o São 
Paulo Crystal por 4 a 0. 

Vencedor também se garante na Copa do Brasil; o outro finalista sai amanhã, entre Campinense e Sousa 

Jogo vale vaga na final do Paraibano
botafogo x nacional

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

O Campinense sofreu a sua pri-
meira derrota na Série C do Campeo-
nato Brasileiro, no último sábado, 
contra o ABC, por 1 a 0, em Natal. O 
clube vinha de uma série de partidas 
invictas e era um dos líderes da com-
petição. A Raposa agora caiu para 
a quinta colocação, com seis pon-
tos e vai enfrentar a Aparecidense, 
no próximo sábado, no Amigão, em 
Campina Grande, porém antes, terá 
um jogo importantíssimo amanhã, 
contra o Sousa, pela segunda par-
tida das semifinais do Campeonato 
Paraibano. Na primeira, a Raposa 
venceu por 1 a 0, em Sousa.

“Temos agora que virar a chave e 
pensar no Sousa, que é um jogo mui-
to importante e que vale uma vaga 
para a final do Paraibano, Copa do 
Brasil, Copa do Nordeste etc. Infeliz-
mente, saímos de Natal frustrados, 
porque fizemos uma boa partida, do-
minamos o jogo e acabamos toman-
do um gol num vacilo nosso no final 
da partida. Temos que ser mais cirúr-
gicos, porque perdemos chances cla-
ras de gol e fomos castigados. Porém, 
sabemos, e o torcedor também sabe, 
que estamos no caminho certo para 
as nossas conquistas e contamos com 
ele para o jogo desta quarta-feira, no 
Amigão”, disse o treinador.

Botafogo
A partir de amanhã, o Botafogo 

terá de esquecer outra vez o Cam-
peonato Paraibano e voltar a se con-

centrar na Série C. O Belo vai en-
frentar o Ferroviário no próximo 
domingo, no Ceará, pela quarta ro-
dada. A vitória sobre o Confiança, 
por 1 a 0, no último sábado, trouxe 
de novo o clube para a zona de clas-
sificação. O alvinegro tem agora seis 

pontos, e ocupa a sétima colocação, 
um ponto atrás apenas do líder Bo-
tafogo de Ribeirão Preto.

A vitória do último sábado so-
bre o Confiança veio em boa hora, 
porque o clube vinha de uma derro-

ta para o Botafogo de Ribeirão Pre-
to por 2 a 1, lá em São Paulo, e pre-
cisava reagir na competição, para 
não deixar que os primeiros coloca-
dos abrissem uma larga diferença. 
O técnico Gerson Gusmão poupou 
vários jogadores para essa partida 

e o time entrou em campo sem seis 
atletas que foram titulares no jogo 
da semifinal em Patos, na última 
quarta-feira.

“Nós tivemos que poupar alguns 
jogadores que estavam muito des-

gastados fisicamente, por causa da 
maratona de viagens e jogos, e nós 
temos um jogo muito importante, 
decisivo, nesta terça-feira, contra o 
Nacional, pelo Campeonato Parai-
bano. Mas, os atletas que entraram 
em campo se empenharam bastan-

te e conseguiram uma vitória muito 
importante, não só pela melhoria da 
colocação, que nos manteve no G8, 
mas também porque deixou o gru-
po motivado para os jogos seguin-
tes”, disse o treinador

Para a partida contra o Ferro-
viário, Gusmão só quer falar a par-
tir desta quarta-feira, após a rea-
presentação e avaliação do elenco. 
“Temos que ver como vão ficar os 
atletas após o jogo decisivo contra o 
Nacional”, concluiu o treinador, que 
aguarda ainda a chegada de uns três 
reforços que a diretoria está nego-
ciando no mercado.

Série D
O São Paulo Crystal é a grande 

sensação do grupo três da Série D. 
O time de Cruz do Espírito Santo 
tem cem por cento de aproveitamen-
to na competição e vem de uma vi-
tória muito importante sobre o Glo-
bo, em Ceará Mirim, por 2 a 1. Na 
estreia, o tricolor venceu o Afoga-
dos, e agora, vai encarar um clássico 
paraibano contra o Sousa, que vem 
muito mal na competição. A partida 
será no domingo, no Carneirão, em 
Cruz do Espírito Santo. Já o Sousa é 
o lanterna do grupo três. Preocupa-
do com a segunda partida das semi-
finais contra o Campinense, nesta 
quarta-feira, em Campina Grande, o 
Dinossauro acabou sendo uma pre-
sa fácil para o Retrô de Pernambuco, 
que está em grande fase e é o líder do 
grupo. O Dino perdeu por 3 a 0 no 
Marizão. Esta foi a segunda derrota 
seguida do Sousa em casa. A primei-
ra foi na quarta-feira para o Campi-
nense por 1 a 0, pelas semifinais, re-
sultado que obriga o clube a vencer 
por dois gols de diferença a Raposa, 
nesta quarta-feira, ou por um e levar 
a decisão para os pênaltis.

Depois de se reencontrarem com a vitória no Brasileiro, os jogadores do Botafogo têm 
um grande desafio nesta terça-feira, no Almeidão, diante do Nacional de Patos

Jogadores do São Paulo Crystal em clima de comemoração, depois de mais uma grande 
vitória no Brasileiro da Série D, diante do Globo/RN, em Ceará Mirim

Foto: Guilherme Drovas/Botafogo

Foto: Reprodução/Instagram

Clubes da Paraíba se mantêm no G8 do Brasileiro
Série c
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A Apace-PB está de vol-
ta ao topo do futebol de ce-
gos nordestino. No último-
domingo, jogando diante 
de sua torcida no Instituto 
dos Cegos da Paraíba Adal-
gisa Cunha, em João Pes-
soa (PB), a equipe derrotou 
a Apadevi-PB nos pênaltis, 
por 2 a 1, após o empate sem 
gols no tempo normal. Foi o 
primeiro título regional da 
Associação desde 2011. Na 
disputa pelo bronze, tam-
bém nas penalidades, o Ce-
demac-MA bateu os cea-
renses da Adesul, por 2 a 1, 
depois do 0 a 0 com a bola 
rolando.

“Quem esteve presente 
acompanhou uma grande 
partida de futebol de cegos. 
Tivemos duas oportunida-
des de matar o jogo, mas 
nem sempre as coisas saem 
como planejamos. A gente 
conseguiu, depois de muito 
tempo, conquistar um Re-
gional. Só tenho a dizer que 
o campeão voltou!”, disse o 
ala Jardiel. O atleta se refe-
riu a duas chances que ele 
próprio desperdiçou ao lon-
go dos 30 minutos crono-
metrados de partida, uma 
em tiro livre de oito metros 
após o adversário de Cam-
pina Grande ter atingido as 
cinco faltas coletivas no pri-
meiro tempo, e outra em co-
brança de pênalti na etapa 
complementar. Nas duas ve-
zes, ele foi parado pelo golei-
ro Gean Patrick. Depois, Jar-
diel se redimiu e acertou sua 
finalização na disputa das 
penalidades.

“Tranquilizei a mente e 
sabia que, se batesse da for-

ma como treinei, as coisas 
dariam certo”, comentou. 
Além dele, Jonatan também 
converteu sua cobrança. A 
Apace não precisou bater a 
terceira porque a Apadevi, 
que abriu a disputa, já ha-
via errado duas vezes, com 
Juan Quintero e Vinicius – 
apenas Jhon Gonzalez acer-
tou. “A gente vinha baten-
do na tecla desde o início 
da competição, após não fa-
zer um primeiro jogo bom 
por ter priorizado o indi-
vidualismo, que era focar 
no coletivo para as coisas 
fluírem. Um jogador indivi-
dualmente ganha um jogo. 
Um grupo ganha o campeo-
nato, e foi isso que aconte-
ceu”, analisou o técnico da 
equipe campeã, Júlio César 
Macena.

Contando as conquistas 
somente a partir de 2011, 

quando a CBDV (Confede-
ração Brasileira de Despor-
tos de Deficientes Visuais) 
passou a administrar o fu-
tebol de cegos no país, esta 
foi a segunda taça regional 
do time de João Pessoa. O 
maior vencedor é o ICB (Ins-
tituto de Cegos da Bahia), 
com sete.

Bronze com emoção
Antes da grande deci-

são, Cedemac, do Mara-
nhão, e Adesul, do Ceará, 
fizeram outra partida ele-
trizante. O argentino Fre-
derico Accardi colocou os 
maranhenses, campeões 
da edição anterior, em van-
tagem que foi mantida até 
perto do apito final. A trin-
ta segundos do estouro do 
cronômetro, no entanto, 
Erenildo marcou o primei-
ro gol da Adesul em toda a 

competição e levou a briga 
pelo bronze para as pena-
lidades. O Cedemac errou 
duas seguidas (Maciel e Ac-
cardi), mas fez com Evan-
dro e Alberto. enquanto a 
Adesul só marcou com Ere-
nildo. O goleiro Thiago pe-
gou os chutes de Maycon 
e Juan, e ainda viu Victor 
chutar para fora. 

Nas premiações indivi-
duais, Matheus Costa, da 
Apace, levou o troféu de Me-
lhor Goleiro. O de Artilheiro 
ficou com o colombiano Jhon 
Gonzalez, autor de sete gols. 
E o de Revelação foi para 
Antônio José, da Adesul, co-
nhecido como Zé Black.

 A próxima etapa do re-
gional de futebol de cegos 
será a Sul-Sudeste, em São 
Paulo, de 22 a 29 de maio. De-
pois, em junho, Belém (PA) 
receberá a Centro-Norte.

Após quatro dias de com-
petição, o I João Pessoa Cup 
de Futebol de 7 terminou no 
último domingo, no CT Ivan 
Tomaz, no Valentina. O L2 
Sports foi o único time cam-
peão da Paraíba. O torneio 
contou com o apoio da Prefei-
tura da capital, através da Se-
cretaria de Juventude, Espor-
te e Recreação (Sejer).

“Um evento como esse 
proporciona descobertas de 
novos talentos para o espor-
te, além de desenvolver a ca-
pacidade motora e auxiliar o 
processo de crescimento em 
crianças e jovens. O esporte 
forma conceitos de cidadania 
e convivência, além de traba-
lhar questões como autoesti-
ma, ética, moral e inclusão so-
cial, entregando indivíduos 
melhores à sociedade. Esta-
mos satisfeitos pelo sucesso 
que foi o I João Pessoa Cup”, 
avaliou o secretário executi-
vo de Esportes da capital, Ju-
liano Sucupira.

O campeonato contou 
com mais de 700 atletas de 
cinco estados do Nordeste: 
Paraíba, Alagoas, Pernam-
buco, Ceará e Rio Grande do 
Norte. Ao todo foram 125 jo-
gos e nove categorias defi-
nindo os campeões (confira 
todos ao lado).

O L2, que é de João Pessoa, 
levantou o troféu na categoria 
sub-12. Na decisão, a equipe 
venceu o Meninos de Ouro, 
de Alagoas, por 3 a 1. Os gols 
dos donos da casa foram mar-
cados por Miguel, Genilson e 
Jorge Miguel, enquanto Fu-
maça descontou.

“É a realização de um tra-
balho que a gente vem fazen-
do já há algum tempo com 
essa molecada. Nós entramos 
em quatro categorias nesta 
competição e chegamos à fi-
nal em duas. Infelizmente, o 
sub-9 perdeu. Mas ficamos 
muito felizes e muito gratifi-
cados, pois esses garotos trei-
narem quase que diariamente. 
Fomos recompensados nesta 
competição, como em outras 
que estamos disputando”, co-
memorou Leandro Lima, que 
foi escolhido o melhor técnico, 
e ainda teve Arthur Honorato 
como o melhor goleiro.

João Pessoa CuP

L2 conquista torneio de futebol de 7

Equipe de João Pessoa supera a de Campina Grande na final da competição, disputada no Instituto dos Cegos

Apace-PB conquista torneio regional
futebol de Cegos

Ivo 
   Marques

ivo_esportes@yahoo.com.br

No fim de semana passado, o assunto principal 
no meio esportivo, sobretudo entre os colegas de 
imprensa no Estádio Almeidão,  no jornal e sites, 
foi a iniciativa da Federação Paraibana de Futebol 
de antecipar as eleições previstas para o mês de 
setembro. E o motivo alegado pelos dirigentes que 
apoiaram a ideia foi o mais absurdo possível, o 
de que as eleições políticas e a Copa do Mundo 
poderiam retardar o processo e que era necessário 
se começar a pensar no Paraibano de 2023, já a 
partir de agora.

Desde quando o Campeonato Paraibano foi 
organizado com antecedência de quase um ano? 
Por que será que o nosso campeonato é um dos 
últimos a terminar? Por que será que nossos clubes 
começam a jogar nas competições nacionais 
ainda disputando o Estadual? Vale lembrar que 
os clubes paraibanos não disputam séries A e B, 
e portanto ficam de férias logo em outubro, ou no 
máximo em novembro. Sendo assim, por que nosso 
campeonato não começa em janeiro e termina mais 
cedo facilitando o planejamento dos clubes que têm 
outras competições além do Paraibano?

Li uma matéria no final de semana que dizia 
que a comissão eleitoral escolhida pela FPF para 
coordenar o pleito não tem um só paraibano nela, 
como pode isto? Ao longo dos anos, nós sabemos 
como é a abordagem aos clubes em ano de eleição. 
Até documentos os dirigentes dos clubes assinam 
apoiando quase sempre a situação. O que dizer das 
dívidas perdoadas para aqueles obedientes? Ou 
o registro de última hora de ligas que há anos não 
funcionava e pagava seus débitos. E se declarar seu 
voto contra o que acontece com os clubes?

As denúncias nos pleitos da FPF são as mais 
absurdas possíveis sempre e as intervenções ao 
longo dos anos são constantes, porque os casos 
de irregularidades são muito frequentes. A FPF 
se defende dizendo que o estatuto prevê essa 
antecipação e que foi um “pedido dos clubes”. E por 
que não deixar as coisas acontecerem naturalmente 
como o previsto? 

A medida é clara e foi para pegar qualquer 
candidato de oposição de calças curtas. Para ele 
não ter tempo de iniciar uma campanha, de expor 
suas ideias junto aos clubes. Já no dia 13 ele terá 
de registrar uma chapa com um número mínimo de 
oito clubes amadores e oito profissionais. Será que 
vai dar? Aliado a isso, uma comissão eleitoral sem 
nenhum paraibano e com pessoas ligadas à atual 
administração. É impossível não ganhar com tanta 
artimanha. Não foi à toa que algumas eleições da 
FPF foram por aclamação. Não é difícil se perpetuar 
na presidência da entidade, ao menos que a Justiça 
entre em ação e a oposição já acionou a Justiça.

O nível de corrupção no futebol brasileiro já 
conseguiu até ultrapassar a nossa corrupção 
política. Virou caso de polícia até internacional. Os 
benefícios dos que fazem parte dessa engrenagem, 
seja a nível estadual ou nacional, são imensos, só 
comparáveis a alguns prêmios de loteria. O final 
dessa história é que continua como ‘dantes no 
quartel de Abrantes’ e clubes cada vez mais pobres, 
enquanto CBF e Federações mais ricas. E o que 
dizer de nossa Seleção Brasileira? Essa não sabe o 
que é ser campeã mundial desde 2002. E os nossos 
craques? Estão na Europa sendo campeões pelos 
clubes europeus, contra os nossos clubes. Às vezes, 
o que pode ser legal nesse país é imoral. Mas, 
vamos que vamos.

Semifinal
Botafogo e Nacional decidem hoje uma vaga 

para as finais do Campeonato Paraibano. O time 
sertanejo entra em campo já com dois gols de 
vantagem, por causa da vitória por 3 a 1, na última 
quarta-feira, em Patos. A novidade será um árbitro 
da Fifa para apitar a partida, a pedido do Botafogo, 
que foi claramente prejudicado em Patos, com 
dois gols originados de jogadas irregulares. Isso 
não apaga o péssimo futebol jogado pelo Belo no 
Sertão, mas certamente aumentou o prejuízo do 
alvinegro.

O bom time do Nacional pode surpreender, 
mas acredito numa virada do Botafogo, porque 
a diferença de investimento e estrutura é muito 
grande. O jogo será em um campo maior e melhor e 
o Belo ainda terá o apoio de sua torcida, que deverá 
comparecer em massa ao Almeidão. Acredito em 
um jogo muito emocionante e catimbado. Nunca é 
demais lembrar que vale vaga na Copa do Brasil 
do próximo ano e vale caminho para a Copa do 
Nordeste e para o título paraibano da temporada. O 
bicho vai pegar.

Um golpe legal?

Campeões
Sub-9: Grêmio Natal (RN)
Sub-10: Grêmio Natal (RN)
Sub-11: GM2 (PE)
Sub-12: L2 Sports (PB)
Sub-13: Palmeiras (RN)
Sub-14: Real Soccer (PE)
Sub-15: Real Soccer (PE)
Sub-16: EDG (PE)
Sub-17: Coruja (RN)

A equipe campeã da Apace-PB com os familiares na comemoração do torneio regional na capital

A equipe do L2 Sports de João Pessoa ganhou o título na categoria sub-12, no CT Ivan Tomaz
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O campeonato 
contou com 
mais de 700 
atletas de 
cinco estados 
do Nordeste: 
Paraíba, 
Alagoas, 
Pernambuco, 
Ceará e Rio 
Grande do 
Norte
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Rayssa Leal volta a brilhar
com ouro em solo japonês

A medalhista de prata dos Jogos Olímpicos de 
Tóquio, Rayssa Leal levou o Brasil ao lugar mais 
alto do pódio na madrugada do último domingo, 
dia 24, no X Games Chiba, no Japão. A brasi-
leira de 14 anos foi campeã do street feminino 
e se tornou a mais jovem da história a vencer a 
modalidade na competição. Ao colocar o ouro 
no peito, a eterna fadinha se emocionou. O ouro 
é primeiro pódio da carreira de Rayssa Leal em 
uma edição do X Games. Na final, Rayssa Leal 
enfrentou a medalha de bronze em Tóquio Funa 
Nakayama, que ficou com o vice-campeonato 
no X Games Chiba. A australiana Chloe Covell 
completou o pódio. Outras duas brasileiras dis-
putaram a final: Pâmela Rosa terminou na sexta 
colocação, enquanto Gabriela Mazetto foi a 
sétima. No total, 8 skatistas brasileiros estiveram 
nas disputas em solo japonês.

Curtas
Botafogo-PB vai disputar o
Brasileiro Feminino Sub-20

Seis jogos movimentam o
Brasileiro da Série B hoje

Começa a decisão entre
Manchester e Real Madrid

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou 
a tabela do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-
20 com a participação de 24 clubes e a Paraíba será 
representada pelo Botafogo que está inserido no 
Grupo B ao lado de Corinthians-SP, Juventude-SP e 
Kindermann-SC. A estreia das Belas está prevista 
para o dia 3 de maio no Estádio Municipal de Santa 
do Parnaíba-SP, cidade distante 42 km da capital 
paulista, onde todos os jogos serão disputados de 
ida e volta em cada grupo. O Botafogo começa 
jogando contra o Kindermann, às 16 horas. Se 
classificam para a segunda fase o primeiro 
colocado de cada grupo, mais os dois melhores 
segundos colocados entre os seis grupos. A primeira 
fase vai até o dia 14 de maio. 

O Campeonato Brasileiro da Série B entra 
nesta terça-feira na sua quarta rodada e com a 
realização de seis jogos. O líder Bahia recebe 
o Sampaio Correa às 21h30, na Arena Fonte 
Nova. O adversário está na quinta posição com 
quatro pontos, três a menos que o time baiano. 
A rodada começa mais cedo com o jogo entre 
Sport e Ituano, às 19 horas, na Ilha do Retiro, no 
confronto do segundo colocado, o time pau-
lista, contra o quarto. No mesmo horário vão 
se enfrentar Novorizontino e Chapecoense, no 
Estádio Jorge Ismael de Biasi. Às 20h30 será a 
vez do CSA entrar em campo diante do Brusque, 
tendo como local o Estádio Augusto Bauer, em 
Santa Catarina. No mesmo horário se defron-
tam Vila Nova e Tombense, no estádio Oba e 
concluindo a rodada Cruzeiro e Londrina se 
enfrentam às 21h30, no Estádio do Mineirão. O 
time estrelado ocupa a 10a posição na tabela.

Se a história entrar em campo hoje, às 16 ho-
ras, o Manchester City será facilmente eliminado 
pelo Real Madrid, avalia Josep Guardiola. e é 
por isso que o técnico pede ao time inglês para 
esquecer todo o histórico do rival na Liga dos 
Campeões antes do jogo de ida da semifinal, na 
Inglaterra, no Estádio City of  Manchester.

"Se tivermos que competir com a história de-
les, não teremos nenhuma chance. Os números 
falam por si só", disse Guardiola, ontem. ele se 
refere ao recorde de títulos do Real na competi-
ção europeia, com 13 troféus. O City ainda busca 
sua primeira conquista, após ser vice-campeão 
na temporada passada, ao perder para o Chel-
sea na final.

Mesmo deixando os números de fora da par-
tida, o treinador projetou um duelo complicado 
para o embalado City, considerado por muitos 
como o melhor time do mundo na atualidade. 
"Temos o desejo de competir com eles. Para nós, 
jogar contra eles é um teste incrível e queremos 
tentar isso. Vamos sofrer quando tivemos que 
sofrer, mas vamos ficar juntos. Vamos fazer o 
nosso melhor."

A terça-feira, 26, é de jogos importan-
tes para os clubes brasileiros na Copa Li-
bertadores e Sul-Americana e o destaque 
principal fica por conta do jogo entre Co-
rinthians e Boa Juniors, às 21h30, na Are-
na Neo Química. Os dois times vêm de 
resultados distintos no última final de 
semana quando o Timão perdeu de 3 a 0 
para o Palmeiras, pelo Campeonato Bra-
sileiro, e o adversário venceu o Central 
Córdoba por 2 a 1, ambos jogos fora de 
seus domínios. O duelo faz relembrar a 
final de 2012 vencida pelo Corinthians.

As duas equipes estão empatadas na 
competição com três pontos com uma 
vitória e uma derrota, sendo que o Boca 
levou a melhor no saldo de gols. Os clu-
bes fazem parte do Grupo E que até o 
momento está equilibrado e todos têm a 
mesma pontuação. Mais dois times bra-
sileiros entram em campo nesta com-
petição. O Atlético Mineiro vai jogar no 
Equador e enfrentar o Independiente del 
Valle, a partir das 21h30. As duas equi-
pes dividem o primeiro lugar do Grupo 
D com 4 pontos, um empate e uma vitó-

ria, prometendo um jogo dos mais dispu-
tados pela liderança. O Galo vai em bus-
ca de sua 17a partida seguida sem perder, 
podendo alcançar uma rara sétima vitó-
ria consecutiva de visitante.

O Galo não perde na temporada des-
de que foi até Patos de Minas, na primei-
ra fase do Campeonato Mineiro, com 
time totalmente reserva, e foi superado 
em 1 a 0. É, até o momento, a única der-
rota da “era Turco”. Fora de casa, são seis 
vitórias, e uma marca a alcance que não 
vem desde 2012.

A outra equipe brasileira é o Bragan-
tino que joga mais cedo nesta terça-fei-
ra, a partir das 19h15, contra o Estudian-
tes, na Argentina, no Estádio Jorge Luís 
Hirschi. Integrantes do Grupo C, as equi-
pes somam quatro pontos em dois jogos e 
disputam a liderança. O Bragantino pou-
pou os titulares no empate de 1 a 1 dian-
te do São Paulo, o mesmo fez o Estudian-
tes frente  ao Cólon na igualdade de 2 a 2.

Sul-Americana
A noite também é de jogos para os 

brasileiros na Copa Sul-Americana 
com destaque para o Fluminense que 
atua às 21h30, no Maracanã, diante do 
Unión Santa Fé, da Argentina. O trico-
lor, comandado por Abel Braga, vive 
momento de instabilidade e vem de 
uma derrota para o Internacional, no 
sábado passado, por 1 a 0. As cobran-
ças sobre os jogadores e o técnico são 
muitas e um novo tropeço pode abrir 
uma crise e o cargo de Abel ficar a pe-
rigo, já que está em terceiro lugar no 
Grupo H com três pontos, uma vitória 
e uma derrota.

