
n “Lemos ‘Israel Rêmora’ 
como que a observar uma 
tela. Quando contemplamos 
‘No Reino do Sol’, é como se 
lêssemos um livro”.

José Nunes

Página 11

Assine o Jornal A União agora: (83) 3218.6518 | (83) 9 9117.7042 circulacao@epc.pb.gov.br

Hospitais do Estado passam a 
oferecer novos procedimentos

saúde pública

JP tem cirurgia endoscópica minimamente invasiva; já CG conta com videolaparoscopia. Páginas 3 e 8
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Em entrevista ao jornal 
A União, cantora 
explica detalhes da 

turnê ‘Portas’ e 
comenta influência 
de paraibano.
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Marisa Monte 
fala sobre show 

que faz hoje
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Campinense na final
Raposa tinha a vantagem e é o segundo 

finalista do Campeonato Paraibano de 2022, 
enfrentando o Botafogo pelo título do 

Estadual, o que deverá ocorrer em maio.
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EMPRESA PARAIBANA
DE COMUNICAÇÃO

NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

601.704

30.395.189

510.238.527

10.207

663.165 

6.220.718
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

8.675.089

426.618.723

11.549.235.493

Foto: Evandro Pereira

Passageiros 
disputam abrigos 

de ônibus com 
ambulantes em JP

Nas paradas do 
Parque Solon de Lucena, 
o número de vendedores 

tem aumentado a cada dia. 
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ALPB aprova  
divulgação de 
antecedentes 
criminais 

Lei Mariana Thomaz 
dá publicidade a homens 
que têm registros de agres-
são contra mulheres.
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n “Evento é sempre um 
momento memorável, 
porém, sem inovação e sem 
criatividade, está predestinado 
ao insucesso”

Regina Amorim
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Serviços executados pelo Governo do Estado abrem as portas para o desenvolvimento econômico da região. Página 13 

Obras rodoviárias mudam a realidade do sertanejo

Primeira-dama e 
artesãs discutem 
detalhes do Salão 
deste ano, em CG

Ana Maria Lins tam-
bém esteve com a direção 
do Partage Shopping tra-
tando de nova loja do PAP.
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Com mais um 
aumento, preço 
da gasolina bate 
novo recorde 

Valor praticado na Pa-
raíba ainda é o menor do 
Nordeste, aponta levan-
tamento da ANP.
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Goalball: 
Paraíba estreia 
com vitória sobre 
Pernambuco

Campeonato com ti-
mes do Nordeste teve iní-
cio ontem, no Ginásio do 
Instituto dos Cegos, em JP.
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É possível que uma pesquisa registre uma elevação no número de 
assaltos e furtos em todo o território nacional. A causa provável desta 
contraofensiva de meliantes ao patrimônio público e privado seriam o 
desemprego e a inflação, associados aos incentivos de desrespeito às leis 
constitucionais da nação brasileira, protagonizados pelo presidente da 
República.

Os ataques frontais de Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal (STF), 
a proteção a políticos condenados pela Corte superior do país, como é o caso 
do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), e a apologia ao uso de armas, 
por exemplo, são estímulos que a marginalidade recebe de bom grado, para 
desespero da população e preocupação das forças policiais.

O Brasil vive um dos momentos mais difíceis de sua história recente. A 
falta de rumo do Governo Federal reflete-se, talvez com maior gravidade, 
na economia, favorecendo o desemprego e elevando os preços de itens 
essenciais ao bem-estar das pessoas, como alimentos, combustíveis e gás 
de cozinha. Para muitos dos sem-emprego, a ruas transformam-se em 
condomínios.

Como tudo o que é ruim ainda pode piorar, veio a pandemia de 
coronavírus, desestabilizando completamente a vida nacional. O país 
deveria estar unido agora em um processo de reconstrução, que incluiria 
fortes investimentos em geração de emprego e renda. Mas as eleições 
estão batendo à porta, e o que importa, para o presidente, é tentar repetir o 
mandato.