Já o Internacional, que derrotou o 
Fluminense, joga fora de seus domí-
nios e vai enfrentar o Independiente 
de Medellin, da Colômbia, a partir das 
21h30, no Estádio Pereira, clube que lide-
ra o Grupo E com quatro pontos. O Co-
lorado tem dois empates. Mais cedo, às 
19h15, o Ceará pega o General Caballe-
ro, do Paraguai, no Estádio Manuel Fer-
reira. O Vozão lidera o Grupo G com seis 
pontos ou 100% de aproveitamento sob 
o comando de Dorival Júnior.

Confronto entre brasileiros e argentinos na Arena Neo Química, hoje, vale pela terceira rodada do Grupo E

Corinthians enfrenta o Boca Juniors
Copa Libertadores

Foto: Cesar Greco/Palmeiras

No sábado passado, o Corinthians decepcionou a sua imensa torcida e foi goleado pelo Palmeiras por 3 a 0 no Allianz Parque

Em crise na F-1, Hamilton diz estar 
fora da briga pelo título do campeonato

MerCedes

Vivendo um dos seus piores momen-
tos na Fórmula 1, Lewis Hamilton jogou 
a toalha. O dono de sete títulos mundiais 
admite que está fora da briga pelo título 
na atual temporada, após brilhar nas pis-
tas nos últimos oito campeonatos, com seis 
troféus e dois vices. No domingo passado, 
o piloto da Mercedes não conseguiu pas-
sar da 13a colocação no GP de Emilia-Ro-
magna, na Itália.

"Eu estou fora da briga, com certeza. 
Não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas 
vou continuar trabalhando duro para ten-
tar me recuperar de alguma forma", diz 
Hamilton, sem esconder o desânimo. Ele 
largou em 14º, terminou uma posição à 
frente e ainda levou uma volta do vence-
dor da prova, o holandês Max Verstappen.

A situação surpreende pelo contraste 
em relação há alguns meses. No início de 
dezembro, os dois estavam brigando pelo 
título, numa das disputas mais aperta-
das dos últimos anos. O troféu foi decidi-
do apenas na volta final da última corrida 
do ano, em Abu Dabi, com direito a polê-
micas, críticas de ambos os lados e inves-
tigação do caso.

Vencedora dos últimos sete títulos do 
Mundial de Construtores, a Mercedes era 
tida como maior favorita ao título deste 
ano por contar com mais recursos que os 
rivais. A expectativa era de que sua pode-
rosa área de pesquisa e tecnologia a coloca-
ria na frente dos demais na mudança radi-
cal que os carros da F-1 passaram neste ano.

Mas as escolhas aerodinâmicas do time 
têm ficado aquém do esperado. "Desculpe 

pelas dificuldades que você teve hoje. Sei 
que o carro está impossível de pilotar e não 
é o que merecemos para obter melhores re-
sultados. Vamos superar isso, mas admi-
to que tivemos uma corrida terrível", disse 
Toto Wolff, chefe da Mercedes.

A única alegria do time neste começo 
de temporada tem sido o britânico George 
Russell. O jovem piloto, de 24 anos, é o úni-
co do grid a terminar dentro do Top 5 em 
todas as quatro etapas já disputadas nes-
te ano. Ele cruzou a linha de chegada na 
quarta posição, surpreendendo até mes-
mo a chefia da Mercedes.

"Pelo menos George conquistou al-
guns pontos para o time. Peço desculpas a 
todos por não poder fazer o mesmo", afir-
ma Hamilton, que aparece no sétimo lu-
gar do campeonato, com 28 pontos. Seu 
novo companheiro de time ocupa o quar-
to posto geral, com 49 pontos.

O fraco desempenho de Hamilton na 
temporada acontece após rumores sobre 
uma possível aposentadoria do piloto ao 
fim do tumultuado campeonato passado. 
Insatisfeito com as decisões da Federação 
Internacional de Automobilismo (FIA) na 
última prova do ano, quando liderava com 
folga rumo ao título até que uma batida 
mudou todo o cenário da corrida, ele não 
compareceu à festa de premiação da enti-
dade, no fim do ano, e se ausentou das re-
des sociais por quase dois meses.

Depois de quatro corridas das 23 
previstas para a temporada, o inglês mostra 

desânimo com o rendimento do carro 
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757 — Papa Estêvão II
896 — Papa Bonifácio VI
1932 — Antenor de França Navarro, 
engenheiro e político (PB)
1980 — Bivar Olyntho de Mello e Silva, 
político (PB)
1985 — Manoel Xudu (Manoel Lourenço da 
Silva), poeta, cantador e repentista (PB)
1997 — Carolina Zilli, socialite e ativista de 
combate ao câncer (PB)
2017 — Carlos Chagas, advogado, escritor, 
professor e jornalista brasileiro
2018 — Enemarques Marques Dantas, 
empresário e político (PB)
2019 — Danilo Maciel, médico psiquiatra (PB)
2021 — Celso José Cisneiros Wanderley, 
médico reumatologista (PB)

Mortes na História

Obituário

Carlos Eduardo da Silva Barbosa
22/4/2022 – Aos 20 anos, em João 
Pessoa (PB), assassinado. Morto a 
tiros dentro de um ferro-velho no 
bairro do Distrito Mecânico. Ele 
trabalhava na sucata quando foi 
abordado por homens encapuzados 
que chegaram ao local em um veículo.

Foto: Reprodução

Guarany Marques Viana
24/4/2022 – Aos 80 anos, em João 
Pessoa (PB). Engenheiro e ex-
professor da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB). Era integrante 
da Academia Paraibana de 
Engenharia (Apenge). Ele foi um dos 
fundadores da Companhia de Água e Esgoto da 
Paraíba (Cagepa) e um dos criadores do primeiro 
sistema de abastecimento de água de João Pessoa.

Foto: Divulgação

Givanilson Antônio da Silva
20/4/2022 – Em Sumé (PB), por 
possível intoxicação. Agricultor 
morreu após inalar agrotóxicos 
agrícolas enquanto trabalhava 
em um plantio de coentro no 
Sítio Passagem dos Armários, na 
zona rural do município de Caraúbas, no Cariri 
paraibano. Ele se sentiu mal e chegou a ser 
socorrido a um hospital.

Foto: Reprodução

Ismael Fabrício da Silva
22/4/2022 – Aos 52 anos, no Conde 
(PB), vítima de descarga elétrica. 
Pedreiro estaria fazendo a limpeza 
de uma betoneira que estava 
conectada a uma extensão. Ao ligar 
o equipamento, a extensão caiu na 
água e ele sofreu o choque elétrico.

Foto: TV Cabo Branco

Manoel Batista
(?)/4/2022 – Aos 71 anos, em 
Campina Grande (PB), vítima de 
latrocínio. Seu corpo foi encontrado 
no sábado (23) dentro de casa, no 
Bairro do Cruzeiro. A polícia está 
investigando. A casa foi arrombada, 
objetos foram roubados e o idoso teria sido 
estrangulado.

Foto: Reprodução

Betânia Zambiazi
21/4/2022 – Aos 36 anos, em 
Rondonópolis (MT), de embolia 
pulmonar. Ex-miss Mato Grosso (2014) 
e ex-modelo (atuou na Europa e no 
Japão). Era natural de Sorriso (MT).

Foto: Reprodução

Carl Wayne Buntion
21/4/2022 – Aos 78 anos, no Texas, 
Estados Unidos, executado em 
pena de morte. Era o prisioneiro 
mais antigo no corredor da morte, 
mais de 30 anos após ter sido 
condenado por homicídio. Recebeu 
uma injeção letal na prisão de Huntsville. Sofria 
de osteoartrose, vertigens, hepatite e cirrose, já 
não podia “ser um perigo” para a sociedade, 
alegaram os advogados de defesa no recurso de 
clemência que foi rejeitado. Em junho de 1990, o 
homem, criado por um pai alcoólico e violento, 
já tinha sido condenado 13 vezes e estava em 
liberdade condicional. Numa operação de trânsito 
de rotina, em Houston, ele disparou e matou o 
policial James Irby.

Foto: Divulgação

Carlinhos do Sítio Balança
24/4/2022 – Na estrada que liga os 
municípios paraibanos de Zabelê 
e São Sebastião do Umbuzeiro, ao 
sofrer uma queda de motocicleta 
após perder o controle do veículo 
em um mata-burro.

Foto: Reprodução

Aforismo
“Os homens só 
morrem pelo 

que não existe.”

(André Malraux)
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Hoje é celebrado o Dia Nacional 
de Prevenção e Combate à Hiper-
tensão Arterial. A data é mais uma 
oportunidade de alerta à popula-
ção para os perigos causados pela 
doença, que é o principal fator de 
risco para infartos e derrames. Para 
o cardiologista e pesquisador pa-
raibano Valério Vasconcelos, orien-
tar a população sobre a pressão alta 
é muito importante, principalmen-
te porque a adoção de hábitos sau-
dáveis no dia a dia contribui muito 
para se evitar ou controlar a doença. 
Na Paraíba, cerca de 25% da popula-
ção tem pressão alta, conforme da-
dos da Pesquisa Nacional de Saúde.

“Conhecida popularmente como 
pressão alta, a hipertensão arte-
rial sistêmica (HAS) acomete três 

de cada dez brasileiros e um a cada 
quatro paraibanos. Por definição é a 
elevação dos níveis de pressão san-
guínea nas artérias. Ela é considera-
da alta quando atinge valores acima 
de 12 por 8 (120 por 80 mmHg)”, ex-
plica o médico.

De acordo com o cardiologista 
Valério Vasconcelos, a pressão alta é 
o principal fator de risco para a ocor-
rência de outras doenças, sendo a 
responsável por 40% dos infartos do 
miocárdio, 80% dos derrames cere-
brais (o popular derrame) e 25% dos 
casos de insuficiência renal. “Além 
de ser causa recorrente de aneuris-
ma arterial e insuficiência cardíaca”, 
acrescenta o especialista.

Autor dos livros ‘O coração gos-
ta de coisas boas’ e ‘Manual de Car-
diologia para graduação’, dentre ou-
tros, Valério Vasconcelos lembra que 

existem fatores de risco não contro-
láveis (idade e genética) e contro-
láveis (excesso de peso, excesso de 
sal, sedentarismo, tabagismo, con-
sumo de álcool e estresse) relacio-
nados à hipertensão. Em relação à 
idade, homens acima dos 55 anos 
e mulheres acima dos 65 têm mais 
chance de desenvolver pressão alta. 
Já a questão genética, também exige 
muita atenção. “Se você tem algum 
familiar próximo que tenha pres-
são alta, suas chances de desenvol-
ver a doença são maiores”, diz Valé-
rio Vasconcelos.

Indagado sobre a interferência 
da alimentação nos quadros de pres-
são alta, o médico esclarece que a 
simples alteração nos hábitos de nu-
trição da pessoa hipertensa pode 
ajudar a controlar os níveis da pres-
são arterial. A elevação desses ní-

veis, explica Vasconcelos, está ligada 
a excessos alimentares (principal-
mente o alto consumo de sal) e ao 
sobrepeso.

“Por isso é recomendado dimi-
nuir a ingestão de alimentos indus-
trializados, como refrigerante e fast 
food, e alimentos ricos em gordu-
ra saturada, como carne vermelha, 
linguiça e bacon, porque podem fa-
vorecer ao aumento dos níveis de 
sódio no organismo e facilitar a for-
mação de placas de gordura nas ar-
térias, causando o aumento da pres-
são arterial”, orienta o especialista. 
E acrescenta: “Além disso, o ideal é 
que os indivíduos busquem sempre 
uma alimentação saudável, compos-
ta por frutas, legumes, verduras, ce-
reais integrais e carnes magras”.

Além de priorizar uma boa ali-
mentação há outros hábitos sau-

dáveis que o cardiologista Valério 
Vasconcelos aponta como importan-
tes agentes na prevenção e no con-
trole da hipertensão arterial. São 
eles: exercitar-se regularmente; fi-
car atento à gordura abdominal; re-
duzir a ingestão de álcool; não fu-
mar; eliminar o estresse; e moderar 
o consumo de sal.

“O impacto do consumo exces-
sivo de sal na pressão arterial não 
é novidade. Mas não é só na adição 
de sal nas preparações de alimen-
tos que devemos ter cuidado. As 
pessoas devem evitar produtos em 
conserva, embutidos, salgadinhos, 
biscoitos recheados, alimentos pro-
cessados, refrigerantes, queijos ama-
relos e temperos prontos. E procurar 
não adicionar mais sal ao seu prato, 
substituindo-o por temperos natu-
rais”, sugere o cardiologista.

Doença, responsável por 40% dos infartos e 80% dos derrames cerebrais, atinge 25% da população paraibana

Pressão alta pode levar à morte
COMBATE À HIPERTENSÃO ARTERIAL

Da Redação

José Ildo da Silva
21/4/2022 – Aos 30 anos, em 
Cabedelo (PB). Trabalhador morreu 
ao cair da marquise de um prédio 
às margens da BR-230. A vítima era 
natural da cidade de Alagoa Grande 
(PB), residindo na capital paraibana.

Foto: Portal Mídia Josiel Prudêncio de Lima
(?)/4/2022 – Aos 45 anos, em Santa 
Rita (PB). Seu corpo foi encontrado 
no dia 21 em avançado estado 
de decomposição dentro de uma 
residência no bairro de Odilândia. 
O corpo não apresentava sinais de 
violência.

Foto: Reprodução

Aline Borel
21/4/2022 – Aos 28 anos, em 
Araruama (RJ), assassinada. O 
corpo da cantora e influenciadora 
digital foi encontrado com várias 
marcas de tiros. Publicava vídeos 
com canções autorais e também de 
famosos, viralizando e conquistando seguidores, 
que hoje marcam mais de 32 mil. É autora do funk 
com toque gospel ‘É Cansativa a Vida do Crente’. 
Sofria de depressão.

Foto: Reprodução

Jacques Perrin
21/4/2022 – Aos 80 anos, em Paris, 
França, de causa não divulgada. 
Cineasta e ator que estrelou filmes 
como ‘Cinema Paradiso’ e ‘Z’. 
Nascido na França, atuou desde os 
5 anos e fez personagens em mais 
de 70 filmes ao longo da carreira. Também produziu 
filmes vencedores de Oscar e ficou conhecido por 
interpretar Totó. em ‘Cinema Paradiso’.

Foto: Reprodução

Mwai Kibaki
22/4/2022 – Aos 90 anos. Ex-
presidente do Quênia. Nasceu em 
15 de novembro de 1931, na Aldeia 
de Gatuyaini, Província Central de 
Nyeru. Na infância e adolescência 
foi cuidador de ovelhas e vacas do 
seu pai. Quando adulto, foi professor de Economia 
formado em Uganda e em Londres, Inglaterra. 
Tornou-se o terceiro presidente da história da 
nação africana em 2002. Esteve no poder até 2013.

Foto: Jornal de Angola

Maria de Lurdes
22/4/2022 – Aos 88 anos, em Campina 
Grande (PB), vítima de espancamento. 
A vítima foi espancada pelo próprio 
neto, de 42 anos, na cidade de 
Jericó, Sertão da Paraíba.

Foto: Reprodução

Hely Vicentini
22/4/2022 – Aos 83 anos, em Brasília 
(DF). Procuradora aposentada do 
Distrito Federal. Natural de São 
Paulo (SP) foi para Brasília ainda 
na década de 1960. Trabalhou por 
20 anos na Terceira Vara Cível e 
foi a primeira mulher da capital federal a fazer a 
Escola Superior de Guerra (ESG), em 1976. Deixa a 
filha Marianne Vicentini e o neto Arthur (filho do ex-
governador do Distrito Federal José Roberto Arruda).

Foto: Edy Amaro



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-
mento da Tomada de Preços n° 00015/2022, para prestação dos serviços com a IMPLANTAÇÃO 
DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA PROJETADA 01 – TRECHO DA PB 366, 
COMPLEMENTO DA RUA PROJETADA 02 E RUA ABILIO FAUSTINO DE CARVALHO – TRECHO 
4, atendendo ao Contrato de Repasse nº 911808/2021/MDR/CAIXA, OPERAÇÃO Nº 1076860-06, 
GIGOV nº 1193/2022, celebrado entre a Ministério do Desenvolvimento Regional e a Prefeitura 
Municipal de Aguiar-PB e ADJUDICO o seu objeto à empresa CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA EPP, cadastrado no CNPJ n° 09.335.002/0001-06, vencedora com o valor global de R$ 
267.699,15 (duzentos e sessenta e sete mil, seiscentos e noventa e nove reais e quinze centavos).

Aguiar - PB, 25 de abril de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00011/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2022, que objetiva: Aquisição de móveis 
e equipamentos eletrônicos destinados as diversas secretarias do município; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - R$ 
46.130,00; COPILAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 19.295,00; EMILLY INDUSTRIA 
E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - R$ 18.200,00; LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA 
PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - R$ 23.905,00; MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E 
SERVICO LTDA - R$ 17.030,00; VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO 
EIRELI - R$ 64.700,50.

Areial - PB, 25 de Abril de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN 

Prefeito 
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de móveis e equipamentos eletrônicos destinados as diversas secretarias 
do município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Areial: 02020.04.122.2003.1005 – AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS GERAIS 02030.04.122.2004.1006 – AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIP. 
GERAIS 02040.12.361.1005.1007 – AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP.P/SECRETARIA DE EDU-
CAÇÃO 02040.12.361.1005.1009 – AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP.P/UNIDADES ESCOLARES 
02040.12.361.1005.2072 – MANUT. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 02040.12.361.1005.2081 – MANUT. 
DO ENS. FUND. – FUNDEB 30% 02040.12.361.1005.2083 – MANUT. DO ENS. FUND. – COM-
PL. VAAF FUNDEB 30% 02040.12.365.1004.2088 – MANUT. EDUC. INFANTIL – FUNDEB 30% 
02060.08.122.2007.1021 – AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSISTENCIA SOCIAL 
02060.08.243.1010.2029 – IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA 
02090.10.301.1008.1013 – AQUIS. DE MOBILIÁRIO E EQUIP. P/ UBS´S 02090.10.301.2006.2021 
– MANUT. DOS SER. DO FUNDO MUN. SAÚDE NATUREZA DA DESPESA: 449052–EQUIPAMEN-
TOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE: 500, 599,540,551,569,570,550,541,660,601,631,621,
659. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Areial e: CT Nº 00058/2022 - 25.04.22 - ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - R$ 
46.130,00; CT Nº 00059/2022 - 25.04.22 - COPILAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 
19.295,00; CT Nº 00060/2022 - 25.04.22 - EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - R$ 
18.200,00; CT Nº 00061/2022 - 25.04.22 - LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS 
HOSPITALAR EIRELI - R$ 23.905,00; CT Nº 00062/2022 - 25.04.22 - MAIS DISTRIBUICOES PB 
COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 17.030,00; CT Nº 00063/2022 - 25.04.22 - VRR DE SOUZA 
DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI - R$ 64.700,50.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

São José, 472 - Centro - Areial - PB, às 10:00 horas do dia 09 de Maio de 2022, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES E CURSOS LIVRES DESTINADOS AO ATENDIMENTO 
DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal nº 120/10; e legislação pertinente, consi-
deradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33681020. E-mail: cplareial2021@
gmail.com. Edital: www.areial.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Areial - PB, 25 de Abril de 2022
RAGDE DE ALMEIDA BATISTA

Pregoeiro Oficial 
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

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

São José, 472 - Centro - Areial - PB, às 08:00 horas do dia 09 de Maio de 2022, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de clínica especializada para realização 
de consultas, exames e procedimentos médicos, destinados ao atendimento das necessidades dos 
usuários do Fundo Municipal de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Decreto Municipal nº 120/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no ende-
reço supracitado. Telefone: (83) 33681020. E-mail: cplareial2021@gmail.com. Edital: www.areial.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Areial - PB, 25 de Abril de 2022
RAGDE DE ALMEIDA BATISTA - Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 00002/2022
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para pavimentação de diversas 

ruas deste município, conforme especificações do projeto básico. LICITANTES HABILITADOS: 
APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS 
E LOCACOES LTDA; E.P.S. SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI; ECOMAQ EMPRESA 
DE CONSTRUÇÃO E MAQUINAS EIRELI; ELEVACAO ENGENHARIA LTDA; ESTRUCTURAL 
ENGENHARIA LTDA; IGOR ROCHA DE BRITO LIRA; MATRIX CONSTRUTORA EIRELI – EPP; 
RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA; SAMPAIO CONSTRUCOES 
E SERVICOS LTDA; SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO; ULTRA SOLUCOES E SERVICOS 
LTDA. .LICITANTESINABILITADOS: EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI; HGS CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI; UG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI. Dos atos decorrentes do pro-
cedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua São Jose, 472 - Centro - Areial - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (83) 33681020. E-mail: cplareial2021@gmail.com. 

Areial - PB, 25 de Abril de 2022
RAFAELA BENJAMIN ALVES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00003/2022

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 DP00003/2022, 
que objetiva: Contratação emergencial de empresa do ramo de engenharia para o serviço de 
limpeza e desassoreamento do açude conhecido popularmante por Açude Velho, nos termos do 
Decreto Municipal 002/2022, bem como, Decreto Estadual nº. 41.797 de 28 de outubro de 2021 
que reconhece a situação de emergência em decorrência da estiagem que assola o Município; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: NATAL JOSE BARBOSA 
DA SILVA - R$ 243.671,45.

Areial - PB, 26 de Abril de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Prefeitura 

Municipal de Alcantil–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00015/2022. DOTA-
ÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 02.002–SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 
04.122.1002.2003 – MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO 04.004–SECRE-
TARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 12.361.1005.2008 – MANTER AS ATIVIDADES 
DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) 06.006–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.1008.2020 
– DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA 07.007–FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL 08.122.1009.2033 – DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE AS-
SISTÊNC 08.008–SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 15.122.1010.2041 – DESENVOLVER AS 
ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA 09.009–SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.608.1011.2043 
– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 00089/2022 - 25.04.22 - LUCAS 
DE LIMA NOBREGA 10953399400 - R$ 449.017,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00015/2022, que objetiva: Aquisição de 
gêneros alimentícios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Alcantil–PB; ADJU-
DICO o seu objeto a: LUCAS DE LIMA NOBREGA 10953399400 - R$ 449.017,00.

Alcantil - PB, 18 de Abril de 2022
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00015/2022, que objetiva: Aquisição de gêneros 
alimentícios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Alcantil–PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: LUCAS DE LIMA NOBREGA 10953399400 
- R$ 449.017,00.

Alcantil - PB, 25 de Abril de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 09:30 horas do dia 09 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de reparos / manutenção dos equipamentos instalados nas Unidades de 
Saúde da Administração. 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 00003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 25 de Abril de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI 

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMAMENTO PUBLICO Nº 00001/2022

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 

de Serviço objetivando: Credenciamento para contratação de MÉDICOS ESPECIALISTAS, conforme 
anexo I, visando a prestação de serviços junto as unidades de saúde vinculadas a Secretaria Muni-
cipal de Saúde para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, SUS. Os interessados 
deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura até as 12:00 
horas do dia 19 de Maio de 2022, na sala da referida comissão, sediada na Avenida Olívio Maroja, 
278 - Bela Vista - Araçagi - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública 
para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 99145–6044.

 E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. 
Araçagi - PB, 25 de Abril de 2022

GÉSSICA BATISTA DA SILVA
Presidenta da Comissão

 
  ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI 
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 11:00 horas do dia 09 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de pneus, 
câmaras e protetores diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 25 de Abril de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaíra - PB, às 14:15 horas do dia 09 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO 
DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 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 Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 994051912. E-mail: adjco-
missao2017@gmail.com. Edital: algodaodejandaira.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Algodão de Jandaíra - PB, 25 de Abril de 2022
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial 
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaíra - PB, às 14:15 horas do dia 06 de Maio de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELA-
DA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
SAÚDE DO MUNICIPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 994051912. E-mail: adjcomissao2017@gmail.com. Edital: algodaodejandaira.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Algodão de Jandaíra - PB, 25 de Abril de 2022
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaíra - PB, às 14:30 horas do dia 11 de Maio de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço - anteriormente suspensa – em 
virtude de modificação no termo de referência, para: Serviços de Elaboração da Base Cartográfica 
Digital, Capacitação Técnica e PGV para o município de ALGODÃO DE JANDAÍRA–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 3.555/00; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 994051912. E-mail: 
adjcomissao2017@gmail.com. Edital: algodaodejandaira.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Algodão de Jandaíra - PB, 25 de Março de 2022
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 08:30 horas do dia 10 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada em serviço de mão de obra mecânica de maquinas em geral, caminhões e ônibus, 
para atender as necessidades da frota pertencente ao município de Baia da Traição–PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 06/07; 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) 99301–0780. 
E-mail: licitabaia@gmail.com. Edital: https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201; 
https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 25 de Abril de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00024/2022

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 DV00024/2022, 
que objetiva: Contratação empresa para fornecimento de salgados, sanduiches, doces e bolos, etc, 
para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; RATIFICO o correspondente pro-
cedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EDIVANIA DUARTE DA SILVA 01883728495 - R$ 49.880,00. 

Cuité de Mamanguape - PB, 25 de Abril de 2022
MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO

Secretário e Gestor 
 

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00024/2022. OBJETO: Contratação empresa para 

fornecimento de salgados, sanduiches, doces e bolos, etc, para atender as necessidades do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21. 
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Secretário e Gestor, em 25/04/2022.

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00025/2022
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 DV00025/2022, 
que objetiva: – Aquisições de Kits de enxoval para recém nascidos, para serem entregues às mães, 
pertencentes às Famílias reconhecidamente carentes, residentes no município de CUITE DE MA-
MANGAUPE, junto com a Secretaria de Ação Social; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: LINDALVA TERTO DA SILVA - R$ 18.750,00. 

Cuité de Mamanguape - PB, 25 de Abril de 2022
HELIO SEVERINO DE SOUZA

Prefeito  
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00025/2022. OBJETO: – Aquisições de Kits de enxoval 

para recém nascidos, para serem entregues às mães, pertencentes às Famílias reconhecidamente 
carentes, residentes no município de CUITE DE MAMANGAUPE, junto com a Secretaria de Ação 
Social. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21. AUTORIZAÇÃO: 
Secretaria de Assistência Social. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 25/04/2022.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 14:00 horas do dia 06 de 
Maio de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE CÂMARAS, PNEUS, PROTETORES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS 
DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE FUNDO DE SAÚDE. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 993287104. E-mail: licitacuite@gmail.com. 
Edital: www.cuitedemamanguape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Cuité de Mamanguape - PB, 25 de Abril de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA AKYSCAN, UM LEITOR BIOMÉTRICO, UM PAD 

DE ASSINATURA AK–560 E UM KIT CENÁRIO PARA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO A FIM DE 
ATENDER ESTA EDILIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cuité de Mamanguape: 03.000 Secretaria Municipal 
de Administração 3390.30 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 
00106/2022 - 05.04.22 - AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELE-
TRONICOS E SISTEMAS - R$ 19.790,00.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito 

 
 ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE MÓVEIS E ELETROS DIVERSOS PARA O MELHOR 
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIASMUNICIPAL DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00031/2021. DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Cuité 
de Mamanguape: 02.120 Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape 3390.30 Material de Con-
sumo 4490.52 Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cuité de Mamanguape e: CT 
Nº 00114/2022 - 08.04.22 - VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO 
EIRELI - R$ 14.888,50; 

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaoca-
bedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, 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 DE APARELHOS ELETROELETRÔ-
NICOS, PARA ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA 
EM SAÚDE LEONARD MOZART – POLICLÍNICA. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 
06 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 09:15 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 007/17; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://
cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 25 de Abril de 2022
YURI VERAS LEANDRO

 Pregoeiro Substituto

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaoca-
bedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, 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 DE APARELHOS ELETROELETRÔ-
NICOS, PARA ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA 
EM SAÚDE LEONARD MOZART – POLICLÍNICA. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 
06 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 09:15 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 007/17; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://
cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 25 de Abril de 2022
YURI VERAS LEANDRO

 Pregoeiro Substituto

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaoca-
bedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, 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 de esquadrias (Portas e Janelas) para 
o setor de manutenção visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde durante 
o decorrer do ano de 2022. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 09 de Maio de 2022. 
Início da fase de lances: 09:15 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 subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; 
Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/
portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 25 de Abril de 2022.
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaoca-
bedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, 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 de material especial neces-
sário a realização do procedimento POEM – MIOTOMIA ENDOSCOPICA PERORAL, para a Sra. 
Margarida dos Santos Silva para atender às necessidades da Gerência Executiva de Regulação 
desta SESCAB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 10 de Maio de 2022. Início da fase 
de lances: 09:15 horas do dia 10 de Maio de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto 
Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-
-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 25 de Abril de 2022.
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00027/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaocabe-
delo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, 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: Contratação de empresa para prestação dos Serviços 
de Apoio Diagnóstico Terapêutico – SADT, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde de Cabedelo. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 11 de Maio de 2022. Início 
da fase de lances: 09:15 horas do dia 11 de Maio de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; 
Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/
portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 25 de Abril de 2022.
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00007/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2022, que objetiva: CONTRATA-
ÇÃO DE DIÁRIAS DE CAÇAMBA E DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER ÀS 
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB; ADJUDICO o seu objeto a: IOA SERVIÇOS 
E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI – ME - R$ 168.000,00; JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E 
SOLUCOES LTDA - R$ 136.000,00; LOTUS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - R$ 140.000,00.

Caraúbas - PB, 20 de Abril de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS 

HOMOLOGAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00007/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE DIÁRIAS DE CAÇAMBA E DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER ÀS NE-
CESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI – ME - R$ 168.000,00; 
JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA - R$ 136.000,00; LOTUS LOCACOES 
E ENGENHARIA EIRELI - R$ 140.000,00.

Caraúbas - PB, 22 de Abril de 2022
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Municipal de Caraúbas

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Ele-

trônico nº 10001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 01.00 – FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.3006.2051 – MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE – SAÚDE BUCAL 
600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco 
de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.3.90.30.03 – MAT. MÉDICO HOSP. 
ODONT. E LAB 10.301.3007.2052 – MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE 
– APS – ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA 600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 10.301.3011.2054 – MANTER O PROGRAMA 
PREVINE BRASIL 600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do 
Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.3.90.30.01 – 
MATERIAL DE CONSUMO 10.301.3011.3003 – MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL 
DE CONSUMO 3.3.90.30.03 – MAT. MÉDICO HOSP. ODONT. E LAB 600 – Transferências Fundo 
a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações 
e Serviços Públicos de Saúde 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.03 – MAT. 
MÉDICO HOSP. ODONT. E LAB 10.301.3011.3004 – MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO 
BÁSICA – BLOCO CUSTEIO 600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove-
nientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 
3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.03 – MAT. MÉDICO HOSP. ODONT. E LAB 
10.302.3002.3006 – MANTER AS AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR 600 
– Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de 
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.30.03 – MAT. MÉDICO HOSP. ODONT. E LAB. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Caraubas e: CT Nº 10101/2022 
- 14.02.22 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - R$ 186,00; CT 
Nº 10102/2022 - 14.02.22 - CIR??RGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 16.411,60; CT Nº 10103/2022 
- 14.02.22 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - M - 
R$ 25.078,10; CT Nº 10104/2022 - 14.02.22 - GLOBAL COMERCIAL EIRELI -ME - R$ 5.865,00; 
CT Nº 10105/2022 - 14.02.22 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA - R$ 499,00; CT Nº 10106/2022 - 14.02.22 - M.TESTA CONFECCAO - R$ 37.200,00; CT Nº 
10107/2022 - 14.02.22 - EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 245.721,75; 
CT Nº 10108/2022 - 14.02.22 - MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS 
E ORTOPEDICOS LTDA - R$ 4.167,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00009/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2022, que objetiva: SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
IVAN FERREIRA DE LIMA 71798242400 - R$ 58.839,00; JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 
- R$ 31.141,00; JOSE BEZERRA DE SOUZA 05298912478 - R$ 54.887,80; JOSE JEFFERSON 
HONORIO DE SOUZA 10604688407 - R$ 69.069,00; JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO 
83965769472 - R$ 91.328,60.

Caraúbas - PB, 20 de Abril de 2022
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Municipal de Caraúbas
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS 

ADJUDICAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00009/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2022, que objetiva: SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR; ADJUDICO o seu objeto a: IVAN FERREIRA DE LIMA 71798242400 - R$ 
58.839,00; JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 - R$ 31.141,00; JOSE BEZERRA DE SOUZA 
05298912478 - R$ 54.887,80; JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 - R$ 
69.069,00; JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO 83965769472 - R$ 91.328,60.

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

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 

Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 09:00 horas do dia 10 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições Parceladas de Materiais de 
Construção diversos para melhor atender as necessidades da Administração Municipal e ao Fundo 
Municipal de Saúde exercício 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 001/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3634–1141. E-mail: licitacaocasserengue@hotmail.com. Edital: http://
www.casserengue.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Casserengue - PB, 25 de Abril de 2022 
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO SEGUIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DES-
TINADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA ARTHUR DA 
COSTA PAULO, CONSTRUÇÃO DE TRÊS SALAS DE AULAS, UMA COZINHA E UMA DISPENÇA, 
LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CASSEREGUE/PB. LICITANTES HABI-
LITADOS BSR CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI; DEA CONSTRUCOES E LOCACOES; 
EKS CONSTRUCOES E SERVICOS; J R MUNIZ ENGENHARIA; JGM ENGENHARIA E INCOR-
PORACAO; LA ENGENHARIA E LOCACOES; QUALITY CONSTRUÇÕES E R F SERVICOS DE 
CONSTRUCAO CIVIL. 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 ha-
vendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços 
será realizada no mesmo local da primeira reunião e ocorrerá às 09h00min do dia 06 de Maio de 
2022. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua: 
Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB. CEP: 58238–000 - Tel.: (83) 3634–1141, 
no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis. Email: licitacaocasserengue@hotmail.com. 

CASSERENGUE - PB, 25 de Abril de 2022
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Presidente da Comissão.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA 

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica do ramo pertinente, para execução dos serviços de 
construção de unidade escolar com 04 salas de aula – Distrito de Estacada. LICITANTES HABILI-
TADOS: CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI; CONSTOLAU CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI; D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; J R MUNIZ ENGENHARIA 
EIRELI; LA ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI; TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. 
LICITANTES INABILITADOS: CLN LOCACOES E SERVICOS EIRELI; G S C CONSTRUTORA E 
SERVICOS LTDA e FC – FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA. 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 04/05/2022, às 14:30 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 98708–0527. E-mail: getulio82@gmail.com. 

Curral de Cima - PB, 25 de Abril de 2022
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO-PB
AVISO DO EDITAL

CHAMADA PUBLICA Nº 001/2022
O Senhor prefeito constitucional, do município de Caldas Brandão – PB, no uso de suas atribuições 

legais, que lhe são conferidas por lei, torna público, a chamada pública N.º 001/2022, através da 
comissão permanente de licitação, Para credenciamento de fornecedores de gêneros alimentícios 
da Agricultura Familiar Rural para alimentação escolar, com dispensa de licitação, Objetivo: Aqui-
sição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o 
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, Informa ainda que a abertura 
das propostas acontecerá no dia 17 de Maio de 2022 as 10:00 horas, na sala de licitações, Cajá - 
Caldas Brandão – PB, CEP: 58.350-000.

CALDAS BRANDÃO/PB, 18 de Abril de 2022
FABIO ROLIM PEIXOTO 
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.05.052/2021. PARTES: FMAS/
SEMAS/PMCG E EMPRESA FERNANDO JORDAO DA SILVA.OBJETO CONTRATUAL: CONTRA-
TAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE E SERVIÇOS DE TRANS-
PORTE PARA O TRASLADO POR KM RODADO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO 
MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 8.742/93 E AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 
Nº 6.923/2018.OBJETO DOADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO A PARTIR DE 19/04/2022, ATÉ 
19/04/2023.VALOR DO ADITIVO:  R$ R$ 474.800,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO 
MIL E OITOCENTOS REAIS).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:08.244.1019.2133ELEMENTO DE 
DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS:15001000.FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, I, § 1º, DA 
LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E FERNANDO JORDAO 
DA SILVA.DATA DE ASSINATURA: 19/04/2022.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENET PARA UNIDADE 

BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00001/2022. DOTAÇÃO: 06.013 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.301.0002.1030 
– AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO – 1.659.3120 – OUTROS RECURSOS 
VINCULADOS A SAÚDE – EMENDA PARLAMENTA DE BANCADA – MINISTERIO DA SAÚDE/
PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE N.º DA PROPOSTA 
08580.325000/1210–01. VIGÊNCIA: até 30/06/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Munici-
pal de Cubati e: CT Nº 00026/2022 - 13.04.22 - INTELIGÊNCIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
E SERVIÇOS EIRELLI EPP - R$ 10.500,00; CT Nº 00027/2022 - 13.04.22 - FARMAGUEDES 
COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOPITALARES LTDA - R$ 267,38; 
CT Nº 00028/2022 - 13.04.22 - EC MARTINE - ME - R$ 1.340,00; CT Nº 00029/2022 - 13.04.22 - 
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 2.538,00; CT 
Nº 00030/2022 - 13.04.22 - RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME - R$ 3.040,00; CT Nº 00031/2022 
- 13.04.22 - GERALDO VIDAL DA NOBREGA ME - R$ 10.880,00; CT Nº 00032/2022 - 13.04.22 
- SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME - R$ 12.638,00; CT 
Nº 00033/2022 - 13.04.22 - WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - R$ 
1.178,00; CT Nº 00034/2022 - 13.04.22 - META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 
EIRELI - R$ 1.000,00; CT Nº 00035/2022 - 13.04.22 - MEDIC MANUTEN????O E REPARA????O 
DE EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 35.728,00; CT Nº 00036/2022 - 13.04.22 - NIVAN BEZERRA 
DA COSTA NETO - R$ 19.512,00; CT Nº 00037/2022 - 13.04.22 - M CARREGA COM??RCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES - R$ 994,00; CT Nº 00038/2022 - 13.04.22 - DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 5.846,94; CT Nº 00039/2022 - 13.04.22 - FABIO 
JOSE DE SENA 01035021498 - R$ 5.248,00; CT Nº 00040/2022 - 13.04.22 - INSTRAMED INDUS-
TRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA - R$ 4.972,50.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENET PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME 
TERMO DE REFERENCIA; ADJUDICO o seu objeto a: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRES-
TE MERIDIONAL LTDA - R$ 5.846,94; EC MARTINE – ME - R$ 1.340,00; FABIO JOSE DE SENA 
01035021498 - R$ 5.248,00; FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
MEDICOS E HOPITALARES LTDA - R$ 267,38; GERALDO VIDAL DA NOBREGA ME - R$ 10.880,00; 
INSTRAMED INDUSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA - R$ 4.972,50; INTELIGÊNCIA COMÉRCIO 
DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI EPP - R$ 10.500,00; M CARREGA COM??RCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES - R$ 994,00; MEDIC MANUTEN????O E REPARA????O DE 
EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 35.728,00; META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMEN-
TAS EIRELI - R$ 1.000,00; NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO - R$ 19.512,00; ODONTOMED 
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 2.538,00; RITA DE ANDRADE 
VIEIRA – ME - R$ 3.040,00; SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA – 
ME - R$ 12.638,00; WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - R$ 1.178,00.

Cubatí.. - PB, 11 de Abril de 2022
JOYCE CUNHA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENET PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME 
TERMO DE REFERENCIA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 5.846,94; EC MARTI-
NE – ME - R$ 1.340,00; FABIO JOSE DE SENA 01035021498 - R$ 5.248,00; FARMAGUEDES 
COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOPITALARES LTDA - R$ 267,38; 
GERALDO VIDAL DA NOBREGA ME - R$ 10.880,00; INSTRAMED INDUSTRIA MÉDICO HOS-
PITALAR LTDA - R$ 4.972,50; INTELIGÊNCIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
EIRELLI EPP - R$ 10.500,00; M CARREGA COM??RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - R$ 
994,00; MEDIC MANUTEN????O E REPARA????O DE EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 35.728,00; 
META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - R$ 1.000,00; NIVAN BEZERRA 
DA COSTA NETO - R$ 19.512,00; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPI-
TALARES LTDA - R$ 2.538,00; RITA DE ANDRADE VIEIRA – ME - R$ 3.040,00; SUPERARMED 
EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA – ME - R$ 12.638,00; WORKOUT COMERCIO 
DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - R$ 1.178,00.

Cubatí.. - PB, 11 de Abril de 2022
JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2022, que objetiva: Aquisição de parcelada 
de materiais de construção e diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: EVANDRO SANTOS MARTINS– ME - R$ 141.590,00; JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA 
ME - R$ 216.673,00; LUCENA E OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
LTDA - R$ 248.626,00.

Damião - PB, 12 de Abril de 2022
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

 Prefeita
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2022, que objetiva: Aquisição parcelada 
de materiais elétricos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: C2I2 
COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - R$ 125.677,50; LUMIART COMERCIO E SER-
VICOS LTDA - R$ 40.626,50; LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO 
E TELEFONIA LTDA - R$ 2.748,00.

Damião - PB, 19 de Abril de 2022
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais elétricos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 

nº 00016/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Damião: 02.00 – SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO, 04.122.1002.2005; 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 12
.122.2001.2013/12.361.2001.2015/12.361.2001.2017/12.361.2001.2019; 07.00 – FUNDO MUN. 
ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇÃO SOCIAL) –08.243.2003.2044/08.244.2003.2045/08.244.2003.2
050 08.00 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 15.452.1002.2053. ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00074/2022 - 20.04.22 - LU-
MIART COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 40.626,50; CT Nº 00075/2022 - 20.04.22 - LUMINOZA 
COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA LTDA - R$ 2.748,00; CT Nº 
00076/2022 - 20.04.22 - C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - R$ 125.677,50.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de parcelada de materiais de construção e diversos. FUNDA-

MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Damião:: 02.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 04.1222.1002.2005, 
05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 12.122.2001.2013/12.361.200
1.2015/12.361.2001.2017/12.361.2001.2019; 06.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ-
DE,10.301.2002.2035/10.301.2002.2036/10.302.2002.2037; 07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL,08.243.2003.2044/08.244.2003.2045/08.244.2003.2050;15.452.1002.2053 
08.00 – SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, 15.452,1002.2046. ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PAR-
TES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00070/2022 - 13.04.22 - EVANDRO 
SANTOS MARTINS- ME - R$ 141.590,00; CT Nº 00071/2022 - 12.04.22 - JOSE ELINILDO DE PAIVA 
SILVA ME - R$ 216.673,00; CT Nº 00072/2022 - 12.04.22 - LUCENA E OLIVEIRA COMERCIO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - R$ 248.626,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
 DISPENSA Nº DV00012/2022

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 DV00012/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA ACOM-
PANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS, MUNICIPAIS E 
AUTARQUIAS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO/PB; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: BIANCA SOARES SERRA - R$ 26.550,00.

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 SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA ACOM-

PANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS, MUNICIPAIS 
E AUTARQUIAS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DV00012/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 02.010 
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA – 15 122 1003 2020 MANTER AS – ATIVIDADES DE INFRA-
ESTRUTURA – 02.003 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – 04 122 2001 2003 COORDENAR 
E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS – 3390.36 99 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 
PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 03601/2022 - 08.04.22 - BIANCA SOARES 
SERRA - R$ 26.550,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 
Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - 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 PREÇO 
PARA AQUISIÇÃO LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DAS SECRETA-
RIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE GADO BRAVO – 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 Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. 
Edital: www.prefeituragadobravo.com.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Gado Bravo - PB, 26 de Abril de 2022
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 
Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GADO BRAVO – PB. Abertura da sessão pública: 10:00 
horas do dia 06 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 10:01 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 Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. Edital: www.prefeituragadobravo.
com.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Gado Bravo - PB, 26 de Abril de 2022
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 
Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. Abertura da sessão pública: 09:00 horas 
do dia 10 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 10 de Maio de 2022. Refe-
rência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. Edital: www.prefeituragadobravo.
com.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Gado Bravo - PB, 26 de Abril de 2022
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO Nº. 2.01.01/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO CONTRATADO: LIVRAMENTO 

CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI EPP FUNDAMENTAÇÃO: Cláusula Sexta, 
parágrafo único do contrato inicial, c/c o Art. 57, § 1º, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e alterações 
posteriores. OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogação do prazo de execução dos serviços de 
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNÍCÍPIO DE GURJÃO, por 08 (oito) meses, 
contados a partir de 18 de abril de 2022. DATA DA ASSINATURA: 18 de abril de 2022.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 10:00 horas do dia 06 de maio de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para:Aquisição de equipamentos permanente destinado ao Fundo 
Municipal de Saúde deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 003/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. E-mail: licitacaogurinhem@gmail.
com. Edital: https://www.gurinhem.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurinhém - PB, 25 de abril de 2022
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de testes rápidos do tipo SWAB rápido antígeno COVID–19, destinados ao 
atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde para o enfrentamento decorrente ao co-
ronavírus. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Gurinhém: 02.060–FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 02060.10.301.0006.2013 
– GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE – PAB FIXO 02060.10.301.0006.2014 – MANU-
TENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE – FMS 02060.10.301.0006.2065 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID–19 02060.10.305.0006.2046 – PROGR.VIGILANCIA 
EM SAUDE AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Mu-
nicipal de Gurinhém e: CT Nº 00029/2022 - 06.04.22 - AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 429.000,00.
  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2022, que objetiva: Aquisição de testes 
rápidos do tipo SWAB rápido antígeno COVID–19, destinados ao atendimento das necessidades 
do Fundo Municipal de Saúde para o enfrentamento decorrente ao coronavírus; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 429.000,00.

Gurinhém - PB, 05 de Abril de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito 
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 09:00 horas do dia 06 de maio de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para:Aquisição de material odontológicos destinado ao Fundo 
Municipal de Saúde deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 003/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. E-mail: licitacaogurinhem@gmail.
com. Edital: https://www.gurinhem.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurinhém - PB, 25 de abril de 2022
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para executar obra civil pública de ampliação da 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Gerlania Maria no Distrito de Boqueirão neste município. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2022. DOTAÇÃO: 2.04 SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 12 Educação 361 Ensino Fundamental 0005 Educação de Qualidade 1035 Construção/
Ampliação/Recuperação Unidades Escolares 4.4.90.51.00 Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até 
25/08/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00030/2022 - 
25.04.22 - R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - R$ 195.640,24.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00012/2022 
Aos 05 dias do mês de Abril de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Pre-

feitura Municipal de Gurinhém, Estado da Paraíba, localizada na Rua Gov. Flavio Ribeiro - Centro 
- Gurinhém - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro 
de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 003, de 02 
de Janeiro de 2017; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 
00012/2022 que objetiva o registro de preços para: Aquisição de testes rápidos do tipo SWAB rápido 
antígeno COVID–19, destinados ao atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde 
para o enfrentamento decorrente ao coronavírus; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

 Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE GURINHÉM - CNPJ nº 08.809.444/0001-84.

 VENCEDOR: AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 32.651.599/0001-10

ITEM ESPECIFICAÇÃO MAR-
CA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1 Testes rápidos do tipo SWAB 
rápido antígeno COVID–19 UNID 11000 39,00 429.000,00

TOTAL 429.000,00

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

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

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

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

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00012/2022, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

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

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00012/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00012/2022 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 32.651.599/0001-10.
Item(s): 1.
Valor: R$ 429.000,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Co-

marca de Gurinhém.
 Gurinhém - PB, 05 de Abril de 2022

TARCISIO SAULO DE PAIVA
Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2022, que objetiva: Contra-
tação de empresa de engenharia para executar obra civil pública de ampliação da Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Gerlania Maria no Distrito de Boqueirão neste município; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: R & S ENGENHARIA E 
CONSULTORIA EIRELI - R$ 195.640,24.