Não bastasse a preocupação com a saúde física, psicológica e econômica 
da nação, tem-se agora um novo aumento da tensão política, provocado 
pela insistência de Bolsonaro em desacreditar o processo eleitoral, deixando 
claro que poderá valer-se de estratégias antidemocráticas para não passar o 
bastão ao seu sucesso, no caso de uma derrota nas urnas.

O povo brasileiro precisa tomar, nas manhãs todos os dias, uma espécie 
de tônico revigorante contra o medo e a apatia, fortalecendo-se para fazer 
valer o seu direito ao voto livre, secreto e eletrônico. Ademais, precisa estar 
pegado e confortado para defender o resultado das urnas, espelho de sua 
legítima vontade, portanto, merecedor de todo respeito. 

Artigo

Tônico político
Editorial

Rui leitão
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

A voz da consciência
Nem sempre nos dedicamos a ouvir a 

voz de nossa própria consciência. Talvez por 
medo da autocrítica. Mas também por in-
sistência em contrariar o que pode ser com-
preendido como racional para atender inte-
resses que não se harmonizam com a moral 
e a ética. Nessas oportunidades renegamos 
nossa capacidade de discernimento, deixan-
do-nos agir influenciados por fatores psíqui-
cos ou sociais.

Procuremos entender o que é a consciên-
cia. A primeira compreensão é de que ela re-
presenta a voz interior do ser humano. Atra-
vés dela Deus dialoga conosco. É, na prática, 
juízo de valor que fazemos do modo pessoal 
de nos comportarmos, de fazermos nossas 
escolhas, de tomarmos decisões, de nos po-
sicionarmos contra ou a favor de alguma coi-
sa. Nesse autojulgamento prepondera uma 
forte conotação moral.

A consciência é uma avaliadora do que 
seja certo ou errado, do bem ou do mal, do 
que deve ser feito ou do que deve ser evi-
tado. Os acertos e desacertos da vida estão 
sempre sendo questionados por nossa cons-
ciência. E quando teimamos em não ouvir 
o que ela nos diz, comprometemos o senti-
do de nossa vida. Porque nos recusamos a 
ouvir a voz íntima da inteligência, da razão

É interessante um pensamento a respei-
to, proclamado por João Paulo II: “Quando 
a consciência, esse luminoso olhar da alma, 
chama bem ao mal, e mal ao bem, está já no 
caminho da sua degeneração mais preocu-
pante e da mais tenebrosa cegueira moral”. 
Nossos gostos e desejos não são necessaria-
mente concordantes com a razão. Por isso 
nos desviamos do entendimento racional, 
e seguimos caminhos determinados pelo 
subjetivismo. Geralmente nos inclinamos 
a obedecer à voz do que achamos melhor, 
e não do que verdadeiramente é o melhor 
para nós. Rejeitamos escutar a verdadeira 
voz da consciência.

Na voz da consciência não se afirmam os 
“achismos”. Ela nos previne de enganos que 
estejam próximos de serem cometidos, nos 

adverte dos equívocos estabelecidos por mo-
dismos ou por “efeitos manadas”, quando 
somos estimulados a pensar como as maio-
rias circunstanciais pensam. Permitamos 
que a voz da consciência nos revele a cla-
ridade do que é certo e a penumbra do seja 
errado. A consciência nos diz o que deve-
mos fazer  pela razão comandada por Deus.

A consciência é, portanto, o juízo sobre 
o valor moral do que fazemos ou pretende-
mos fazer. O problema é que, muitas vezes, 
nos recusamos a ouvir essa voz íntima, que 
se confunde com a voz da razão. É quando 
nos permitimos ser guiados pelas emoções 
ou interesses escusos que toldam nossa vi-
são e deturpam nossas conclusões. Há ver-
dadeiras multidões que não seguem a voz 
da consciência, preferindo obedecerem ce-
gamente ao som do berrante, comportando-
se como integrantes de uma manada, ade-
rindo à opinião dos outros, sem a noção de 
que se tornaram escravos de uma boiada. 
São os gregários ideológicos, aqueles que 
substituíram a voz da consciência pela voz 
da ideologia da moda. Perdem-se no cami-
nho da vida porque desprezam a voz da 
própria consciência, agindo conforme as 
conveniências.