Gurinhém - PB, 25 de Abril de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

 Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 3º COLOCADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022

A prefeitura Municipal de Itatuba-PB, através do Pregoeiro, torna público  que em face do  não 
comparecimento e pelo descumprimento Legal da Empresa ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS 
ME – CNPJ: 21.636.341./0001-28, NOTIFICADA PARA ASSINAR CONTRATO POR MEIO DA 
PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL  DO ESTADO DA PARAIBA EM 12 DE ABRIL DE 2022, 
PAGINA 24, E PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EM 12 DE ABRIL DE 2022, PAGINA 27,CON-
VOCA o licitante remanescente, na ordem de classificação, EURILANDIA DAS DORES COSME  
– CNPJ: 20.301.441/0001-30, classificada em 3º lugar no certame  oriundo doPregão Presencial 
nº 00008-2022, para querendo e nas mesmas condições propostas, assinar  contrato, cujo objeto: 
Execução dos serviços de transportes de estudantes universitários da  sede do Município para 
Campina Grande e vice e versa, conforme itinerário definido pelas Secretaria de Educação deste 
Município. Em conformidade com o ato convocatório, conforme art. 64, § 2º da Lei 8.666/93.Desde 
já, solicitamos a mesma documentação de habilitação constante no Edital do referido processo no 
prazo de 02 (dois) dias úteis. Caso não aceiteserá convocado o terceiro classificado, até que seja 
efetivada a contratação, ou seja, decidida pela revogação da licitação. Informações: no horário das 
08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398-1020. E-mail: 
licitacao@itatuba.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 25 de Abril de 2022
JUSCELINO DA SILVA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022
A Prefeitura Municipal de Imaculada-PB. Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e 

Equipe de Apoio, sediada na Rua Antônio Caetano, 92 Centro Imaculada - PB, às 09:00 horas do 
dia 06 de maio de 2022, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade 
Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item. Objeto Aquisição de gêneros alimentícios entrega 
parcelada destinado a composição da merenda escolar da rede municipal de ensino de Imaculada-
-PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado ou 
pelo E-mail: licitacaopmi2021@gmail.com Edital: http://www.imaculada.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Imaculada - PB, 25 de abril de 2022
JOSÉ GILSON PEREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO JULGAMENTO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, torna público 

para conhecimento dos interessados que CONHEÇO do presente recurso interposto pela empresa 
FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - CNPJ: 07.673.929/0001-20, para no mérito PROVIMENTO, e 
considerando a empresa HABILIDATA no certame, referente a licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL  Nº 00008/2022, do tipo menor preço por item, com o objeto AQUISIÇÃO DE GÊ-
NEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS. Sendo consideradas HABI-
LITADAS as empresas JOANA DARC COSTA AFREU - CNPJ: 13.207.326/0001-36; JOSINALDO 
DE SOUSA MUNIZ 99957922300 - CNPJ: 36.460.253/0001-95; MENESES E FIGUEIREDO LTDA 
- CNPJ: 09.613.597/0001-14 e FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - CNPJ: 07.673.929/0001-20. 
Demais informações  na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito Antonio Ramalho 
Diniz, 26, Centro – Ibiara – PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 
3454-1035 ou pelo www.ibiara.pb.gov.br.

Ibiara – PB 25de Abril de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES 

PREGOEIRA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio Ramalho Diniz, 26 - Centro - Ibiara - PB, às 08:30 horas do dia 09 de Maio de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE UM VEICULO 0 KM, 
ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA–PB, TERMO DE CONVÊNIO Nº 0194/2021, QUE ENTRE–
SE CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO 
MUNICIPAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA/PB, sendo adquirido de Concessionária ou 
Fabricante. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Tele-
fone: (83) 34541035. E-mail: cplibiara@hotmail.com. Edital: ibiara.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ibiara - PB, 25 de Abril de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE  IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 00007/2022, em 15.02.2022.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa POSTO PARAISO LTDA ME.
OBJETO CONTRATUAL: Referente aquisição de combustíveis destinados aos veículos perten-

centes ao município, aos locados ou a disposição deste município.
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Francisco Nenivaldo de Sousa
 Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Para Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução do FNDE 
nº 04/2015. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Ibiara: 06.000 – 12 306 1008 2013, 12 306 1008 2016, 12 306 1008 2017 
– 3390.30. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Ibiara e: CT Nº 00024/2022 - 22.04.22 - FRANCISCO CIRILO DE SOUSA 
- R$ 39.960,00; CT Nº 00025/2022 - 22.04.22 - ODENIVAL ANIZIO DA SILVA - R$ 20.230,00; CT 
Nº 00026/2022 - 22.04.22 - CICERO VITURINO DOS SANTOS - R$ 24.600,00; CT Nº 00027/2022 
- 22.04.22 - MANOEL ANIZIO DA SILVA - R$ 19.239,30.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de lubrificantes destinados à frota de veículos próprios ou à dispo-

sição via locação. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Lagoa de Dentro: ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 – MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro e: CT Nº 00046/2022 - 13.04.22 - GILDENE DA MOTTA 
PESSOA - R$ 129.350,00; CT Nº 00054/2022 -  GILDENE DA MOTTA PESSOA - R$ 42.600,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2022, que objetiva: Aquisição de veículos 
novos destinados ao atendimento das necessidades das secretarias deste Município; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: COMERCIO DE VEICULOS SANTANA 
LTDA - R$ 346.770,00; PEDRAGON AUTOS LTDA - R$ 261.800,00.

Lagoa de Dentro - PB, 20 de Abril de 2022
JOSE PEDRO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de veículos novos destinados ao atendimento das necessidades das se-

cretarias deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00008/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Lagoa de Dentro: Convênio 024/2021 – Governo do Estado da 
Paraíba Emenda Impositiva 458/2021 – SEFAZ 02.020.04 122 0021 1004 Aquisição de Equipamentos 
P Sec de Admin 02.040.12 361 0403 1005 Aquisição de Veiculo, Equipamento e Mat. Permanente 
p Educação 02.060.15 452 1005 1014 Aquisição de Veiculo, Equip e Mat Perman 02.100. 10 302 
0210 1031 Aquisição de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude Elemento de Despesa: 4490.52 99 
Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PAR-
TES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro e: CT Nº 00050/2022 - 22.04.22 
- PEDRAGON AUTOS LTDA - R$ 261.800,00; CT Nº 00051/2022 - 22.04.22 - COMERCIO DE 
VEICULOS SANTANA LTDA - R$ 346.770,00.

26  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 26 de abril de 2022 Publicidades



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios destinados as diversas Secretarias e Fundos 

Municipais. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Lagoa de Dentro: 02.010 GABINETE DO PREFEITO 04 122 1002 2002 
Operacion do Serviço de Repres Oficial 02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO 04 122 0021 
2004 Operacionalização dos ServAdm Gerais 02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12 361 0403 
2012 Manut das Ativ do Ensino Fundamental 12 361 0403 2067 Manutenção do FUNDEB 40% 12 
361 0403 2079 Transf Salário Educação 12 361 0403 2080 Outras Transf do FNDE 02.060 SEC DE 
INFRA–ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL 04 122 0021 2019 Manut das Atividades de Obras 
e Urbanism 02.080 SECRETARIA DE AGRICULTURA 20 122 0021 2021 Coord e Manut das Ativ 
da Secretaria de Agricultura 02.090 SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO 27 812 
0721 2027 Coord, Prom, IncentAtiv de Esp e Lazer 02.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL 08 122 0125 2041 Man Fundo Municipal de Assist Social 08 244 0125 2046 Mant das Ativ 
de Assistencia a Carentes 08 244 0125 2050 Manut de Outros Programas FNAS 08 131 0059 2081 
Manutenção do Programa Criança Feliz 02.100 FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DEN-
TRO 10 301 0083 2029 Coord das Ativ do ProgSaude na Familia 10 301 0083 2030 CoordProgSaude 
Bucal 10 301 0083 2032 Manut do Fundo Munic de Saude 10 301 0083 2033 Mant das Ativ de Saude 
– SUS/PAB 10 301 0210 2068 Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atenção Básica 10 
301 0210 2069 NASF – Núcleos de Apoio a Saúde da Famil ia 10 301 0210 2072 SAMÚ – Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgencia 10 301 0210 2073 Outros ProgFinanc Fundo a Fundo–FNS 10 
305 0246 2185 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 – FMS Elemento de Despesa: 
3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita / 3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa de 
Dentro e: CT Nº 00047/2022 - 20.04.22 - ELINE ARAUJO VIEIRA - R$ 66.950,89; CT Nº 00048/2022 
- 20.04.22 - ELINE ARAUJO VIEIRA - R$ 67.225,89.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Alfredo Chaves, S/N - Centro - Lagoa de Dentro - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de kits didáticos 
destinados aos alunos da rede municipal de ensino do município de Lagoa de Dentro. Abertura da 
sessão pública: 09:00 horas do dia 06 de maio de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa 
mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3263–1046. E-mail: licitacaolagoadedentro@gmail.com. 
Edital: https://lagoadedentro.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Lagoa de Dentro - PB, 25 de abril de 2022
FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Alfredo Chaves, S/N - Centro - Lagoa de Dentro - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de projetos 
pedagógicos destinados à rede municipal de ensino do município de Lagoa de Dentro. Abertura 
da sessão pública: 10:00 horas do dia 06 de maio de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer 
nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3263–1046. E-mail: licitacaolagoadedentro@gmail.com. 
Edital: https://lagoadedentro.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Lagoa de Dentro - PB, 25 de abril de 2022
FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 003/2022
O MUNICIPIO DE MARI– PB/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público 

interno, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para todos os interessados 
que está aberto Chamamento público para credenciamento de pessoa jurídica para realização de 
serviços de oftalmologia, dentre eles, consulta para diagnóstico/avaliação de glaucoma (fundoscopia, 
tonometria e campimetria), acompanhamento e avaliação de glaucoma por fundoscopia, tonometria 
e campemetria e tratamento oftalmológico de pacientes para glaucoma monocular e binocular em 
todas as linhas de tratamento, pelo período de 12 (doze) meses. O Credenciamento para seleção 
imediata acorrerá no período de 26/04/2022 a 17/05/2022. Maiores informações e aquisição do edital 
completo no link: http://www.mari.pb.gov.br/licitacoes/ou no departamento de licitações situada Rua 
Antonio de Luna Freire- 146 – Centro – Mari-PB.

MARI, 25 de abril de 2022.
JOSANIO JOSE DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022

A Prefeitura Municipal de Manaíra – PB, torna público a licitação sob modalidade Pregão Eletrô-
nico, do tipo menor preço, para: Fornecimento de Materiais de Construção, Elétrico e Hidráulico para 
a manutenção, desenvolvimento, funcionamento e execução das ações, atividades e programas 
das Secretarias Municipais da Prefeitura de Manaíra – PB. Data e horário do início da disputa: 
09:30hs/min do dia 09/05/2022. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Lei 
Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspubli-
cas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da 
Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua José Rosas, 
S/N - Centro - Manaíra - PB.

Manaíra – PB, 25 de Abril de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N°. 00002/2022
O Presidente da Comissão de Licitação torna público que fará realizar através da Comissão 

Permanente de Licitação, sediada na Rua José Rosas, s/n Centro, Manaíra/PB, às 10:30 horas 
do dia 16 de maio de 2022, licitação modalidade Chamada Pública, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei 8.666/93 e suas alterações e demais normas aplicáveis. Informações: no horário das 08:00 as 
13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Manaíra - PB, 25 de abril de 2022
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Presidente

Estado da Paraíba
Município de Manaíra 

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS
 TOMADA DE PREÇOS N°. 00005/2022

O Presidente da comissão de licitação torna público a abertura dos Envelopes de Proposta de 
preços da referida licitação na Rua José Rosas, s/n Centro, Manaíra/PB, às 10:00 horas do dia 28 
de Abril de 2022, referente a: Contratação de empresa especializada para Implantação de pavimen-
tação asfáltica no Município de Manaíra/PB, conforme Contrato de Repasse nº 911782/2021/MDR/
CAIXA. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Manaíra PB, 25 de Abril de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00033/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB, por meio do site https://www.por-
taldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
Aquisição de Ambulância Tipo “A” no município de Marizópolis. Abertura da sessão pública: 09:30 
horas do dia 06 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 09:31 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; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Marizópolis - PB, 25 de Abril de 2022
RENATO GOMES BATISTA

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Piancó
Extrato do Contrato

Pregão Eletrônico nº 00010/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA:IMBRASUL - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES 

LTDA- CNPJ Nº 10.938.962/0001-40
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecer bolsas de Colostomia e Urostomia 

para atender as necessidades da secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Piancó-PB.
Valor global:R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais).

Piancó-PB, 20 de Abrilde 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quinto Termo de Aditivo ao Contrato nº 02.005/2020, em 27.04.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI.
OBJETO CONTRATUAL: Serviços de implantação de pavimentação em vias públicas urbanas 

do Município de Piancó-PB, atendendo o CONTRATO DE REPASSE N° 1060.357-53/2018/CAIXA.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 19 deabril de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                                       

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 04.0007/2022, em 04.02.2022.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa DI DINAH IND E COMÉRCIO DE ROU-

PAS LTDA.
OBJETO CONTRATUAL:Contratação de empresa para aquisição de Fardamento destinados a 

atender as necessidades da secretaria de Saúde do Município de Piancó-PB.
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 25 de abril de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura Municipal de Pedra Branca - PB
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO 00020/2022
Contratante: Prefeitura municipal de Pedra Branca
Contratada: DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E 

LABORATORIAIS LTDA
Objeto: aquisição de material de laboratório.
Valor Global: R$ 16.335,76 (dezesseis mil trezentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos) 

Pedra Branca-PB, 25 de abril de 2022
             Josemario Bastos de Souza

Prefeito 

Prefeitura Municipal de Pedra Branca - PB
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO 00020/2022
Contratante: Prefeitura municipal de Pedra Branca
Contratada: B.P.D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LA-

BORATORIAL LTDA
Objeto: aquisição de material de laboratório.
Valor Global: R$ 95.687,50 (noventa e cinco mil seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta 

centavos).
Pedra Branca-PB, 25 de abril de 2022

Josemario Bastos de Souza
Prefeito 

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 

LABORATORIAIS LTDA - CNPJ Nº 11.426.166/0001-90 com o valor global de R$ 16.335,76 
(dezesseis mil trezentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos) e a empresa B.P.D SER-
VIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA - CNPJ Nº 
33.872786/0001-96 com o valor global de R$ 95.687,50 (noventa e cinco mil seiscentos e oitenta 
e nove reais e cinquenta centavos). 

. 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. 
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

Pedra Branca-PB, 25 de abril de 2022.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022

A Câmara Municipal de Patos/PB, torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial 
e Equipe de Apoio, sediada na Rua Horácio Nobrega, s/n, Bairro Belo Horizonte, nesta cidade 
de Patos, às 08:30 horas do dia 06 de maio de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço, para:  Aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios e outros para atender 
as necessidades da Câmara Municipal de Patos – PB, conforme especificação no edital e seus 
anexos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
demais legislação pertinente. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado e através do e-mail: licitacaocamarapatospb@gmail.com. Edital: www.tce.
pb.gov.br e www.camarapatos.pb.gov.br.

Patos - PB, 25 de abril de 2022.
Rubeniza Lima Almeida de Menezes

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022

A Câmara Municipal de Patos/PB, torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial 
e Equipe de Apoio, sediada na Rua Horácio Nobrega, s/n, Bairro Belo Horizonte, nesta cidade 
de Patos, às 11:30 horas do dia 06 de maio de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do 
tipo menor preço, para:  Contratação de empresa para digitação e diagramação do diário oficial 
da câmara municipal de Patos - PB, conforme especificação no edital e seus anexos. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e demais legislação 
pertinente. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado e através do e-mail: licitacaocamarapatospb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br e www.
camarapatos.pb.gov.br.

Patos - PB, 25 de abril de 2022.
Rubeniza Lima Almeida de Menezes

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA CONTINUIDADE DA SESSÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022

A Pregoeira da Câmara Municipal de Patos/PB, torna público que, ficam CONVOCADAS os 
participantes do Pregão Presencial  n° 004/2022 que tem por objeto a Contratação de serviços de 
Locação de veículos (sem motorista) tipo passeio, seminovo, destinado ao desenvolvimento das 
ações e atividades realizadas pela Câmara Municipal de Patos – PB, conforme especificação no 
edital e seus anexos, para continuidade da sessão, que será realizada no dia 29 de abril de 2022, 
às 08h30min, na sala da CPL. 

Patos - PB, 25 de abril de 2022.
Rubeniza Lima Almeida de Menezes

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 008/2022.
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINA-

DOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS E FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS torna público e convoca as empresas ANDER-
SON GONÇALVES DA COSTA - ME - CNPJ: 21.399.398/0001-50; PEREIRA COMÉRCIO DE MATE-
RIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 00.437.349/0001-95; MARIA DO CARMO DE LIMA ARAÚJO 
- CNPJ: 43.577.586/0001-64; GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 40.001.712/0001-40; 
ACSA – COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - CNPJ: 38.015.508/0001-00 para conti-
nuidade da reunião para abertura e julgamento das propostas de preços e habilitação da licitação 
Pregão Presencial 008/2022 ocorrerá no dia 28/04/2022 as 09:00hs. (horário local). Maiores infor-
mações na sala da CPL, localizado na sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. Senador 
Ruy Carneiro, n° 378, Centro, Pedro Régis – PB. Maiores informações na COPELI no endereço 
acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas www.pedroregis.pb.gov.br.

Pedro Régis/PB, 25 de Abril de 2022.
Polyana Farias Torres

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE CONVOCAÇÃO PRESENCIAL

Tomada de Preços n. 001/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS, no uso de suas atribuições, CONVOCA a 

empresa: FM SERVIÇOS LTDA CNPJ: 24.658.568/0001-62 vencedor da Tomada de Preços n.º 
001/2022 para que apresente garantia contratual nos moldes da cláusula 16 do referido edital e 
assinatura do contrato no prazo máximo de 5 dias úteis contados a partir da publicação deste termo 
no DOE. O não comparecimento no prazo estipulado acarretará decadência do Direito de Contratar 
com a Prefeitura de Pedro Régis. Maiores informações na COPELI situado a Av. Senador Ruy Car-
neiro, n° 278, Centro, Pedro Régis – Pb no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis -PB, 25 de Abril de 2022.
Polyana Farias Torres

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS: 002/2022.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de PEDRO RÉGIS e para quem interessar que após abertura 
e análise dos envelopes de proposta de preços, em reunião ocorrida em 08 de Março de 2022 as 
09:15hs, chegou-se a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e suas alterações 
em licitação realizada na modalidade Tomada de preço do tipo menor preço GLOBAL, a empresa 
considerada vencedora foi CARVACENA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA com valor total 
de R$ 37.210,36 (Trinta e Sete Mil, Duzentos e Dez Reais e Trinta e Seis Centavos) a empresa RF 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI com valor total de R$ 37.295,38 (Trinta e Sete Mil, 
Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos), RETA CONSTRUÇÕES E INCOR-
PORAÇÕES LTDA com valor total de R$ 38.583,42 (Trinta e Oito Mil, Quinhentos e Oitenta e Três 
Reais e Quarenta e Dois Centavos), N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA com valor total 
de R$ 40.652,36 (Quarenta Mil, Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos), 
GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA com valor total de R$ 41.242,02 
(Quarenta e Um Mil, Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Dois Centavos). Maiores informações e 
o DETALHAMENTO do julgamento da comissão será obtido na sala da COPELI ou através do site 
https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201140&menu=off 

Pedro Régis, 25 de Abril de 2022.
Polyana Farias Torres

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00033/2022 

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, por meio do site https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço. para: aquisição 
de itens remanescentes do pregão eletrônico n 027/2022 para os equipamento, veículoe material 
permanente para unidade básica de saúde no município de paulista. Abertura da sessão pública: 
08:00 horas do dia 06 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 08:01 horas do dia 06 de Maio 
de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: DA PROPOSTA: 11247.833000/1210-04, 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Paulista - PB, 25 de Abril de 2022
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2022

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 10:30 horas do dia 06 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para prestação de 
serviços técnicos especializados de Assessoria em Serviços de Saúde de Apoio à Gestão do SUS, 
especificamente das ações constantes nos Blocos da Atenção Básica, Média e Alta Complexidade, 
Gestão, Investimento, Vigilância em Saúde e Assistência Farmacêutica do SUS - Sistema Único 
de Saúde à Secretaria de Saúde de Paulista- 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, 25 de Abril de 2022
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2022

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 09 de Maio 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE 
PLANOS, PROJETOS E GESTÃO DE SISTEMAS NO MUNICIPIO DE PAULISTA/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, 25 de Abril de 2022
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2022

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 10:30 horas do dia 09 de Maio 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS 
PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDEREAIS E ESTADUAIS NO MUNICIPIO 
DE PAULISTA/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 alte-
rações 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, 25 de Abril de 2022
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2022
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 06 de Maio 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de Empresa especializada 
em assessoria na área de educação junto a secretaria de Educação do Município de Paulista – PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto 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, 25 de Abril de 2022
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Fazenda 
Santa Cruz, S/N - Rod. PB–077 - Pilões - PB, às 10:00 horas do dia 06 de maio de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Parcelada de Peças Automotivas 
destinadas a manutenções corretivas e preventivas, da Frota de Veículos e Máquinas pertencentes 
e/ou locados a esta Edilidade. 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 004/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Pilões - PB, 25 de Abril de 2022
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022
Objeto: Aquisições Parceladas de Pneus, Câmara Ar e Protetor, (novos), não recondicionado, 

para suprir as necessidades da Frota de Veículos e Máquinas pertencentes e/ou locados a esta 
Edilidade. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 13h30min de 26/04/2022 no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das Propostas: 06/05/2022 às 13h31min (horário de 
Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e Retirada de Edital: segunda a 
sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Pilões/PB, sito a Fazenda 
Santa Cruz, S/N - Rod. PB-077 - Pilões - PB, Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.piloes.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. ou www.portaldecompraspublicas.com.br.

Pilões - PB, 25 de Abril de 2022
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022
Objeto: Aquisição parcelada de Material Odontológico destinado à Secretaria Municipal de Saúde 

deste município. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 08h30min de 27/04/2022 
no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das Propostas: 09/05/2022 às 08h31min 
(horário de Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e Retirada de Edital: 
segunda a sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Pilões/PB, 
sito a Fazenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB-077 - Pilões - PB, Telefone: (083) 35021102. Edital: http://
www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. ou www.portaldecompraspublicas.com.br.

Pilões - PB, 25 de Abril de 2022
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR E LABORATÓ-

RIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
RIACHO DE SANTO ANTONIO–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00008/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo Antônio: 02.080–SEC. DE SAU-
DE / FMS 02080.10.301.2015.1032 – AQUISICAO DE EQUIP. DE USO MEDICO HOSPITALAR, 
LABORATÓRIO 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00041/2022 - 22.04.22 - LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS 
PARA LABORATORIOS LTDA - R$ 6.000,00; CT Nº 00042/2022 - 22.04.22 - B.P.D SERVICOS E 
COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA - R$ 25.990,00; CT 
Nº 00043/2022 - 22.04.22 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI - R$ 5.600,00.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2022, que objetiva: 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; ADJUDICO o seu objeto a: 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, 12 de Abril de 2022
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO 
DE PEDREIRO, ELETRICISTA, SERRALHEIRO, SERVIÇO DE CAMINHONEIRO, SOLDADOR, 
APOIO A COLETA DE LIXO, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, SERVIÇOS DE AS-
SENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO GRANÍLITO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00020/2021. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00106/2021 - Arnobio Teixeira de Brito 
Lyra Junior 04183890470 - CNPJ: 41.201.592/0001-97 - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 39.555,00. 
ASSINATURA: 08.04.22
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00013/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS SECOS 

PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO 
SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas 
para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer 
junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob 
pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores:Comercial de Alimentos WssEirelli - CNPJ 24.059.658/0001-37. Francisco Antonio Ba-
tista - CNPJ 27.605.903/0001-52. Raimundo Adelmar Fonseca Pires - CNPJ 07.526.979/0001-85. 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio 
- PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33641631.

Remígio - PB, 25 de Abril de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito
  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE VEÍCULO PARA VISTORIA
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00016/2022. OBJETO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 

ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, UNIVERSITÁRIOS PARA OUTRAS CIDADES E PAS-
SAGEIROS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE REMÍGIO. NOTIFICAÇÃO: 
Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados 
da data desta publicação, comparecer junto a Garagem do Município objetivando a apresentação 
de veículo para vistoria, sob pena de não contratação por não apresentar o veículo, conforme item 
12.3. do edital: Carlos Passos da Costa Junior - CNPJ 18.369.916/0001-89. Marcos Antonio Batista 
Reis 85353213491 - CNPJ 29.458.217/0001-21. WandeyflavioBertulino Agra 04819156489 - CNPJ 
33.609.700/0001-37. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - 
Centro - Remígio - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33641631.

Remígio - PB, 25 de Abril de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Presidente da Comissão 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: FABRICAÇÃO 
DE COBERTURA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE ÁREA EXTERNA NAS UBSF II MARIA AUGUSTA 
LAUREANO, UBSF III MANOEL DIAS DE LUNA, UBSF V JAILZA MOREIRA, UBSF VII IRIS DE 
FÁTIMA S. GONÇALVES E UBSF VIII LETICIA DE S. SILVA. Abertura da sessão pública: 08:30 
horas do dia 06 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 08:31 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; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.
PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Remígio - PB, 25 de Abril de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00013/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE ALIMENTOS SECOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DA MERENDA ESCOLAR, DESTI-
NADO AOS ALUNOS DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO; ADJUDICO o seu objeto a: 
ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES – ME - R$ 406.426,50; CHRISTIANNY MAROJA EIRELI - R$ 
22.500,00; COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - R$ 224,00; FRANCISCO ANTONIO 
BATISTA - R$ 5.954,00; JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA - R$ 150.190,00; 
MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 45.000,00; RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - R$ 
359.615,00; VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 - R$ 60.000,00.