Alguém me mandou dizer pela net:  
Quando  um pai morre, deixa órfãos. 
Quando falece um marido, nasce  uma 
viúva. Quando morre um filho não há 
substantivo ou adjetivo que qualifique essa 
perda. Estou procurando palavras para 
descrever a dor que senti ao ver sepultar 
meu filho mais novo, vítima da violência 
das estradas. Para nascer, pulou apressado 
do ventre da mãe, só dando tempo ao mé-
dico colocar as luvas. Eu entrava ainda na 
sala de parto, por isso foi o único filho que 
não vi nascer. Se tinha pressa para viver, 
viveu feliz com a família que constituiu e 
amava acima de todas as coisas. Se entrou 
apressado no mundo, foi embora cedo de-
mais, esse filho que eu amava tanto.

Filho de políticos, nunca utilizou as be-
nesses que o poder poderia oferecer. Lutou 
para conquistar seu lugar ao sol. Trabalhou  
em empresa privada, submeteu-se a con-
cursos públicos e colocou sua inteligência 
e capacidade a serviço da causa da justiça. 
Era um revoltado com as injustiças. Cos-
tumava me procurar para que eu ajudasse 
um conhecido em dificuldade. Não preci-
sava ser amigo dele, bastava que tomasse 
ciência da sua história. E quantos desses 
seus interlocutores eu não atendi e resol-
vi problemas. Preocupava-se mais com o 
próximo do que consigo mesmo. Era re-
ligioso e tinha absoluta fé em Deus e nos 
seus desígnios.

Quando criança foi vítima de um medi-
camento aplicado em dose excessiva. Cor-
ri em busca de Fernando Cunha Lima, seu 
pediatra. O socorro lhe salvou a vida mas 
deixou sequelas visíveis em um tique ner-
voso que não o largou até a morte. Agora o 
poeta Fernando me manda um poema em 
homenagem ao seu pequeno cliente: Hoje 
essa dor maior a te afligir,/Bem maior do 
que uma punhalada,/E dor como paixão 
fica marcada,/Dentro do peito sem querer 
sair. E conclui: Apenas pede a Deus com-
preensão/pra suportar tamanha prova-
ção/De Pai pra Pai ao enterrar teu filho/. 
Agradecido ao poeta, chorei por ele não 
poder, pela segunda vez, salvar a vida do 
meu filho.

Flávio era a alegria em pessoa. Onde 
chegava dominava o ambiente com seu 
afeto contagiante. Por onde passou só fez 

amigos e todos eles choram a dor da sua 
partida. Companheiros que o conheceram 
nos colégios  Pio XII e  Pio X, na Faculdade 
de Direito da UFPB, da antiga TELPA ou 
no TRE estiveram a rememorar passagens, 
gestos e atitudes do seu comportamento 
exemplar como amigo solidário e afetuo-
so. Recebi milhares de mensagens e foi im-
possível responder a todas, uma a uma. 
Perdi também o meu maior admirador. 
Tudo que eu fazia, escrevia ou publicava 
era motivo de seu orgulho. Muitas vezes, 
lhe entreguei a primeira leitura de meus 
trabalhos. Ele também fazia o mesmo, e só 
depois, mandava os seus escritos à publi-
cação. Seus trabalhos técnicos revelavam 
um estudioso do direito eleitoral, preocu-
pado em descobrir a verdade e ver reali-
zada a justiça. Alguns sítios da internet a 
nível nacional, publicaram sua obra, espo-
rádica, mas na direção da melhor verdade.

Agora devo procurar o aconchego das 
minhas netas. A vida pública costuma nos 
afastar da família. Flavio chegou a procla-
mar essa sua mágoa em trabalho escolar. 
Lamentava não ter o pai por perto em to-
das as horas, para o cinema, para o futebol 
ou para buscá-lo na escola. Essa dívida eu 
procurei pagar me aproximando mais do 
homem que se tornou. Mas perdi grande 
parte da sua alegria infanto-juvenil.  Que 
Deus me dê uma vida mais longa. Eu pre-
ciso pagar a minha netas o carinho que não 
dei ao pai delas. ( Republicado em homena-
gem aos oito anos de sua partida).