Remígio - PB, 12 de Abril de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00013/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
ALIMENTOS SECOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO 
AOS ALUNOS DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES – ME - R$ 406.426,50; 
CHRISTIANNY MAROJA EIRELI - R$ 22.500,00; COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - 
R$ 224,00; FRANCISCO ANTONIO BATISTA - R$ 5.954,00; JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE 
CEREAIS LTDA - R$ 150.190,00; MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 45.000,00; RAIMUNDO 
ADELMAR FONSECA PIRES - R$ 359.615,00; VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 
- R$ 60.000,00.

Remígio - PB, 12 de Abril de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2022, que objetiva: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PARA AS MÁQUI-
NAS, PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: CAYO CESAR CONSERVA ALVES – ME - R$ 250.660,00; 
GRANPECAS – COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER - R$ 241.479,00; HB 
AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - R$ 246.570,00; SEMEA COMERCIO 
DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - R$ 265.480,00; WALLISON BRAZ DA ROCHA 
SILVA 09865932490 - R$ 255.150,00.

São João do Tigre - PB, 13 de Abril de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 26 de abril de 2022     27Publicidades



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00009/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2022, que objetiva: Aquisição de Tubos e 
Conexões para Esgotamento Sanitário no Município de Riacho de Santo Antonio–PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA 
10988447428 - R$ 81.188,00; HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 7.350,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 25 de Abril de 2022
MARCELO BARBOSA FERREIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Tubos e Conexões para Esgotamento Sanitário no Município de Riacho 
de Santo Antonio–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00009/2022. DOTAÇÃO: Re-
cursos Próprios do Município de Riacho de Santo Antônio: 02.100–SEC. DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E RURAL 02100.17.512.2024.1016 – IMPLANTACAO/EXTENSAO E MANUT. DA REDE 
DE ESGOTAM 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício finan-
ceiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT 
Nº 00044/2022 - 25.04.22 - AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA 10988447428 - R$ 81.188,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00009/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2022, que objetiva: Aquisição de 
Tubos e Conexões para Esgotamento Sanitário no Município de Riacho de Santo Antonio–PB; 
ADJUDICO o seu objeto a: AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA 10988447428 - R$ 81.188,00; 
HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 7.350,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 22 de Abril de 2022
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTI-

VAS E PARA AS MÁQUINAS, PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São 
João do Tigre: 01.010 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO – 04 122 2002 2004 MANUTENCAO 
DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL – 03.000 SECRETARIA DE EDUCACAO 12 361 
2037 2016 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR – 04.000 SECRETARIA DE SAUDE 
10 301 2006 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE – 05.000 
SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15 122 2035 2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 
DE INFRA–ESTRUTURA – 06.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME – 20 122 2004 2031 
MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME – 09.000 FUNDO 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIM – 08 244 2014 2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO 
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10 301 2006 2020 
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO.. 
VIGÊNCIA: até 18/04/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre 
e: CT Nº 02901/2022 - 18.04.22 - CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME - R$ 250.660,00; CT Nº 
02902/2022 - 18.04.22 - GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E 
SER - R$ 241.479,00; CT Nº 02903/2022 - 18.04.22 - HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E 
SERVICOS LTDA - R$ 246.570,00; CT Nº 02904/2022 - 18.04.22 - SEMEA COMERCIO DE PECAS 
E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - R$ 265.480,00; CT Nº 02905/2022 - 18.04.22 - WALLISON 
BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - R$ 255.150,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00009/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2022, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL NOS VEICULOS E MAQUINAS PARA ATENDER A FROTA 
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ANTONIO MINEIRO MARQUEZ 65417178772 - R$ 60.480,00; CAYO CE-
SAR CONSERVA ALVES – ME - R$ 110.460,00; GERALDO DANIEL DE LIMA - R$ 130.800,00; 
GRANPECAS – COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER - R$ 79.680,00; 
SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - R$ 45.720,00; WALLISON 
BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - R$ 64.800,00.

São João do Tigre - PB, 13 de Abril de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL NOS VEICU-
LOS E MAQUINAS PARA ATENDER A FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de São João do Tigre: 01.010 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO – 04 122 2002 2004 
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL – 03.000 SECRETARIA DE EDU-
CACAO 12 361 2037 2016 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR – 04.000 SECRETARIA 
DE SAUDE 10 301 2006 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 
– 05.000 SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15 122 2035 2026 MANUTENÇÃO DA SECRE-
TARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 06.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME – 20 122 2004 
2031 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME – 09.000 
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM – 08 244 2014 2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10 
301 2006 2020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 33.90.30 – MATERIAL DE 
CONSUMO.. VIGÊNCIA: até 18/04/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São 
João do Tigre e: CT Nº 02801/2022 - 18.04.22 - ANTONIO MINEIRO MARQUEZ 65417178772 - R$ 
60.480,00; CT Nº 02802/2022 - 18.04.22 - CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME - R$ 110.460,00; 
CT Nº 02803/2022 - 18.04.22 - GERALDO DANIEL DE LIMA - R$ 130.800,00; CT Nº 02804/2022 
- 18.04.22 - GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER - R$ 
79.680,00; CT Nº 02805/2022 - 18.04.22 - SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA 
AUTOS LTDA - R$ 45.720,00; CT Nº 02806/2022 - 18.04.22 - WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 
09865932490 - R$ 64.800,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS 

E CAMARAS DE AR 1º LINHA NACIONAL, DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00008/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE: 01.010 SECRETARIA DE 
ADMINISTRACAO – 04 122 2002 2004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO 
GERAL – 03.000 SECRETARIA DE EDUCACAO 12 361 2037 2016 MANUTENCAO DO TRANS-
PORTE ESCOLAR – 04.000 SECRETARIA DE SAUDE 10 301 2006 2052 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE – 05.000 SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15 
122 2035 2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 06.000 SECRETARIA 
DE AGRICULTURA E ME – 20 122 2004 2031 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRE-
TARIA DE AGRICULTURA E ME – 09.000 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM – 08 244 2014 
2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 10.000 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10 301 2006 2020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE – 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 18/04/2023. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 02701/2022 - 18.04.22 - CAYO 
CESAR CONSERVA ALVES - ME - R$ 387.780,00; CT Nº 02702/2022 - 18.04.22 - GRANPECAS 
- COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER - R$ 279.144,00; CT Nº 02703/2022 
- 18.04.22 - RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI - R$ 293.580,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00008/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2022, que objetiva: SISTEMA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR 1º LINHA 
NACIONAL, DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: CAYO CESAR CONSERVA ALVES – ME - R$ 387.780,00; GRANPECAS – COMER-
CIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER - R$ 279.144,00; RONALDO BARBOSA DE 
AGUIAR DA SILVA EIRELI - R$ 293.580,00.

São João do Tigre - PB, 13 de Abril de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MA-

TERIAL DE INFORMATICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA PERFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00018/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 04201/2021 - 
BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 2 meses. 
ASSINATURA: 11.04.22

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA 

Nº DP00014/2022
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 DP00014/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS PESSOA FÍSICA OU 
JURÍDICA, PARA EFETUAREM O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA 
ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, PARA 
O EXRCÍCIO DE 2022; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO - R$ 5.450,70; CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA 
- R$ 5.925,00; DEJAILDO CAMPOS DA SILVA - R$ 3.724,80; JOSÉ CLAUDIVAN DA SILVA - R$ 
6.798,00; JOSÉ EDSON DE MELO XAVIER - R$ 6.241,50; JUAREZ BALBINO DE SOUZA - R$ 
5.522,40; LAETE BISPO DE MELO - R$ 5.759,70; MANOEL VALDEIR MONTEIRO - R$ 5.233,80; 
PATRICIA FERREIRA RODRIGUES - R$ 5.450,70; RANIELLE DE FREITAS FEITOSA - R$ 5.920,20; 
RENATO ARAUJO FREITAS - R$ 12.154,80.

São João do Tigre - PB, 24 de Março de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS PESSOA FÍSICA OU 

JURÍDICA, PARA EFETUAREM O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA 
RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, PARA O 
EXRCÍCIO DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00014/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAL – 
03.000 SECRETARIA DE EDUCACAO – 12 361 2037 2016 – MANUTENCAO DO TRANSPORTE 
ESCOLAR – 3.3.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – 3.3.90.39 00 – 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 25/05/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 03701/2022 - 25.03.22 - CLE-
DSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA - R$ 5.925,00; CT Nº 03702/2022 - 25.03.22 - JOSÉ 
EDSON DE MELO XAVIER - R$ 6.241,50; CT Nº 03703/2022 - 25.03.22 - DEJAILDO CAMPOS DA 
SILVA - R$ 3.724,80; CT Nº 03704/2022 - 25.03.22 - JUAREZ BALBINO DE SOUZA - R$ 5.522,40; 
CT Nº 03705/2022 - 25.03.22 - LAETE BISPO DE MELO - R$ 5.759,70; CT Nº 03706/2022 - 25.03.22 
- JOSÉ CLAUDIVAN DA SILVA - R$ 6.798,00; CT Nº 03707/2022 - 25.03.22 - ABRAÃO JOSÉ DO 
NASCIMENTO - R$ 5.450,70; CT Nº 03708/2022 - 25.03.22 - RENATO ARAUJO FREITAS - R$ 
12.154,80; CT Nº 03709/2022 - 25.03.22 - MANOEL VALDEIR MONTEIRO - R$ 5.233,80; CT Nº 
03710/2022 - 25.03.22 - PATRICIA FERREIRA RODRIGUES - R$ 5.450,70; CT Nº 03711/2022 - 
25.03.22 - RANIELLE DE FREITAS FEITOSA - R$ 5.920,20.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: SISTEM DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA FORNECER LICENÇA PARTICULAR DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DE 
SAÚDE MÓBLIE E DESKTOP, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ADEQUAÇÃO, 
CAPACITAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00014/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado - Atualizar o valor 
inicial contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 
03701/2021 - SysvaleSoftgroup Tecnologia Ltda - ME - 1º Aditivo - o valor inicial do contrato passa 
para R$ 71.000,00; e prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 06.04.22

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022

 OBJETO: Aquisição de Material Odontológico para o município de São José de Espinharas/PB. 
A PREGOEIRA OFICIAL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através e observadas as 
disposições da Lei Federal nº 10. 520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente da Lei Federal 
nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, RESOLVE: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade 
Pregão Eletrônico nº 00013/2022, com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
a APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN, CNPJ nº 
02.911.193/0001-68, VALOR R$ 6.605,36. DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES, CNPJ 
nº 26.240.632/0001-16, VALOR R$ 4.285,34. FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 08.160.290/0001-42, VALOR R$ 
8.492,11. FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS, CNPJ nº 
26.043.097/0001-03, VALOR R$ 4.109,00. ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 
HOSPITALARES LTDA – ME, CNPJ nº 09.478.023/0001-80, VALOR R$ 7.598,61. SAUDE DOCTOR 
COMERCIO LTDA, CNPJ nº 11.511.020/0001-43, VALOR R$ 1.385,78. SUFRAMED COMERCIO 
DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 03.246.587/0001-01, VALOR R$ 1.452,00. 
VALOR TOTAL R$ 33.928,20.

 São José de Espinharas - PB, 25 de abril de 2022.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
O Prefeito do Município de São José de Espinharas, no uso de suas atribuições legais, R E 

S O L V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade pregão Eletrônico nº 00013/2022, 
que objetiva: Aquisição de Material Odontológico para o município de São José de Espinharas/
PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como 
proponente(s) vencedor(es): APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES 
E MEDICAMENTOS, CNPJ nº 02.911.193/0001-68, VALOR R$ 6.605,36. DENTAL HIGIX PROD. 
MED. HOSPITALARES, CNPJ nº 26.240.632/0001-16, VALOR R$ 4.285,34. FARMAGUEDES 
COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 
nº 08.160.290/0001-42, VALOR R$ 8.492,11. FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INS-
TRUMENTOS CIRURGICOS, CNPJ nº 26.043.097/0001-03, VALOR R$ 4.109,00. ODONTOMED 
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME, CNPJ nº 09.478.023/0001-80, 
VALOR R$ 7.598,61. SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA, CNPJ nº 11.511.020/0001-43, VALOR 
R$ 1.385,78. SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 
03.246.587/0001-01, VALOR R$ 1.452,00. VALOR TOTAL R$ 33.928,20.

São José de Espinharas - PB, 25 de abril de 2022.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 91201/2022, 91202/2022, 91203/2022, 91204/2022, 91205/2022, 91206/2022, 

91207/2022, 91208/2022, 91209/2022, 91210/2022, 91211/2022 E 91212/2022.
OBJETO: Aquisição de Medicamentos para Assistência Farmacêutica básica para distribuição 

gratuita nas unidades básicas de saúde do Município de São José do Espinharas/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00012/2022. 
DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 

3006 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE; 10 302 3006 2015 
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO DE MÉDIA E 
ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR; 10 303 3006 2018 MANUTENÇÃO 
DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA FARMÁCIA BÁSICA; 10 303 3006 2019 
ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS; 10 301 3006 
2022 COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA; 10 302 3006 
2081 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIA - SAMU; 10 
301 3006 2094 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO 
BÁSICA (RECURSOS DO SUS – GOVERNO ESTADUAL); 10 302 3006 2095 MANUTENÇÃO DAS 
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
(RECURSOS DO SUS - GOVERNO ESTADUAL ) ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 00 214 
MATERIAL DE CONSUMO.

 VIGÊNCIA: até 31/12/2022.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas e ALLFAMED 

COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 31.187.918/0001-15, VALOR 
R$ 121.406,80. DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME, CNPJ nº 25.279.552/0001-01, 
VALOR R$ 17.156,00. Drogafonte Ltda, CNPJ nº 08.778.201/0001-26, VALOR R$ 88.345,00. 
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 26.156.923/0001-20, VALOR 
R$ 73.996,00. FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E 
HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 08.160.290/0001-42, VALOR R$ 10.408,00.  GALLI E LIOTTO CO-
MERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 42.092.374/0001-24, VALOR 2.590,00. 
MCW Produtos Médicos e Hospitalares, CNPJ nº 94.389.400/0001-84, VALOR R$ 23.454,00. 
NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 
nº 15.218.561/0001-39, VALOR R$ 55.012,00. NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, CNPJ nº 
35.753.111/0001-53, VALOR R$ 16.320,00. PHARMAPLUS LTDA, CNPJ nº 03.817.043/0001-52, 
VALOR R$ 27.323,00. RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ nº 
12.305.387/0001-73, VALOR RS 9.310,00. SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 03.246.587/0001-01, VALOR R$ 114.487,00.

São José de Espinharas/PB, 18 de abril de 2022. 
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito

Estado da Paraíba
Município de São José de Espinharas 

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022

A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público a licitação sob modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de veículos com motoristas destinados 
ao transporte das equipes de Saúde do município de São José de Espinharas/PB. Data e horário do 
início da disputa: 09:30hs/min do dia 10/05/2022. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 
10.024/2019, Decreto Municipal de N° 124/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal 
de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Outros esclarecimentos poderão ser 
fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, 
na Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB.

São José de Espinharas – PB, 25 de Abril  de 2022.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 049/2022
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 049/2022, cujo 

objeto é o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO 
DE FOGOS DE ARTIFÍCIO INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE 
SHOWS PIROTÉCNICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS EVENTOS DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, às 09h00m do dia 06 de Maio 
de 2022. Esclarecimentos: www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital: https://licitacoes.santarita.
pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Santa Rita/PB,25deAbril de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

Santa Rita - PB, 25 de abril de 2022. 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, O SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO 

INSTITUCIONAL E O SECRETÁRIO INTERINO DE FINANÇASDO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, 
ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E M:
 HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº036/2022, que 

objetiva:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE BANDA LAR-
GA DE INTERNET, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB,com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:

- BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACÕES S.A.
CNPJ: 04.601.397/0001-28 
VALOR MENSAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO R$: 3.000,00
VALOR GLOBAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO R$: 36.000,00
VALOR MENSAL PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL R$: 447,00
VALOR GLOBAL PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL R$: 5.364,00
VALOR MENSAL PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS R$: 1.000,00
VALOR GLOBAL PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS R$: 12.000,00
Publique-se e cumpra-se.

JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA CRUZ
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

JOSÉ VANILSON DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

SEVERINO ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO INTERINO DE FINANÇAS 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

GABINETE DA SECRETÁRIA
Santa Rita - PB, 25 de abril de 2022.

ASECRETÁRIA DE EDUCAÇÃODO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no 
uso de suas atribuições legais,

 R E S O L V E:
 RATIFICAR e ADJUDICARa Chamada Públicanº 004/2022, que objetiva: FORNECIMENTO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR 
RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/
PNAE, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
os quais apontam como proponentes vencedores:

 - COOPERATIVA AGROECOLÓGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA – COMASE
CNPJ: 04.051.810/0001-28
Valor R$: 546.462,00
- COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA 

PARAÍBA - COOPRAFE
CNPJ: 24.637.299/0001-58
Valor R$: 2.517.713,00
Publique-se e cumpra-se.

EDILENE DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 AVISO
(terceira chamada)

CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 033/2022

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que em decorrência donão compareci-
mento de empresas para o credenciamento no período estabelecido (23/02/2022 até 18/03/2022), do 
processo em epígrafe,realizará, através da Comissão Permanente de Licitação,asegunda chamada 
da Chamada Pública, para: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS AUXILIARES NO 
DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIAS CLINICAS, NOS VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS 
DO SUS, PARA POPULAÇÃO PRÓPRIA DE SANTA RITA, PB.Os interessados deverão apresentar 
a documentação de habilitação e oferta de serviços em envelopes separados, fechados e dirigidos 
à Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento 
Jardim Miritânia - Santa Rita – PB, do dia27/04/2022 até 17/05/2022.Ato de abertura dos envelopes: 
18/05/2022 – 09:30h, na sede da CPL.Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-1795. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. 
Edital: https://licitacoes.santa rita.pb.gov.br/categoria/e ditais; www.tce.pb. gov.br. 

Santa Rita - PB, 25de abril de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
 AVISO DE LICITAÇÃO

(republicado por incorreção)
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 global 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, 25de Abril de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 AVISO DE LICITAÇÃO
(republicado por incorreção)

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.por-
taldecompras publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço global 
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, 25de Abril de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022

A Prefeitura Municipal de Santa Inês/PB, torna público que estar realizando licitação sob moda-
lidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Prestação de serviço de lavagem de veículos 
próprios, locados e máquinas para atender a frota da Prefeitura de Santa Inês, Secretarias e Órgãos 
a ela vinculados. Data e horário do recebimento das propostas: até às 09:25 horas do dia 09/05/2022. 
Data e horário do início da disputa: 09:30 horas do dia 09/05/2022. Recursos: previstos no orça-
mento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Lei Nº 8.666/1993 e 
subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo 
de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal, das 
08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Av. 29 de abril, 96, Centro, Santa Inês - PB.

Santa Inês - PB, 25 de Abril de 2022
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

AVISO ANULAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 

COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 08/2022

OBJETO:Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 
vantajosa será a de menor preço global, para Conclusão da Construção da Creche Escolar – Pró-
-Infância, Tipo B, no Bairro Alto do Cruzeiro, no Município de Sousa/PB. 

SINTESE:O Prefeito Municipal de Sousa no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 49 
da Lei Federal nº 8.666/93, determinou a ANULAÇÃO do processo licitatório em epígrafe, constatada 
ilegitimidade no procedimento, demonstrado após emissão do Parecer Técnico de Engenharia. Para 
fins do disposto no artigo 109, I, “c”, da Lei nº 8.666/93, publique-se para conhecimento de todos 
os interessados. Com efeito, tão logo o procedimento esteja adequado, nova data será marcada 
para a realização da sessão.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:O processo está à disposição em todos os dias úteis, 
das 08h00min ás 12h00min na CPL, Rua Cel José Gomes de Sá, n° 27, Centro, Sousa-PB. cpl-
sousa2017@yahoo.com.

SOUSA, 25 de Abril de 2022.
JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR

PRESIDENTE DA CPL
FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA

PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO N° 00150/2019
CONCORRÊNCIA N° 00001/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: L R M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ N° 

07.750.950/0001-82.
OBJETO: Fica prorrogado por mais 14 (catorze) meses o Contrato Original, com vigência a partir 

de 13 de abril de 2022 a 13 de junho de 2023, baseando-se na Cláusula Segunda - Do Prazo e no 
§ 1º, inciso II, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Contrato de Repasse N° 868570/2018/MCIDADES/CAIXA. 02.050 
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - 15.451.1004.1019 - Implantação, Amplia-
ção ou Melhoria de pavimentação (asfaltica ou paralepipedo), 23.695.1037.1026 - Implantação de 
Infraestrutura Turística, 27.812.1013.1030 - Implantação de Infraestruta Esportiva, 27.813.1013.1031 
- Construção de Uma Ciclovia, 27.812.1013.1033 - Construção de Pista Para Caminhada. Elementos 
de Despesa: 4490.51 - 1.500.0000 - Obras e Instalações. 4490.51 - 1.700.0000 - Obras e Instalações.

FUNDAMENTO: art. 57, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 14 (catorze) meses, (13/04/2022 a 13/06/2023).
DATA DO TERMO ADITIVO: 13 de abril de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 

COMUNICADO-CONTINUIDADE DOS TRABALHOS
FASE DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS 

Nº 00004/2022
A CPL convoca os interessados para dar prosseguimento aos trabalhos – FASE ABERTURA 

DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 0004-2022, que objetiva: 
Contratação de empresa de construção civil, para execução dos serviços de construção da Galeria 
Municipal Cônego Edwards Caldas Lins, no Município de Umbuzeiro - PB. Cuja sessão pública 
será realizada no dia 29 de Abril de 2022, as 09h00min, no mesmo local anteriormente divulgado. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
33951478. E-mail: umbuzeirocpl@gmail.com.  www.umbuzeiro.pb.gov.br. . 

Umbuzeiro - PB, 25 de Abril2022.
ALCEU DA COSTA LIMA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
AVISO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO  

Fica desconsiderada a publicação do AVISO DE LICITAÇÃO, onde referia-se a  TOMADA 
DE PREÇO Nº 003/2022, Cujo objeto Contratação dos Serviços de obras Especializadas para 
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NO ACARI I MUNICÍPIO DE VISTA 
SERRANA – PB, conforme termo de referência Anexo I do edital. lei 8666/93.Informações:  na Sala 
de reuniões da comissão permanente de Licitação da prefeitura Municipal de Vista Serrana/PB, 
localizada a Rua Joao Francisco Filho, nº,236 – Centro, Vista Serrana - Estado Da Paraíba. das 
07hs:00min às 12hs:00min, E-mail vistaserranacpl@gmail.com - site www.tce.gov.pb.br.

Vista Serrana – PB 25 de abril de 2022
Tamires Pinheiro Xavier

Presidente da Comissão/CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2022
PROCESSO Nº 27.000.000173.2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ, destinado à Secretaria de Estado do Desenvolvi-
mento Humano - SEDH, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 09/05/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic06@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00720-6                                                         
    João Pessoa, 25 de abril de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2022
PROCESSO Nº19.000.015121.2021

OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI, PARA DESENVOLVIMENTO, 
MANUTENÇÃO (CORRETIVA, ADAPTATIVA, EVOLUTIVA E PERFECTIVA),DOCUMENTAÇÃO E 
TESTES DE SISTEMAS E DE APLICATIVOS WEB/MOBILE,destinadoàSecretaria de Estado da 
Fazenda - SEFAZ,conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 09/05/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica,para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre oEdital,poderão ser obtidaspelos sites https://www.gov.
br/compras,www.centraldecompras.pb.gov.bre pelo e-mail: gelic09@centraldecompras.pb.gov.br.A 
Gerência de Licitação é localizada naAv. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGEnº22-00741-2
João Pessoa, 25deabrilde 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

CONVITE  Nº 01/2022     
Registro CGE Nº 22-00530-0

JULGAMENTO DA PROPOSTAS TÉCNICA
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes do CONVITE Nº 01/2022 (Elaboração dos Projetos Estrutural para 
Construção de três Pontes sendo: Cacimba de Areia, sobre o Rio Farinha com 70 metros de vão, 
Cachoeira dos Índios sobre o Afluente do Riacho Cacaré com 30 metros de vão e  Mataraca sobre 
o Rio Camaratuba com 70 metros de vão, totalizando 170 metros de vãos.), que após análise 
detalhada nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, 
considera classificadas as Empresas: PROJETO CONSULTARIA DE ENGENHARIA LTDA A CPL. 
com a pontuação máxima – 100 pontos e LAPOC ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA com 
pontuação de 94 pontos.

 A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB

João Pessoa, 25 de abril de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS  Nº 03/2022

Registro CGE Nº 22-00563-2
JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS  Nº 03/2022 (Obras de Pavimentação do 
Acesso ao Distrito de Pindurão, com aproximadamente 1,98 km.), que após análise detalhada nas 
documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, considera habi-
litada a Empresa: ZACCARA ENGENHARIA EIRELI – EPP e inabilitadas as empresas: CONPASA 
CONSTRUTORA PARAIBANA LTDA , por não cumprir o item 10.3 subitem 10.3.1.”c” não comprovou 
prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal (não apresentou certidão estadual 
e municipal), SIGA CONSTRUTORA EIRELI por não cumprir o exigido no edital no item: 10.4.su-
bitem 10.4.1. “b” ,  “e” , “e.2” e “e.2.2” ( não apresentou a DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL: Fluxo de 
Caixa) e VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO  LTDA , por não cumprir item 10.5.subitens: 10.5.1-“b”, não 
apresentou atestado técnico operacional: para: b) TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) na 
quantidade ...7.500,00m² e 10.5.1. “f”. f1” (apresentou relação de equipamentos incompleta, faltou 
1 Usina Misturadora de Solos)

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 25 de abril de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022

O Ministério Público Estadual, através do seu Pregoeiro, torna público o cancelamento da sessão 
do Pregão Eletrônico nº 006/2022, tipo Menor Preço Global para os Lotes Ofertados, tendo como 
objeto a contratação de  empresa para o serviço de locação de veículos, por demanda, para atender 
às necessidades do Ministério Público da Paraíba, conforme quantitativo e especificações constantes 
no Termo de Referência do Edital, anteriormente marcada para o dia 27/04/2021, às 09:00 horas. 
Mantida a intenção de contratação. Outrossim, comunicamos que será dada nova publicidade ao 
ato convocatório. Outras informações pelo fone: (83) 2107 6073/2107 6064.

João Pessoa, 25/abril/2022.
Francisco de Assis Martins Junior

Pregoeiro

HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
AVISO DE RESULTADO LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

Hospital Napoleão Laureano mantido pela Fundação Laureano, torna público aos interessados 
o RESULTADO da licitação TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 (convênio Nº 887099/2019), onde 
o objeto: REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE - Hospital Napoleão Laureano 
CNPJ:09.112.236/0001-94, de acordo com o Edital e seus anexos, comunica que: A Empresa B3M 
CONSTRUTORA EIRELI CNPJ:Nº 27.343.319/0001-76, foi vencedora do certame com o o preço de 
R$ 1.053.039,68 (Hum milhão cinqüenta  e três mil trinta e nove reais e sessenta e oito centavos ),  
para maiores informações e vistas ao processo, poderão ser obtidas junto a CPL no HNL localizado 
Av. Capitão José Pessoa Nº 1140, Jaguaribe, nesta Capital.  

João Pessoa, 25 de Abril de 2022.
Ricardo Vieira Coelho

Presidente da Comissão de Licitação

Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Santa Helena - PB
Rua Tenente Epitácio Limeira, 159 – Centro.  Santa Helena/PB

CNPJ: 08.764.441/0001-71
ELEIÇÕES SINDICAIS

AVISO RESUMIDO DO EDITAL
Será realizada eleição do STR de Santa Helena, no dia 12 de junho de 2022, no período das 

08:00h às 16:00h, na Rua Tenente Epitácio Limeira, 159 - Centro – Santa Helena - PB, para com-
posição da sua Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes e respectivos suplentes 
junto ao Conselho da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares 
do Estado da Paraíba - FETAG-PB. O registro de chapas deverá ser apresentado à Secretaria da 
Entidade, no horário de 07:30h as 12:00h, no período de 15 (quinze) dias a contar da publicação 
deste Aviso em Jornal. O Edital de convocação encontra-se afixado na Sede do Sindicato, na sede 
dos Correios, no Centro Cultural e na EMATER. 

Santa Helena - PB, 26 de abril de 2022.
FRANCISCA ELIDA GONÇALVES BARBOSA

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ITATUBA - PB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA
 O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ITATUBA - município de Itatuba/PB, 

inscrito no CNPJ sob o nº 01.769.013/0001-92, com Registro Sindical emitido Nº: L075 P001 
A1974emitido pelo Ministério do Trabalho através do processo de nº 318973, com endereço na 
Av. João da Silva Valente, 179 – Centro. CEP: 58.378-000 Itatuba/Paraíbaconvoca, pelo presente 
EDITAL, todos os membros da categoria dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras fami-
liares, Ativos e aposentados, proprietários ou não, do Município de Itatuba – PB, para participarem 
da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 
DESTE MUNICÍPIOa ser realizada no dia 21 de maio de 2022, na sede do sindicato, no endereço 
citado acima, com início às 08:00 (oito) horas, em primeira convocação e em segunda convocação, 
2 (duas) horas após, observando o quórum estatutário,  para  tratar  da  seguinte  ordem  do  dia: 
1) Alteração Estatutária para:  a) alterar a sua representação sindical profissional para a categoria 
dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares  ativos e aposentados, proprietários 
ou não, no caso de proprietários, que exerçam suas atividades em área que não exceda a 02 (dois) 
módulos rurais de sua região e/ou Município, individualmente ou em regime de economia familiar, 
no Município de Itatuba/PB,nos termos do Decreto Lei 1.166/1971; b) alterar a denominação 
do sindicato para Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de 
Itatuba – PB; 2) Outras alterações estatutárias decorrentes das anteriores do item 1. ELZA MARIA 
DE LIRA - Presidente do Sindicato - CPF: 579.117.034-34, NIT: 1.133.424.845-6. Endereço: Rua 
Projetada – Zuza Martins. CEP: 58.378-000 

Itatuba - PB, 25 de abril de 2022.
ELZA MARIA DE LIRA

Presidente do Sindicato

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAMPINA GRANDE - Município de Campina 
Grande/Estado da Paraíba, inscrito no CNPJ nº 08.706.806/0001-01, com endereço à Rua Elpídio 
de Almeida, 960 – Catolé – Campina Grande – PB, CEP 58.104-421, com Carta Sindical de Nº L043 
P038 A1964 emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego e recadastrada através do Processo nº 
46224.003415/2005-24; SR06692; convoca todos os membros da categoria dos trabalhadores e 
trabalhadoras rurais, ativos, inativos e aposentados rurais: agricultores e agricultoras familiares e 
assalariados e assalariadas rurais do Município de Campina Grande - Paraíba, para participarem 
da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 
DE CAMPINA GRANDE/PB, a ser realizada no dia 25 de maio de 2022, em sua sede situada à Rua 
Elpídio de Almeida, 960 – Catolé – Campina Grande – PB, CEP 58.104-421, com início às 09h00min, 
em primeira convocação e 11h00min em segunda convocação, observando o quórum estatutário, 
para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Alteração Estatutária para:  a) alterar a sua representação 
sindical profissional para a categoria dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares  
ativos e aposentados, proprietários ou não, no caso de proprietários, que exerçam suas atividades 
em área que não exceda a 02 (dois) módulos rurais de sua região e/ou Município, individualmente 
ou em regime de economia familiar, no Município de Campina Grande/PB, nos termos do Decreto 
Lei 1.166/1971; b) alterar a denominação do sindicato para Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
Agricultores e Agricultoras Familiares de Campina Grande – PB;2) Outras alterações estatutárias 
decorrentes das anteriores do item 1. FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA - Presidente 
do Sindicato - CPF: 225.459.134-72, NIT: 1.700.382.848-9. Endereço: Rua da Chã – Distrito de 
Galante. CEP: 58.446-000.

Campina Grande - PB, 26 de abril de 2022.
FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA 

Presidente

ELEIÇÕES SINDICAIS O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Extração 
e Beneficiamento de Mármores, Calcários, Pedreiras, Pirita, Minerais N/ Metálicos e Bentonita do 
Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições estatutárias, pelo presente edital, faz saber que no 
dia 25 de Maio de 2022, no período de 08h00min as 16h00min, na sede (provisória) desta entidade, 
sito Rua: Maximiniano Machado, 23 – Bairro de José Pinheiro, na cidade de Campina Grande/PB, 
será realizada eleição para composição, da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representante 
Junto a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado da Paraíba, a que está filiado a 
esta entidade, bem como de suplentes. Ficando aberto o prazo de 15 (quinze) dias para registro de 
chapa (s) que passa a contar da data da publicação do aviso resumido deste edital. O requerimento 
de todos os documentos para registro de chapa (s), será dirigido ao Presidente da entidade ambos 
em 02 (duas) vias, podendo ser assinado por qualquer dos candidatos componentes da chapa (s). 
A secretaria da entidade funcionará no período destinado ao registro de chapa (s), no horário das 
08h00mins às 11h00min. e das 14:00min. as 17:00min., onde se encontrará pessoa (s) habilitada 
para o devido atendimento, concernente ao processo eleitoral, a impugnação das candidaturas 
deverá ser feita no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação da relação de chapa (s) devi-
damente registradas. Em não havendo quórum legal em 1ª (primeira) votação, será realizada em 2º 
(segundo) escrutínio secreto, em 03 de junho de 2022, adotando os mesmos critérios da 1ª (primeira) 
eleição. Haverá 01 (uma) única URNA INTINERANTE para a coleta dos votos nas dependências 
das empresas onde existem associados, este edital encontra-se afixado nos principais locais de 
trabalho e na sede (provisória) do Sindicato Laboral. Campina Grande, 25 de Abril de 2022. José 
Humberto Arcênio da Costa – Presidente.

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 6106972 CPF: 087013604XX, CONTRATO: 2613206 CPF: 083810584XX, 
CONTRATO: 6107796 CPF: 109343084XX, CONTRATO: 2143200 CPF: 123131874XX, 
CONTRATO: 2176682 CPF: 056884334XX, CONTRATO: 2138594 CPF: 001821244XX, 
CONTRATO: 2127980 CPF: 114637474XX, CONTRATO: 2147382 CPF: 112218784XX, CON-
TRATO: 2158145 CPF: 120343414XX, CONTRATO: 2203065 CPF: 105589294XX, CONTRA-
TO: 2205238 CPF: 074224174XX, CONTRATO: 4200465 CPF: 046360674XX, CONTRATO: 
2611329 CPF: 521343264XX, CONTRATO: 2238851 CPF: 176219964XX, CONTRATO: 
2175261 CPF: 105078194XX, CONTRATO: 2112206 CPF: 111991554XX, CONTRATO: 2119469 
CPF: 052574374XX, CONTRATO: 2228388 CPF: 053560304XX, CONTRATO: 6103670 
CPF: 330998204XX, CONTRATO: 2179550 CPF: 047933574XX, CONTRATO: 2611336 CPF: 
167210744XX, CONTRATO: 2602266 CPF: 137014544XX, CONTRATO: 2701500 CPF: 
172296914XX, CONTRATO: 2234981 CPF: 841482171XX, CONTRATO: 2400864 CPF: 
056696094XX, CONTRATO: 6201988 CPF: 620786074XX, CONTRATO: 2237003 CPF: 
131821244XX, CONTRATO: 2199116 CPF: 704431534XX, CONTRATO: 2201113 CPF: 115326064XX, 
CONTRATO: 2234226 CPF: 051965964XX, CONTRATO: 2608886 CPF: 025331804XX, CON-
TRATO: 2205239 CPF: 097141154XX, CONTRATO: 2178673 CPF: 048723874XX, CONTRA-
TO: 2608079 CPF: 122752684XX, CONTRATO: 2157384 CPF: 130637414XX, CONTRATO: 
2613235 CPF: 028749824XX, CONTRATO: 2211035 CPF: 119145124XX, CONTRATO: 4100014 
CPF: 070939634XX, CONTRATO: 2231857 CPF: 147765764XX, CONTRATO: 2208727 
CPF: 115770394XX, CONTRATO: 2239273 CPF: 396678634XX, CONTRATO: 2231863 CPF: 
148186594XX, CONTRATO: 2240992 CPF: 154620024XX, CONTRATO: 2135862 CPF: 
982321004XX, CONTRATO: 2199118 CPF: 704431484XX, CONTRATO: 2612052 CPF: 
041227573XX, CONTRATO: 2220421 CPF: 674504664XX, CONTRATO: 2188297 CPF: 
104820264XX, CONTRATO: 4200384 CPF: 475354904XX, CONTRATO: 4200046 CPF: 
299314104XX, CONTRATO: 2236604 CPF: 236584954XX, CONTRATO: 2101422 CPF: 
107890744XX, CONTRATO: 2212123 CPF: 117889004XX, CONTRATO: 2147752 CPF: 111369314XX, 
CONTRATO: 2235001 CPF: 108728324XX, CONTRATO: 2202339 CPF: 133741654XX, 
CONTRATO: 2182460 CPF: 058569114XX, CONTRATO: 2604799 CPF: 166911354XX, CON-
TRATO: 2608205 CPF: 892002684XX, CONTRATO: 2132809 CPF: 760746334XX, CONTRA-
TO: 6104830 CPF: 071355704XX, CONTRATO: 2610773 CPF: 450922494XX, CONTRATO: 
0212153 CPF: 020245114XX, CONTRATO: 2136423 CPF: 103562174XX, CONTRATO: 0230853 
CPF: 414667054XX, CONTRATO: 6104576 CPF: 041977454XX, CONTRATO: 2235740 
CPF: 104687934XX, CONTRATO: 2614050 CPF: 952226184XX, CONTRATO: 2603789 
CPF: 715504214XX, CONTRATO: 2601828 CPF: 992850104XX, CONTRATO: 2158254 
CPF: 023367364XX, CONTRATO: 2230920 CPF: 712427054XX, CONTRATO: 2607446 
CPF: 096540074XX, CONTRATO: 2101931 CPF: 029137274XX, CONTRATO: 2401365 
CPF: 171154384XX, CONTRATO: 2240111 CPF: 156686624XX, CONTRATO: 2210106 CPF: 
117314594XX, CONTRATO: 2237563 CPF: 065190144XX

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2219233 CPF: 110383774XX, CONTRATO: 4200142 CPF: 024405214XX, 
CONTRATO: 6100411 CPF: 009475854XX, CONTRATO: 0200203 CPF: 439649584XX, CON-
TRATO: 2240986 CPF: 010258424XX, CONTRATO: 2157425 CPF: 019514694XX, CONTRA-
TO: 0504851 CPF: 021530184XX, CONTRATO: 1212030 CPF: 251025404XX, CONTRATO: 
2188395 CPF: 028194914XX, CONTRATO: 2141529 CPF: 057790364XX, CONTRATO: 
2199340 CPF: 138274604XX, CONTRATO: 0503531 CPF: 132067534XX, CONTRATO: 
0500098 CPF: 145390631XX, CONTRATO: 2141159 CPF: 041398824XX, CONTRATO: 2612653 
CPF: 010808114XX, CONTRATO: 2142776 CPF: 451450324XX, CONTRATO: 2142948 CPF: 
711117064XX, CONTRATO: 2146978 CPF: 110387654XX, CONTRATO: 2141211 CPF: 044177794XX, 
CONTRATO: 2109166 CPF: 710761224XX, CONTRATO: 0500070 CPF: 225691544XX, 
CONTRATO: 0501587 CPF: 021866484XX, CONTRATO: 2163268 CPF: 107444384XX, 
CONTRATO: 2178964 CPF: 110245244XX, CONTRATO: 2198957 CPF: 124103844XX, 
CONTRATO: 2194142 CPF: 026394274XX, CONTRATO: 0502666 CPF: 971485635XX, 
CONTRATO: 2120871 CPF: 713269364XX, CONTRATO: 2120247 CPF: 108817924XX, 
CONTRATO: 1212216 CPF: 324711224XX, CONTRATO: 2155310 CPF: 111903894XX, CON-
TRATO: 2125020 CPF: 096816744XX, CONTRATO: 0501098 CPF: 423863494XX, CONTRA-
TO: 6202940 CPF: 898679634XX, CONTRATO: 2702313 CPF: 111822714XX, CONTRATO: 
0501459 CPF: 101890454XX, CONTRATO: 2608958 CPF: 173016094XX, CONTRATO: 
0246906 CPF: 673938104XX, CONTRATO: 2203874 CPF: 096066954XX, CONTRATO: 
2180609 CPF: 288315784XX, CONTRATO: 2702300 CPF: 137254244XX, CONTRATO: 
2234990 CPF: 704200074XX, CONTRATO: 2604362 CPF: 166437644XX, CONTRATO: 
1500023 CPF: 584497957XX, CONTRATO: 2181353 CPF: 092791884XX, CONTRATO: 
6105940 CPF: 760147624XX, CONTRATO: 0505827 CPF: 109531594XX, CONTRATO: 
2107469 CPF: 101526294XX, CONTRATO: 2609520 CPF: 105852774XX, CONTRATO: 
2219721 CPF: 137565534XX, CONTRATO: 4102461 CPF: 315145024XX, CONTRATO: 
2172121 CPF: 674036464XX, CONTRATO: 0502595 CPF: 784434904XX, CONTRATO: 
0501140 CPF: 333738318XX, CONTRATO: 2119590 CPF: 072771094XX, CONTRATO: 2183734 
CPF: 110538124XX, CONTRATO: 2131282 CPF: 691529344XX, CONTRATO: 6200980 
CPF: 691476204XX, CONTRATO: 2100605 CPF: 064025954XX, CONTRATO: 2102787 
CPF: 141113304XX, CONTRATO: 2107807 CPF: 154383924XX, CONTRATO: 6105924 CPF: 
008807824XX, CONTRATO: 1207133 CPF: 611123218XX, CONTRATO: 0505836 CPF: 511770484XX, 
CONTRATO: 2102621 CPF: 700041644XX, CONTRATO: 2208003 CPF: 041381588XX, 
CONTRATO: 2123232 CPF: 127266534XX, CONTRATO: 2602272 CPF: 137949274XX, 
CONTRATO: 2199804 CPF: 119650544XX, CONTRATO: 2701324 CPF: 117893134XX, CON-
TRATO: 2608993 CPF: 173182454XX, CONTRATO: 2138988 CPF: 733477524XX, CONTRA-
TO: 2172664 CPF: 095718344XX, CONTRATO: 2121968 CPF: 121942664XX, CONTRATO: 
2116714 CPF: 873302454XX, CONTRATO: 2225050 CPF: 007919884XX, CONTRATO: 
2197958 CPF: 008157224XX, CONTRATO: 2233669 CPF: 086841804XX, CONTRATO: 
1215569 CPF: 136372234XX, CONTRATO: 2188539 CPF: 713932924XX, CONTRATO: 
1200065 CPF: 338209294XX, CONTRATO: 2232864 CPF: 152670344XX, CONTRATO: 
2228153 CPF: 059203814XX, CONTRATO: 2198956 CPF: 794258604XX, CONTRATO: 
2139014 CPF: 337973314XX, CONTRATO: 2113557 CPF: 715391054XX, CONTRATO: 
2207274 CPF: 012869854XX, CONTRATO: 2167684 CPF: 841021284XX, CONTRATO: 
4102015 CPF: 008516204XX, CONTRATO: 2702298 CPF: 700706504XX, CONTRATO: 
2204874 CPF: 109468084XX, CONTRATO: 2145358 CPF: 121790904XX, CONTRATO: 
2201587 CPF: 126671894XX, CONTRATO: 4104048 CPF: 053529814XX, CONTRATO: 
2600757 CPF: 131374094XX, CONTRATO: 2170327 CPF: 110079214XX, CONTRATO: 
4104652 CPF: 021856664XX, CONTRATO: 6102737 CPF: 008266214XX, CONTRATO: 
6104375 CPF: 806268234XX, CONTRATO: 2222926 CPF: 569205204XX, CONTRATO: 
2217218 CPF: 135572654XX, CONTRATO: 2181017 CPF: 100728714XX, CONTRATO: 
2122159 CPF: 055780414XX, CONTRATO: 2188538 CPF: 149449054XX, CONTRATO: 
1216560 CPF: 323236894XX, CONTRATO: 2210914 CPF: 112733064XX, CONTRATO: 
2603582 CPF: 147585424XX, CONTRATO: 2613234 CPF: 175763164XX, CONTRATO: 
4200417 CPF: 238095234XX, CONTRATO: 5102811 CPF: 007441434XX, CONTRATO: 
4100928 CPF: 052541794XX, CONTRATO: 2193324 CPF: 007569524XX, CONTRATO: 
6104290 CPF: 295156884XX, CONTRATO: 2149757 CPF: 025370454XX, CONTRATO: 
2163057 CPF: 064519284XX, CONTRATO: 2200969 CPF: 011518484XX, CONTRATO: 
2200227 CPF: 705542054XX, CONTRATO: 2217448 CPF: 114072404XX, CONTRATO: 
2201445 CPF: 151320304XX, CONTRATO: 2194496 CPF: 893812974XX, CONTRATO: 
2187717 CPF: 108817934XX, CONTRATO: 2157135 CPF: 087785774XX, CONTRATO: 
2113442 CPF: 753675484XX, CONTRATO: 0500173 CPF: 040390584XX, CONTRATO: 
2120436 CPF: 109596964XX, CONTRATO: 0503742 CPF: 008704794XX, CONTRATO: 
2702309 CPF: 067291574XX, CONTRATO: 0223027 CPF: 225563894XX, CONTRATO: 
2194207 CPF: 285554304XX, CONTRATO: 2173470 CPF: 804590564XX, CONTRATO: 
2174739 CPF: 132456354XX, CONTRATO: 2138560 CPF: 103145264XX, CONTRATO: 
2198076 CPF: 132150354XX, CONTRATO: 2125311 CPF: 009612104XX, CONTRATO: 2111276 
CPF: 713487684XX, CONTRATO: 2172305 CPF: 979704174XX, CONTRATO: 2240063 
CPF: 171431624XX, CONTRATO: 4102917 CPF: 027781634XX, CONTRATO: 2240944 
CPF: 167418734XX, CONTRATO: 2181457 CPF: 789938904XX, CONTRATO: 2158293 
CPF: 109190754XX, CONTRATO: 2126547 CPF: 704513454XX, CONTRATO: 2141254 
CPF: 090149594XX, CONTRATO: 0501048 CPF: 021130994XX, CONTRATO: 2191856 
CPF: 104266704XX, CONTRATO: 2228090 CPF: 127839754XX, CONTRATO: 0201863 
CPF: 160343764XX, CONTRATO: 2134948 CPF: 106760334XX, CONTRATO: 2218937 
CPF: 028995024XX, CONTRATO: 0505676 CPF: 029536396XX, CONTRATO: 4101043 
CPF: 144283184XX, CONTRATO: 4200743 CPF: 237717394XX, CONTRATO: 4103504 
CPF: 911066134XX, CONTRATO: 2500310 CPF: 074971574XX, CONTRATO: 2701641 
CPF: 739234944XX, CONTRATO: 2154350 CPF: 468486814XX, CONTRATO: 2150580 
CPF: 103297844XX, CONTRATO: 0200110 CPF: 839964514XX, CONTRATO: 4100934 
CPF: 010443564XX, CONTRATO: 6202948 CPF: 058310394XX, CONTRATO: 6202613 
CPF: 018786514XX, CONTRATO: 2148285 CPF: 840494564XX, CONTRATO: 4201068 
CPF: 869967204XX, CONTRATO: 2104090 CPF: 601009904XX, CONTRATO: 2193206 
CPF: 308508354XX, CONTRATO: 4104025 CPF: 154138454XX, CONTRATO: 6104388 
CPF: 041839554XX, CONTRATO: 2163803 CPF: 108989574XX, CONTRATO: 2604931 
CPF: 014312184XX, CONTRATO: 6105386 CPF: 012188974XX, CONTRATO: 2161280 
CPF: 414302204XX, CONTRATO: 2232539 CPF: 007728574XX, CONTRATO: 2162371 
CPF: 082054004XX, CONTRATO: 2238750 CPF: 953795684XX, CONTRATO: 6103067 
CPF: 027297084XX, CONTRATO: 2117115 CPF: 081991454XX, CONTRATO: 2223400 CPF: 
044495564XX, CONTRATO: 2116868 CPF: 097675074XX, CONTRATO: 2137653 CPF: 
109807804XX, CONTRATO: 1200101 CPF: 738819024XX

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2216422 CPF: 107136154XX, CONTRATO: 2701362 CPF: 022631154XX, 
CONTRATO: 2120715 CPF: 022244364XX, CONTRATO: 0200061 CPF: 721777804XX, 
CONTRATO: 1208545 CPF: 151408304XX, CONTRATO: 2168702 CPF: 702695604XX, 
CONTRATO: 2229598 CPF: 140288264XX, CONTRATO: 1200164 CPF: 032632774XX, 
CONTRATO: 2230719 CPF: 110308624XX, CONTRATO: 1216583 CPF: 759609584XX, 
CONTRATO: 6107547 CPF: 081035365XX, CONTRATO: 1204332 CPF: 025164384XX, 
CONTRATO: 2124959 CPF: 567675364XX, CONTRATO: 2611404 CPF: 716321724XX, 
CONTRATO: 4103197 CPF: 007379494XX, CONTRATO: 2158061 CPF: 345622734XX, 
CONTRATO: 2613251 CPF: 178151584XX, CONTRATO: 2108494 CPF: 110295334XX, CON-
TRATO: 4100478 CPF: 008736704XX, CONTRATO: 2185232 CPF: 110472774XX, CONTRA-
TO: 2113660 CPF: 086390034XX, CONTRATO: 2133590 CPF: 139391814XX, CONTRATO: 
2235282 CPF: 119781244XX, CONTRATO: 2607201 CPF: 077936664XX, CONTRATO: 
2159125 CPF: 117049664XX, CONTRATO: 2106736 CPF: 031669044XX, CONTRATO: 
2157432 CPF: 105920284XX, CONTRATO: 2182640 CPF: 096872734XX, CONTRATO: 
2125277 CPF: 076670364XX, CONTRATO: 2241065 CPF: 030160694XX, CONTRATO: 
2153851 CPF: 103700674XX, CONTRATO: 2600887 CPF: 712290834XX, CONTRATO: 
1214423 CPF: 436084934XX, CONTRATO: 2109478 CPF: 053414874XX, CONTRATO: 
2231490 CPF: 048065764XX, CONTRATO: 2611893 CPF: 138826014XX, CONTRATO: 
2185916 CPF: 049769894XX, CONTRATO: 2175965 CPF: 713098654XX, CONTRATO: 
6105395 CPF: 020500994XX, CONTRATO: 2167132 CPF: 199714604XX, CONTRATO: 
2605812 CPF: 024610674XX, CONTRATO: 2226209 CPF: 712182214XX, CONTRATO: 
2177907 CPF: 595451784XX, CONTRATO: 2236312 CPF: 147827014XX, CONTRATO: 
2606815 CPF: 168010014XX, CONTRATO: 2212886 CPF: 031973924XX, CONTRATO: 
2219104 CPF: 025082374XX, CONTRATO: 2169090 CPF: 696206014XX, CONTRATO: 
2185474 CPF: 104214704XX, CONTRATO: 2170406 CPF: 102067974XX, CONTRATO: 
21100005 CPF: 139795944XX, CONTRATO: 2111885 CPF: 024521524XX, CONTRATO: 
2107077 CPF: 274760224XX, CONTRATO: 2179455 CPF: 010227014XX, CONTRATO: 
2605662 CPF: 133209844XX, CONTRATO: 2610672 CPF: 135688014XX, CONTRATO: 
2134702 CPF: 441546404XX, CONTRATO: 2108216 CPF: 032123754XX, CONTRATO: 
2173349 CPF: 700336224XX, CONTRATO: 4102584 CPF: 414528444XX, CONTRATO: 
6101625 CPF: 061844284XX, CONTRATO: 2211237 CPF: 023660264XX, CONTRATO: 
2159004 CPF: 179784834XX, CONTRATO: 2241034 CPF: 154666584XX, CONTRATO: 
2166701 CPF: 014063574XX, CONTRATO: 4100197 CPF: 095536494XX, CONTRATO: 
2107590 CPF: 089383404XX, CONTRATO: 0212779 CPF: 526642874XX, CONTRATO: 
2233353 CPF: 153657264XX, CONTRATO: 0200255 CPF: 001803704XX, CONTRATO: 
2199664 CPF: 109439734XX, CONTRATO: 4100370 CPF: 486560624XX, CONTRATO: 
4100749 CPF: 190921644XX, CONTRATO: 5202041 CPF: 874437834XX, CONTRATO: 
2142777 CPF: 364640314XX, CONTRATO: 4100853 CPF: 356075723XX, CONTRATO: 
2614308 CPF: 051894154XX, CONTRATO: 2610717 CPF: 708720554XX, CONTRATO: 
2116345 CPF: 105920294XX, CONTRATO: 2138879 CPF: 525094784XX, CONTRATO: 
2614174 CPF: 302322774XX, CONTRATO: 2190041 CPF: 554572404XX, CONTRATO: 
4102714 CPF: 205034744XX, CONTRATO: 2401872 CPF: 163207014XX, CONTRATO: 
2150879 CPF: 101184224XX, CONTRATO: 2119552 CPF: 981008664XX, CONTRATO: 
2127705 CPF: 309137804XX, CONTRATO: 2607510 CPF: 701532864XX, CONTRATO: 
2145148 CPF: 097376204XX, CONTRATO: 2202179 CPF: 056045454XX, CONTRATO: 
2113953 CPF: 691144634XX, CONTRATO: 2121219 CPF: 051242704XX, CONTRATO: 
2164885 CPF: 705077134XX, CONTRATO: 2162178 CPF: 000787234XX, CONTRATO: 
2216787 CPF: 043331464XX, CONTRATO: 2154888 CPF: 436508644XX, CONTRATO: 
0243035 CPF: 037745054XX, CONTRATO: 2608013 CPF: 070583314XX, CONTRATO: 
2186048 CPF: 072217139XX, CONTRATO: 2604721 CPF: 090543234XX, CONTRATO: 
2602462 CPF: 113305184XX, CONTRATO: 2240782 CPF: 032223624XX, CONTRATO: 
2136805 CPF: 031656954XX, CONTRATO: 4103080 CPF: 094997414XX, CONTRATO: 
2105236 CPF: 542251754XX, CONTRATO: 2185227 CPF: 705566274XX, CONTRATO: 
2612043 CPF: 008054854XX, CONTRATO: 2239636 CPF: 155190604XX, CONTRATO: 
2240984 CPF: 013396884XX, CONTRATO: 2108699 CPF: 379835554XX, CONTRATO: 
2184962 CPF: 104458174XX, CONTRATO: 1213328 CPF: 374124424XX, CONTRATO: 
2139472 CPF: 767479054XX, CONTRATO: 21104664 CPF: 154536574XX, CONTRATO: 
2402099 CPF: 087255934XX, CONTRATO: 2162899 CPF: 031013694XX, CONTRATO: 
2235215 CPF: 012575424XX, CONTRATO: 2146879 CPF: 047429994XX, CONTRATO: 
2603656 CPF: 910594964XX, CONTRATO: 1213258 CPF: 726573244XX, CONTRATO: 
4200403 CPF: 726591734XX, CONTRATO: 2234023 CPF: 054587340XX, CONTRATO: 
2183452 CPF: 157278844XX, CONTRATO: 2608152 CPF: 703192644XX, CONTRATO: 
1200117 CPF: 025262904XX, CONTRATO: 2237970 CPF: 137186974XX, CONTRATO: 2602110 
CPF: 134835984XX, CONTRATO: 2160705 CPF: 122184074XX, CONTRATO: 2154794 
CPF: 635727887XX, CONTRATO: 2141506 CPF: 007886444XX, CONTRATO: 2236966 
CPF: 058400394XX, CONTRATO: 2182551 CPF: 001271824XX, CONTRATO: 2233175 
CPF: 710439034XX, CONTRATO: 2140858 CPF: 700581074XX, CONTRATO: 1208524 
CPF: 132688564XX, CONTRATO: 6106534 CPF: 219931494XX, CONTRATO: 2221350 
CPF: 091829624XX, CONTRATO: 2177650 CPF: 114842314XX, CONTRATO: 2241093 
CPF: 167508094XX, CONTRATO: 2141540 CPF: 138066744XX, CONTRATO: 2613518 
CPF: 046040584XX, CONTRATO: 2612594 CPF: 716905754XX, CONTRATO: 2219138 
CPF: 910268064XX, CONTRATO: 2608883 CPF: 020968844XX, CONTRATO: 4200818 
CPF: 299284354XX, CONTRATO: 1205914 CPF: 840585604XX, CONTRATO: 1205635 
CPF: 263100904XX, CONTRATO: 2168758 CPF: 042103004XX, CONTRATO: 2175739 
CPF: 023119504XX, CONTRATO: 2610828 CPF: 153275654XX, CONTRATO: 2613497 
CPF: 178258614XX, CONTRATO: 4100621 CPF: 790213104XX, CONTRATO: 2102687 
CPF: 708641724XX, CONTRATO: 2119183 CPF: 826148734XX, CONTRATO: 4101244 
CPF: 013284464XX, CONTRATO: 2600999 CPF: 145060464XX, CONTRATO: 2113187 
CPF: 330785997XX, CONTRATO: 2700819 CPF: 072032595XX, CONTRATO: 21101844 
CPF: 704369094XX, CONTRATO: 2120512 CPF: 053158884XX, CONTRATO: 2223914 
CPF: 073792154XX, CONTRATO: 2141789 CPF: 119502984XX, CONTRATO: 2101127 CPF: 
294756228XX, CONTRATO: 2154949 CPF: 574694901XX, CONTRATO: 2230149 CPF: 
142256324XX, CONTRATO: 0222729 CPF: 057955674XX, CONTRATO: 2201824 CPF: 
116858694XX, CONTRATO: 21104651 CPF: 133269374XX, CONTRATO: 2201845 CPF: 
122655564XX, CONTRATO: 2233144 CPF: 009702644XX, CONTRATO: 2197108 CPF: 
674198794XX, CONTRATO: 2208451 CPF: 107580434XX, CONTRATO: 2401901 CPF: 
071817124XX, CONTRATO: 2611700 CPF: 157659224XX, CONTRATO: 4101245 CPF: 
466915454XX, CONTRATO: 2160600 CPF: 414570054XX, CONTRATO: 2603176 CPF: 

156542534XX, CONTRATO: 0247238 CPF: 510384554XX, CONTRATO: 2219473 CPF: 
046769084XX, CONTRATO: 2161546 CPF: 007516324XX, CONTRATO: 2180616 CPF: 
885233734XX, CONTRATO: 2203242 CPF: 367120195XX, CONTRATO: 2123280 CPF: 
010415914XX, CONTRATO: 6202986 CPF: 061713434XX, CONTRATO: 4101676 CPF: 
459050294XX, CONTRATO: 2179530 CPF: 930973524XX, CONTRATO: 2158885 CPF: 
022180034XX, CONTRATO: 2161640 CPF: 601783296XX, CONTRATO: 2206336 CPF: 
029584924XX, CONTRATO: 2108960 CPF: 702781044XX, CONTRATO: 4104216 CPF: 
044504504XX, CONTRATO: 2122995 CPF: 022783924XX, CONTRATO: 2241123 CPF: 
106443544XX, CONTRATO: 2126103 CPF: 021905124XX, CONTRATO: 2607566 CPF: 
023307034XX, CONTRATO: 2105007 CPF: 114842384XX, CONTRATO: 4103561 CPF: 
238097104XX, CONTRATO: 0211415 CPF: 237494824XX, CONTRATO: 4100243 CPF: 285711694XX, 
CONTRATO: 2608099 CPF: 172109464XX, CONTRATO: 2168650 CPF: 954092384XX, CON-
TRATO: 2115869 CPF: 157396474XX, CONTRATO: 2120084 CPF: 109411834XX, CONTRA-
TO: 2231715 CPF: 122167574XX, CONTRATO: 1205629 CPF: 854535874XX, CONTRATO: 
0500968 CPF: 910753354XX, CONTRATO: 1200211 CPF: 024362494XX, CONTRATO: 1209530 
CPF: 766067167XX, CONTRATO: 0200017 CPF: 760614344XX, CONTRATO: 2168335 CPF: 
109526004XX, CONTRATO: 2187644 CPF: 137302434XX
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Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2220868 CPF: 103605714XX, CONTRATO: 2700080 CPF: 114765534XX, 
CONTRATO: 4200637 CPF: 649143724XX, CONTRATO: 2100832 CPF: 870140174XX, 
CONTRATO: 2198776 CPF: 701155824XX, CONTRATO: 0504876 CPF: 030964554XX, 
CONTRATO: 2613947 CPF: 001782704XX, CONTRATO: 2219734 CPF: 136331754XX, 
CONTRATO: 2202559 CPF: 103308594XX, CONTRATO: 2187134 CPF: 058154934XX, 
CONTRATO: 2186444 CPF: 117037454XX, CONTRATO: 2184342 CPF: 527390314XX, CON-
TRATO: 2164036 CPF: 712725384XX, CONTRATO: 2612627 CPF: 032196644XX, CONTRA-
TO: 2226718 CPF: 072179174XX, CONTRATO: 2145701 CPF: 702116794XX, CONTRATO: 
2132802 CPF: 121788744XX, CONTRATO: 6102328 CPF: 010258734XX, CONTRATO: 
2156262 CPF: 155058264XX, CONTRATO: 2133208 CPF: 132851734XX, CONTRATO: 
2128413 CPF: 700349194XX, CONTRATO: 1202355 CPF: 238081014XX, CONTRATO: 
2163127 CPF: 106111234XX, CONTRATO: 2174460 CPF: 032858034XX, CONTRATO: 2230273 
CPF: 691518064XX, CONTRATO: 2125632 CPF: 108428364XX, CONTRATO: 2123580 
CPF: 739326714XX, CONTRATO: 2126552 CPF: 952050394XX, CONTRATO: 2139311 
CPF: 127589454XX, CONTRATO: 0230522 CPF: 023448744XX, CONTRATO: 2208742 
CPF: 118695064XX, CONTRATO: 2189894 CPF: 091952064XX, CONTRATO: 6105606 
CPF: 053876004XX, CONTRATO: 2174674 CPF: 025711604XX, CONTRATO: 2129332 CPF: 
011584134XX, CONTRATO: 2613458 CPF: 177999584XX, CONTRATO: 2202775 CPF: 
594060204XX, CONTRATO: 1214560 CPF: 204332204XX, CONTRATO: 2169475 CPF: 
025328534XX, CONTRATO: 2160921 CPF: 704288264XX, CONTRATO: 0500179 CPF: 
552420814XX, CONTRATO: 0500097 CPF: 930208994XX, CONTRATO: 2199348 CPF: 
951309504XX, CONTRATO: 2203982 CPF: 123922944XX, CONTRATO: 2199450 CPF: 
138911504XX, CONTRATO: 6105460 CPF: 040797804XX, CONTRATO: 0501668 CPF: 
042571664XX, CONTRATO: 2221609 CPF: 840900224XX, CONTRATO: 2126047 CPF: 
022651424XX, CONTRATO: 2107105 CPF: 701592894XX, CONTRATO: 0504874 CPF: 
203647414XX, CONTRATO: 2134349 CPF: 701220044XX, CONTRATO: 2106398 CPF: 
691095834XX, CONTRATO: 0503210 CPF: 379712554XX, CONTRATO: 2207485 CPF: 
030453284XX, CONTRATO: 2199352 CPF: 120459044XX, CONTRATO: 2601458 CPF: 
792322804XX, CONTRATO: 2237535 CPF: 072351404XX, CONTRATO: 0505828 CPF: 
160608144XX, CONTRATO: 2117345 CPF: 179579664XX, CONTRATO: 2224882 CPF: 
104742384XX, CONTRATO: 2167657 CPF: 324693064XX, CONTRATO: 2183546 CPF: 
387325748XX, CONTRATO: 21103131 CPF: 204483764XX, CONTRATO: 0200407 CPF: 
715285554XX, CONTRATO: 2157897 CPF: 061668214XX, CONTRATO: 2134664 CPF: 
112020514XX, CONTRATO: 2122126 CPF: 713590014XX, CONTRATO: 2106004 CPF: 
702116874XX, CONTRATO: 1200151 CPF: 033648404XX, CONTRATO: 2179717 CPF: 
265471557XX, CONTRATO: 2135972 CPF: 717579544XX, CONTRATO: 6105299 CPF: 
008460264XX, CONTRATO: 2232865 CPF: 873298754XX, CONTRATO: 2500318 CPF: 
219354834XX, CONTRATO: 2201076 CPF: 700352514XX, CONTRATO: 2125958 CPF: 
704301024XX, CONTRATO: 2115727 CPF: 689303724XX, CONTRATO: 2106400 CPF: 
091902364XX, CONTRATO: 2143398 CPF: 134346014XX, CONTRATO: 2157260 CPF: 
705621194XX, CONTRATO: 2166889 CPF: 769103004XX, CONTRATO: 0504930 CPF: 
676238244XX, CONTRATO: 1202477 CPF: 136020044XX, CONTRATO: 2133223 CPF: 
059510214XX, CONTRATO: 2609510 CPF: 711190824XX, CONTRATO: 0200087 CPF: 321997244XX, 
CONTRATO: 0501478 CPF: 072752184XX, CONTRATO: 0200279 CPF: 468432804XX, 
CONTRATO: 2220873 CPF: 700478154XX, CONTRATO: 2219259 CPF: 034098694XX, 
CONTRATO: 0505737 CPF: 690891754XX, CONTRATO: 2108229 CPF: 011942334XX, 
CONTRATO: 2140594 CPF: 042197714XX, CONTRATO: 2182709 CPF: 085080554XX, 
CONTRATO: 2200111 CPF: 041601254XX, CONTRATO: 2133760 CPF: 009834914XX, CON-
TRATO: 0501229 CPF: 062668164XX, CONTRATO: 2109311 CPF: 137024574XX, CONTRA-
TO: 2402147 CPF: 176588194XX, CONTRATO: 2102671 CPF: 050808114XX, CONTRATO: 
6200334 CPF: 060683494XX, CONTRATO: 2179276 CPF: 104357804XX, CONTRATO: 
2165132 CPF: 122649734XX, CONTRATO: 0500144 CPF: 074805004XX, CONTRATO: 
2163863 CPF: 409068844XX, CONTRATO: 2133107 CPF: 012450714XX, CONTRATO: 
2608587 CPF: 051879374XX, CONTRATO: 2237720 CPF: 067583724XX, CONTRATO: 
2225129 CPF: 287857974XX, CONTRATO: 0501040 CPF: 603270224XX, CONTRATO: 
2104774 CPF: 013602274XX, CONTRATO: 2112384 CPF: 121737044XX, CONTRATO: 
4103399 CPF: 052434884XX, CONTRATO: 6103335 CPF: 053344684XX, CONTRATO: 
2135560 CPF: 077839954XX, CONTRATO: 2215974 CPF: 048127594XX, CONTRATO: 
2610441 CPF: 174365354XX, CONTRATO: 4200820 CPF: 788320634XX, CONTRATO: 
2220772 CPF: 104365224XX, CONTRATO: 6201979 CPF: 482672367XX, CONTRATO: 
2612889 CPF: 162682714XX, CONTRATO: 2215128 CPF: 119233754XX, CONTRATO: 
2205621 CPF: 380517024XX, CONTRATO: 1200051 CPF: 078001194XX, CONTRATO: 
2186730 CPF: 071048724XX, CONTRATO: 6201885 CPF: 080840444XX, CONTRATO: 
2702021 CPF: 123530095XX, CONTRATO: 2137420 CPF: 691495694XX, CONTRATO: 
2203867 CPF: 038940474XX, CONTRATO: 6102694 CPF: 008506224XX, CONTRATO: 
2232956 CPF: 023927204XX, CONTRATO: 2103139 CPF: 804942504XX, CONTRATO: 
2118115 CPF: 705204034XX, CONTRATO: 2157251 CPF: 127399594XX, CONTRATO: 2132243 
CPF: 032264824XX, CONTRATO: 2147444 CPF: 012884544XX, CONTRATO: 2146040 
CPF: 708299964XX, CONTRATO: 2197260 CPF: 071437434XX, CONTRATO: 6103968 
CPF: 094731026XX, CONTRATO: 2118518 CPF: 122341524XX, CONTRATO: 21104486 
CPF: 123181614XX, CONTRATO: 2210097 CPF: 703128464XX, CONTRATO: 2609630 
CPF: 084272954XX, CONTRATO: 2216456 CPF: 700259514XX, CONTRATO: 2150256 
CPF: 105789344XX, CONTRATO: 2162382 CPF: 308721894XX, CONTRATO: 6101713 
CPF: 080707754XX, CONTRATO: 2131252 CPF: 073851824XX, CONTRATO: 4102040 
CPF: 024591994XX, CONTRATO: 2228840 CPF: 138975114XX, CONTRATO: 1202867 CPF: 
205142984XX, CONTRATO: 0211363 CPF: 854977974XX, CONTRATO: 2198239 CPF: 
058489004XX, CONTRATO: 2152969 CPF: 012409394XX, CONTRATO: 2159778 CPF: 
082133864XX, CONTRATO: 2219515 CPF: 027325654XX, CONTRATO: 2612278 CPF: 
063767144XX, CONTRATO: 2226341 CPF: 135176314XX, CONTRATO: 2125875 CPF: 
137256314XX, CONTRATO: 2107799 CPF: 094333254XX, CONTRATO: 6103055 CPF: 
252206084XX, CONTRATO: 2100564 CPF: 109155824XX, CONTRATO: 1209587 CPF: 
007487024XX, CONTRATO: 2179154 CPF: 024624484XX, CONTRATO: 2121033 CPF: 
518481204XX, CONTRATO: 1211019 CPF: 713436364XX, CONTRATO: 2612350 CPF: 
145455934XX, CONTRATO: 2702064 CPF: 169160284XX, CONTRATO: 2183657 CPF: 
127831264XX, CONTRATO: 2158453 CPF: 009672494XX, CONTRATO: 2126117 CPF: 
010065874XX, CONTRATO: 2217199 CPF: 138458174XX, CONTRATO: 6106215 CPF: 
288306794XX, CONTRATO: 0505618 CPF: 087611224XX, CONTRATO: 2208868 CPF: 
114441724XX, CONTRATO: 0229038 CPF: 396694164XX, CONTRATO: 2609521 CPF: 
011240864XX, CONTRATO: 0500796 CPF: 034468204XX, CONTRATO: 2614550 CPF: 
704134734XX, CONTRATO: 2158247 CPF: 121754384XX, CONTRATO: 2142798 CPF: 
010950784XX, CONTRATO: 2131793 CPF: 065583284XX, CONTRATO: 0500316 CPF: 
132462914XX, CONTRATO: 2192579 CPF: 095626414XX, CONTRATO: 4102198 CPF: 
021390094XX, CONTRATO: 2169687 CPF: 804651884XX, CONTRATO: 2125204 CPF: 
118257994XX, CONTRATO: 5400036 CPF: 952066124XX, CONTRATO: 2164704 CPF: 
112654614XX, CONTRATO: 1202778 CPF: 678771768XX, CONTRATO: 6101626 CPF: 
064947768XX, CONTRATO: 6202317 CPF: 218411284XX, CONTRATO: 6102364 CPF: 
044434854XX, CONTRATO: 1213327 CPF: 526233514XX, CONTRATO: 2146681 CPF: 
718159164XX, CONTRATO: 0247119 CPF: 218422214XX, CONTRATO: 2193279 CPF: 
056741874XX, CONTRATO: 2700914 CPF: 082324954XX

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2166983 CPF: 070869584XX, CONTRATO: 2215616 CPF: 107693524XX, 
CONTRATO: 2125155 CPF: 854669564XX, CONTRATO: 6100696 CPF: 697426424XX, 
CONTRATO: 2191364 CPF: 706192134XX, CONTRATO: 2150102 CPF: 121659684XX, 
CONTRATO: 2191792 CPF: 110709954XX, CONTRATO: 0230758 CPF: 043142424XX, 
CONTRATO: 2190709 CPF: 025317954XX, CONTRATO: 2144721 CPF: 727838774XX, 
CONTRATO: 2223387 CPF: 993065574XX, CONTRATO: 2169674 CPF: 025514874XX, 
CONTRATO: 2241498 CPF: 073118794XX, CONTRATO: 2198052 CPF: 136068914XX, CON-
TRATO: 2117402 CPF: 047532214XX, CONTRATO: 2185593 CPF: 055698584XX, CONTRA-
TO: 2135536 CPF: 109229214XX, CONTRATO: 2126115 CPF: 287883034XX, CONTRATO: 
2197967 CPF: 048532574XX, CONTRATO: 2144457 CPF: 046487624XX, CONTRATO: 
2171378 CPF: 166121318XX, CONTRATO: 6100051 CPF: 789331294XX, CONTRATO: 
2141081 CPF: 129309574XX, CONTRATO: 2228771 CPF: 139046024XX, CONTRATO: 
2179129 CPF: 753279534XX, CONTRATO: 6100884 CPF: 885993534XX, CONTRATO: 
2132226 CPF: 848251894XX, CONTRATO: 2210173 CPF: 910283024XX, CONTRATO: 
2200205 CPF: 107411624XX, CONTRATO: 2165762 CPF: 032102874XX, CONTRATO: 
2122783 CPF: 075525964XX, CONTRATO: 0242004 CPF: 041442364XX, CONTRATO: 
2145036 CPF: 031117864XX, CONTRATO: 2202554 CPF: 115889764XX, CONTRATO: 2193024 
CPF: 886024274XX, CONTRATO: 6102209 CPF: 060147444XX, CONTRATO: 2225435 
CPF: 701190024XX, CONTRATO: 2136436 CPF: 504357444XX, CONTRATO: 2164695 CPF: 
112003174XX, CONTRATO: 2225101 CPF: 115441824XX, CONTRATO: 21102495 CPF: 
708137354XX, CONTRATO: 2114197 CPF: 012731654XX, CONTRATO: 2154263 CPF: 
503875024XX, CONTRATO: 2183916 CPF: 040561944XX, CONTRATO: 0212570 CPF: 
447336234XX, CONTRATO: 2136493 CPF: 105034664XX, CONTRATO: 0222426 CPF: 
176735694XX, CONTRATO: 2140087 CPF: 107132214XX, CONTRATO: 6103576 CPF: 
541465004XX, CONTRATO: 2176101 CPF: 052112744XX, CONTRATO: 2102052 CPF: 
070017105XX, CONTRATO: 2144250 CPF: 705198844XX, CONTRATO: 2105000 CPF: 
076363254XX, CONTRATO: 2110138 CPF: 103508494XX, CONTRATO: 2200129 CPF: 
115740514XX, CONTRATO: 2112267 CPF: 046110294XX, CONTRATO: 2160202 CPF: 116726804XX, 
CONTRATO: 2154504 CPF: 109112004XX, CONTRATO: 0203410 CPF: 788383124XX, 
CONTRATO: 2400639 CPF: 071944279XX, CONTRATO: 2102668 CPF: 019913904XX, 
CONTRATO: 2186371 CPF: 002612464XX, CONTRATO: 6105376 CPF: 047489414XX, 
CONTRATO: 2191654 CPF: 886123094XX, CONTRATO: 2130415 CPF: 705239163XX, 
CONTRATO: 0203774 CPF: 569514934XX, CONTRATO: 2117753 CPF: 022343394XX, CON-
TRATO: 2198160 CPF: 111972334XX, CONTRATO: 2225100 CPF: 112559034XX, CONTRA-
TO: 6103422 CPF: 027432554XX, CONTRATO: 2160375 CPF: 711100074XX, CONTRATO: 
2195569 CPF: 135470904XX, CONTRATO: 2223599 CPF: 063286594XX, CONTRATO: 
2191491 CPF: 154019254XX, CONTRATO: 2195790 CPF: 890852805XX, CONTRATO: 
6101991 CPF: 022374954XX, CONTRATO: 6103188 CPF: 514859074XX, CONTRATO: 
2189786 CPF: 082939594XX, CONTRATO: 2153388 CPF: 709802434XX, CONTRATO: 
2162340 CPF: 011084224XX, CONTRATO: 2151670 CPF: 675572014XX, CONTRATO: 0242511 
CPF: 086975744XX, CONTRATO: 2157050 CPF: 121692214XX, CONTRATO: 2174863 CPF: 
041342714XX, CONTRATO: 2139720 CPF: 075447384XX
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Edital de Notificação
Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 

13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização 
de pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá 
a partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2607331 CPF: 133974504XX, CONTRATO: 6104450 CPF: 910422834XX, 
CONTRATO: 2613403 CPF: 504684214XX, CONTRATO: 2608323 CPF: 171897614XX, 
CONTRATO: 2605368 CPF: 149066094XX, CONTRATO: 2229711 CPF: 010274884XX, 
CONTRATO: 2700521 CPF: 161902924XX, CONTRATO: 6202929 CPF: 185905944XX, 
CONTRATO: 2611114 CPF: 172576454XX, CONTRATO: 2401274 CPF: 147653614XX, 
CONTRATO: 2603991 CPF: 467096574XX, CONTRATO: 2600606 CPF: 158543734XX, 
CONTRATO: 2601038 CPF: 146420164XX, CONTRATO: 2613968 CPF: 118506214XX, 
CONTRATO: 2241402 CPF: 052479957XX, CONTRATO: 2613851 CPF: 072759494XX, 
CONTRATO: 2605987 CPF: 267856414XX, CONTRATO: 2238596 CPF: 133291204XX, 
CONTRATO: 2177284 CPF: 112331064XX, CONTRATO: 2700122 CPF: 157943604XX, 
CONTRATO: 2238598 CPF: 701110164XX, CONTRATO: 2601648 CPF: 712842134XX, 
CONTRATO: 21100034 CPF: 691509904XX, CONTRATO: 2614157 CPF: 440871603XX, 
CONTRATO: 2604136 CPF: 910496794XX, CONTRATO: 2230807 CPF: 133653304XX, 
CONTRATO: 2174947 CPF: 702828754XX, CONTRATO: 2111091 CPF: 106640954XX, 
CONTRATO: 2240720 CPF: 175820954XX, CONTRATO: 2609170 CPF: 706190414XX, 
CONTRATO: 2240278 CPF: 082658354XX, CONTRATO: 2612800 CPF: 424267824XX, 
CONTRATO: 2609221 CPF: 055546214XX, CONTRATO: 2241127 CPF: 981482224XX, 
CONTRATO: 21100904 CPF: 141769464XX, CONTRATO: 2237987 CPF: 176406174XX, 
CONTRATO: 2241131 CPF: 103413094XX, CONTRATO: 2611172 CPF: 079894424XX, 
CONTRATO: 2614406 CPF: 165801754XX, CONTRATO: 2401568 CPF: 130059264XX, 
CONTRATO: 2603964 CPF: 108622744XX, CONTRATO: 2613177 CPF: 177218164XX, 
CONTRATO: 2500181 CPF: 172719584XX, CONTRATO: 2610359 CPF: 174354084XX, 
CONTRATO: 2609397 CPF: 116778854XX, CONTRATO: 2607231 CPF: 025499254XX, 
CONTRATO: 2611658 CPF: 223975117XX, CONTRATO: 2702302 CPF: 907946214XX, CON-
TRATO: 2229697 CPF: 110656254XX, CONTRATO: 2701227 CPF: 308903574XX, CONTRA-
TO: 2236722 CPF: 110250624XX, CONTRATO: 6106266 CPF: 076512414XX, CONTRATO: 
2117753 CPF: 022343394XX, CONTRATO: 2238982 CPF: 136058274XX, CONTRATO: 
2607471 CPF: 146529514XX, CONTRATO: 2233820 CPF: 063270784XX, CONTRATO: 
2240488 CPF: 149087644XX, CONTRATO: 2234222 CPF: 058089374XX, CONTRATO: 
6106736 CPF: 713340414XX, CONTRATO: 2237605 CPF: 176523724XX, CONTRATO: 
2241436 CPF: 139693124XX, CONTRATO: 2609593 CPF: 100144364XX, CONTRATO: 
2700222 CPF: 108357124XX, CONTRATO: 2606134 CPF: 612515424XX, CONTRATO: 
2613711 CPF: 118420064XX, CONTRATO: 6104850 CPF: 072039814XX, CONTRATO: 
2603661 CPF: 027695864XX, CONTRATO: 2172690 CPF: 104747874XX, CONTRATO: 
2609763 CPF: 719159304XX, CONTRATO: 2110488 CPF: 104747884XX, CONTRATO: 
2700879 CPF: 103883044XX, CONTRATO: 6106990 CPF: 048753454XX, CONTRATO: 
2157674 CPF: 111378244XX, CONTRATO: 2234525 CPF: 115285644XX, CONTRATO: 2240874 
CPF: 250962144XX, CONTRATO: 6105598 CPF: 012273634XX, CONTRATO: 6107403 
CPF: 012107164XX, CONTRATO: 2212150 CPF: 117849584XX, CONTRATO: 2237091 
CPF: 022277024XX, CONTRATO: 2236268 CPF: 085268544XX, CONTRATO: 2702356 
CPF: 087182934XX, CONTRATO: 2240811 CPF: 107003254XX, CONTRATO: 2223146 
CPF: 123856124XX, CONTRATO: 2178117 CPF: 702573734XX, CONTRATO: 6108181 
CPF: 068884244XX, CONTRATO: 2607453 CPF: 171658584XX, CONTRATO: 2135311 
CPF: 123338484XX, CONTRATO: 2402206 CPF: 176188344XX, CONTRATO: 2240761 
CPF: 152686944XX, CONTRATO: 2240769 CPF: 140487654XX, CONTRATO: 2138058 
CPF: 009273194XX, CONTRATO: 6104172 CPF: 090720474XX, CONTRATO: 2210351 
CPF: 035130184XX, CONTRATO: 2600189 CPF: 709620194XX, CONTRATO: 2181681 
CPF: 107367634XX, CONTRATO: 2241133 CPF: 056616314XX, CONTRATO: 2611857 CPF: 
175870704XX, CONTRATO: 2240702 CPF: 065161614XX, CONTRATO: 2241152 CPF: 
047140904XX, CONTRATO: 2140944 CPF: 111378134XX, CONTRATO: 2611167 CPF: 006635473XX, 
CONTRATO: 2231975 CPF: 715743834XX, CONTRATO: 2605592 CPF: 700016024XX, 
CONTRATO: 2701366 CPF: 129396724XX, CONTRATO: 2237168 CPF: 046376723XX, 
CONTRATO: 6201747 CPF: 065060524XX, CONTRATO: 2603350 CPF: 051284954XX, 
CONTRATO: 21104377 CPF: 134646134XX, CONTRATO: 6202926 CPF: 288266044XX, 
CONTRATO: 2611516 CPF: 175553194XX, CONTRATO: 2234423 CPF: 096692524XX, 
CONTRATO: 2402342 CPF: 169535424XX, CONTRATO: 6202007 CPF: 013697194XX, 
CONTRATO: 2604139 CPF: 718440114XX, CONTRATO: 2240294 CPF: 086168044XX, 
CONTRATO: 2610230 CPF: 174312684XX, CONTRATO: 2701137 CPF: 703342704XX, 
CONTRATO: 6106252 CPF: 009974764XX, CONTRATO: 2602916 CPF: 700810834XX, 
CONTRATO: 2608337 CPF: 111062594XX, CONTRATO: 2609774 CPF: 396108614XX, 
CONTRATO: 2401462 CPF: 019693634XX, CONTRATO: 2613379 CPF: 162577294XX, 
CONTRATO: 6104730 CPF: 049867434XX, CONTRATO: 2239891 CPF: 064389574XX, 
CONTRATO: 2604679 CPF: 164814854XX, CONTRATO: 2401170 CPF: 170646284XX, 
CONTRATO: 2237795 CPF: 025171834XX, CONTRATO: 4101000 CPF: 031714024XX, 
CONTRATO: 2614411 CPF: 075931684XX, CONTRATO: 6104948 CPF: 109463574XX, 
CONTRATO: 2701870 CPF: 132921064XX, CONTRATO: 2611205 CPF: 065839294XX, 
CONTRATO: 2600477 CPF: 145828244XX, CONTRATO: 2240909 CPF: 070192378XX, 
CONTRATO: 2236848 CPF: 700422604XX, CONTRATO: 2199144 CPF: 073334484XX, 

CONTRATO: 6106201 CPF: 095661144XX, CONTRATO: 2607877 CPF: 155099354XX, 
CONTRATO: 21104203 CPF: 082216454XX, CONTRATO: 2606569 CPF: 119219814XX, 
CONTRATO: 2235910 CPF: 097700744XX, CONTRATO: 2192920 CPF: 068469914XX, 
CONTRATO: 2602885 CPF: 712941184XX, CONTRATO: 2603415 CPF: 165445344XX, CON-
TRATO: 2605038 CPF: 070556694XX, CONTRATO: 2613446 CPF: 048977174XX, CONTRA-
TO: 2604596 CPF: 069535134XX, CONTRATO: 2236950 CPF: 148606804XX, CONTRATO: 
6201668 CPF: 012589514XX, CONTRATO: 2607146 CPF: 123107834XX, CONTRATO: 
2701406 CPF: 075096414XX, CONTRATO: 2240493 CPF: 179300074XX, CONTRATO: 
6107144 CPF: 027807444XX, CONTRATO: 2608832 CPF: 098303244XX, CONTRATO: 
2400049 CPF: 060433844XX, CONTRATO: 2613995 CPF: 007359364XX, CONTRATO: 
2604163 CPF: 108111804XX, CONTRATO: 2614292 CPF: 039680914XX, CONTRATO: 2613980 
CPF: 106099954XX, CONTRATO: 2240836 CPF: 055079914XX, CONTRATO: 2605539 
CPF: 135763274XX, CONTRATO: 2236156 CPF: 174004024XX, CONTRATO: 2234902 
CPF: 262980154XX, CONTRATO: 2604102 CPF: 166073124XX, CONTRATO: 2230535 
CPF: 134181754XX, CONTRATO: 1100907 CPF: 003374204XX, CONTRATO: 6106264 CPF: 
237131604XX, CONTRATO: 2241300 CPF: 601751504XX, CONTRATO: 1101274 CPF: 
237650974XX, CONTRATO: 2607626 CPF: 132195674XX, CONTRATO: 2240857 CPF: 
706986241XX, CONTRATO: 2234642 CPF: 009365814XX, CONTRATO: 6107148 CPF: 
076164374XX, CONTRATO: 6105146 CPF: 379939094XX, CONTRATO: 2608329 CPF: 
172049674XX, CONTRATO: 2608750 CPF: 098734803XX, CONTRATO: 6105127 CPF: 
051518084XX, CONTRATO: 2612314 CPF: 011808644XX, CONTRATO: 2604682 CPF: 
790174014XX, CONTRATO: 2234216 CPF: 049847074XX, CONTRATO: 2602414 CPF: 
789238674XX, CONTRATO: 2236626 CPF: 154391054XX, CONTRATO: 2614503 CPF: 
014855947XX, CONTRATO: 6106448 CPF: 131902294XX, CONTRATO: 2220520 CPF: 
569942904XX, CONTRATO: 2600443 CPF: 036269244XX, CONTRATO: 21102263 CPF: 
000188754XX, CONTRATO: 21104987 CPF: 789873264XX, CONTRATO: 2613933 CPF: 
065715614XX, CONTRATO: 2607478 CPF: 147861324XX, CONTRATO: 2702299 CPF: 
661302474XX, CONTRATO: 6202900 CPF: 770561914XX, CONTRATO: 2500430 CPF: 
027821804XX, CONTRATO: 6104827 CPF: 053155114XX, CONTRATO: 2240174 CPF: 
171627044XX, CONTRATO: 2238913 CPF: 177828974XX

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2226536 CPF: 078661884XX, CONTRATO: 2605796 CPF: 062205984XX, 
CONTRATO: 2135922 CPF: 034176854XX, CONTRATO: 2233160 CPF: 153937084XX, 
CONTRATO: 2241085 CPF: 065060264XX, CONTRATO: 2104476 CPF: 251145304XX, 
CONTRATO: 2106188 CPF: 713171534XX, CONTRATO: 2104963 CPF: 116350874XX, 
CONTRATO: 6202815 CPF: 058039624XX, CONTRATO: 2602512 CPF: 162220024XX, 
CONTRATO: 2164113 CPF: 074819054XX, CONTRATO: 2239196 CPF: 715581754XX, 
CONTRATO: 2209513 CPF: 676052144XX, CONTRATO: 2180135 CPF: 526286714XX, 
CONTRATO: 2241107 CPF: 137666814XX, CONTRATO: 2100687 CPF: 025468174XX, 
CONTRATO: 2142267 CPF: 160929614XX, CONTRATO: 2609624 CPF: 937001301XX, 
CONTRATO: 2119713 CPF: 419852144XX, CONTRATO: 2400079 CPF: 804560734XX, CON-
TRATO: 1210777 CPF: 078937284XX, CONTRATO: 2204081 CPF: 704139114XX, CONTRA-
TO: 2114210 CPF: 047017324XX, CONTRATO: 2205653 CPF: 036480144XX, CONTRATO: 
2241154 CPF: 068193944XX, CONTRATO: 2191565 CPF: 108793864XX, CONTRATO: 
2605724 CPF: 108836874XX, CONTRATO: 2611365 CPF: 008237754XX, CONTRATO: 
2607202 CPF: 138919614XX, CONTRATO: 6106996 CPF: 854519754XX, CONTRATO: 
2614048 CPF: 033274444XX, CONTRATO: 2610798 CPF: 121481224XX, CONTRATO: 
2611703 CPF: 640931314XX, CONTRATO: 2162130 CPF: 051972964XX, CONTRATO: 
2113382 CPF: 115299434XX, CONTRATO: 2233746 CPF: 012727834XX, CONTRATO: 2163690 
CPF: 098893644XX, CONTRATO: 2103103 CPF: 701617454XX, CONTRATO: 2700439 
CPF: 090606614XX, CONTRATO: 2194246 CPF: 008164894XX, CONTRATO: 2185218 
CPF: 109085294XX, CONTRATO: 2140252 CPF: 701617514XX, CONTRATO: 2607229 
CPF: 171333884XX, CONTRATO: 2604419 CPF: 098456604XX, CONTRATO: 2500289 
CPF: 036700704XX, CONTRATO: 2209341 CPF: 045110934XX, CONTRATO: 2137590 
CPF: 070795844XX, CONTRATO: 2145972 CPF: 702770624XX, CONTRATO: 2241090 
CPF: 569591924XX, CONTRATO: 2173019 CPF: 108075054XX, CONTRATO: 6105760 
CPF: 058073254XX, CONTRATO: 2147342 CPF: 388582154XX, CONTRATO: 0506255 
CPF: 981102174XX, CONTRATO: 2240165 CPF: 108914234XX, CONTRATO: 21104660 
CPF: 116407124XX, CONTRATO: 2401711 CPF: 146795714XX, CONTRATO: 2401291 CPF: 
072302454XX, CONTRATO: 2187574 CPF: 713210034XX, CONTRATO: 2143181 CPF: 
113607254XX, CONTRATO: 2168746 CPF: 056670194XX, CONTRATO: 2108810 CPF: 
118099204XX, CONTRATO: 2600957 CPF: 026007527XX, CONTRATO: 2609577 CPF: 
709652044XX, CONTRATO: 2181059 CPF: 110459804XX, CONTRATO: 2133498 CPF: 
025128474XX, CONTRATO: 2229177 CPF: 139562164XX, CONTRATO: 2612077 CPF: 
160696254XX, CONTRATO: 2116002 CPF: 096542054XX, CONTRATO: 2606255 CPF: 
139657684XX, CONTRATO: 2200862 CPF: 074896554XX, CONTRATO: 2614326 CPF: 
105831434XX, CONTRATO: 2117280 CPF: 509852565XX, CONTRATO: 2180863 CPF: 

029453307XX, CONTRATO: 2609080 CPF: 707926164XX, CONTRATO: 2235017 CPF: 
157598094XX, CONTRATO: 2605748 CPF: 036795234XX, CONTRATO: 2204092 CPF: 
102214354XX, CONTRATO: 2234389 CPF: 885776784XX, CONTRATO: 2239244 CPF: 
704808014XX, CONTRATO: 2235134 CPF: 886342304XX, CONTRATO: 2113499 CPF: 
079159614XX, CONTRATO: 2122645 CPF: 703892064XX, CONTRATO: 21100606 CPF: 
125764164XX, CONTRATO: 2123728 CPF: 128902534XX, CONTRATO: 2218220 CPF: 
151179524XX, CONTRATO: 6203099 CPF: 240853754XX, CONTRATO: 2236614 CPF: 
131729114XX, CONTRATO: 2612744 CPF: 111048184XX, CONTRATO: 2607572 CPF: 700732574XX, 
CONTRATO: 2237676 CPF: 135395714XX, CONTRATO: 2189642 CPF: 127498734XX, 
CONTRATO: 2236348 CPF: 103073094XX, CONTRATO: 2606169 CPF: 131572354XX, 
CONTRATO: 2107849 CPF: 059796194XX, CONTRATO: 2228673 CPF: 049259704XX, 
CONTRATO: 2154278 CPF: 979737774XX, CONTRATO: 0503908 CPF: 086792154XX, 
CONTRATO: 2128888 CPF: 129450654XX, CONTRATO: 2600544 CPF: 153855634XX, 
CONTRATO: 2104993 CPF: 162528704XX, CONTRATO: 0502406 CPF: 930893414XX, 
CONTRATO: 2104980 CPF: 142080324XX, CONTRATO: 2191294 CPF: 104899974XX, 
CONTRATO: 2609079 CPF: 707926244XX, CONTRATO: 2607239 CPF: 167004424XX, 
CONTRATO: 2140305 CPF: 132980834XX, CONTRATO: 2133252 CPF: 069232844XX, 
CONTRATO: 2134247 CPF: 480079864XX, CONTRATO: 2226587 CPF: 119874294XX, 
CONTRATO: 2179024 CPF: 594301414XX, CONTRATO: 2209582 CPF: 065325444XX, 
CONTRATO: 0303782 CPF: 673930044XX, CONTRATO: 2193029 CPF: 727323774XX, 
CONTRATO: 2174741 CPF: 423830994XX, CONTRATO: 2151845 CPF: 709544444XX, 
CONTRATO: 2605873 CPF: 169143544XX, CONTRATO: 2606390 CPF: 709252404XX, 
CONTRATO: 2178442 CPF: 027888064XX, CONTRATO: 2198291 CPF: 127266694XX, 
CONTRATO: 2212146 CPF: 117160404XX, CONTRATO: 2600855 CPF: 711356164XX, CON-
TRATO: 2175988 CPF: 105034614XX, CONTRATO: 2188372 CPF: 110235234XX, CONTRA-
TO: 2160937 CPF: 104585414XX, CONTRATO: 2235125 CPF: 173786634XX, CONTRATO: 
2236714 CPF: 171404314XX, CONTRATO: 2613070 CPF: 103045851XX, CONTRATO: 
2235906 CPF: 001249384XX, CONTRATO: 2603639 CPF: 120738604XX, CONTRATO: 
2225189 CPF: 394903004XX, CONTRATO: 2238543 CPF: 686047184XX, CONTRATO: 
2137359 CPF: 081249264XX, CONTRATO: 2104351 CPF: 020268144XX, CONTRATO: 
2192355 CPF: 091728384XX, CONTRATO: 2241211 CPF: 152879624XX, CONTRATO: 2239036 
CPF: 177239954XX, CONTRATO: 2164330 CPF: 103346634XX, CONTRATO: 4103320 
CPF: 788448434XX, CONTRATO: 2236629 CPF: 712723024XX, CONTRATO: 2167368 
CPF: 026764874XX, CONTRATO: 2110538 CPF: 188711604XX, CONTRATO: 2176109 CPF: 
009586274XX, CONTRATO: 2402270 CPF: 178193054XX, CONTRATO: 2607215 CPF: 
045754594XX, CONTRATO: 2238506 CPF: 018297954XX, CONTRATO: 2105005 CPF: 
175551454XX, CONTRATO: 2218960 CPF: 070091574XX, CONTRATO: 2203308 CPF: 
120587294XX, CONTRATO: 2178877 CPF: 130225564XX, CONTRATO: 2237355 CPF: 
149343944XX, CONTRATO: 1207352 CPF: 395306554XX

LEOMAX DE MELO ARRUDA COMERCIO EIRELI,com o CNPJ de N° 35.795.743/0001-80, Torna-
-se público que requereu a SEMAM - Secretária de Meio Ambiente deJoão pessoa a LICENÇA DE 
OPERAÇÃOpara o Comércio varejista de bebidas,situado na RuaValdemar Naziazeno, 845 –Loja 
A – CEP: 58.075-000–Ernesto Geisel–João Pessoa/PB.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,RLO=LOA:1997/18=PROC.:18-5300=OPERAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA=AC:800M² =IT:5.729.516,10=NE:30=L/ATV: MUNICÍPIO: SANTA 
RITA-PB.Processo:2022-001288/TEC/LO-3762.

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,RLI=LI N°1244/20=PROC.:20-2769=SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO=IT
:21.000.000,00=ÁREA:270M²=NE:30=L/ATV:CIDADE VERDE,MANGABEIRA,JOÃO PESSOA-PB. 
Processo:2022-001304/TEC/LI-8399.
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