Uma dor sem adjetivo

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador
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“A consciência 
é avaliadora 
do que seja 
certo ou 
errado, do 
bem ou do mal

Rui Leitão
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O Hospital de Clínicas 
de Campina Grande reali-
zou, na manhã de ontem, 
sua primeira cirurgia por 
videolaparoscopia. Esse é o 
início de mais uma etapa do 
programa Opera Paraíba na 
cidade. O procedimento de 
colecistectomia, retirada da 
vesícula biliar, foi feito em 
uma paciente de 29 anos.

 “A cirurgia foi um suces-
so, e o uso da torre de video-
laparoscopia permite uma 
intervenção minimante in-
vasiva, melhorando assim a 
qualidade do serviço presta-
do”, explica o médico cirur-
gião Jarbas Fonseca.

 O equipamento utilizado 
é resultado dos investimen-
tos do Governo do Estado na 
saúde da Paraíba. A novida-
de proporcionará o aumen-
to da cobertura de cirurgias 
para a população usuária, 
especialmente para os pa-
cientes do programa Opera 
Paraíba. A partir de agora, 
serão realizadas videocirur-
gias em cirurgia geral, gine-
cológica e otorrino.

 A diretora da unidade 
de saúde, Vívian Rezende, 
explica que o equipamen-
to permite que sejam feitas 
apenas quatro pequenas in-
cisões, de apenas um centí-

Um dia de pauta volta-
do para o combate à violên-
cia contra as mulheres na 
Casa Epitácio Pessoa. Agora, 
aquelas que forem vítimas de 
agressões praticadas por ho-
mens terão ainda mais apoio 
das instituições públicas es-
taduais de assistência para 
divulgar, em veículos de co-
municação e sites de consul-
tas, os antecedentes crimi-
nais dos agressores contra 
pessoas do sexo feminino. É 
que a Assembleia Legislativa 
da Paraíba aprovou, ontem, o 
projeto de lei denominado de 
Mariana Thomaz de Olivei-
ra, de autoria do deputado Jú-
nior Araújo (PSB).

O nome do projeto é uma 
homenagem a jovem estu-
dante de medicina Maria-
na Thomaz de Oliveira, que 

foi vítima de feminicídio no 
dia 12 de março deste ano, 
no município de João Pessoa.

Ainda de acordo com o 
documento, deve-se elabo-
rar campanhas e ações para 
alertar e incentivar condutas 
de segurança entre as mu-
lheres, fazendo com que elas 
busquem conhecer o históri-
co de seus companheiros. 

“Fatos trágicos, como o 
ocorrido com Mariana, nos 
obrigam a reconhecer que 
a violência contra a mulher 
é um problema latente em 
nossa sociedade, o qual ain-
da não possui uma solução 
visível para que seja comple-
tamente erradicado e que, 
por isso, exigem, de forma 
cada vez mais urgente, o de-
senvolvimento de ações de 
repressão contra estas con-
dutas. Mariana Tomás foi as-
sassinada e estuprada. Talvez 
ela tivesse alguma chance se 

soubesse que a pessoa com a 
qual estava se relacionando já 
possuía histórico de violência 
contra a mulher”, explicou o 
autor do  projeto, deputado 
Júnior Araújo.

Quem acompanhou a ses-
são de ontem, na Casa Epitá-
cio Pessoa, foi Dayane Car-
valho, advogada da família 
da jovem Mariana Thomaz. 
Ela agradeceu aos deputados 
e, em especial, a Júnior Araú-
jo pela lembrança, homena-
gem e também a aprovação 
da matéria.

“A partir do momento em 
que todas as mulheres pu-
derem ter acesso aos antece-
dentes criminais de agresso-
res elas poderão se prevenir 
contra atos de violência. Se 
Mariana tivesse a possibilida-
de de ter acesso a todo o his-
tórico, todo os antecedentes 
criminais do acusado, esse 
crime não teria ocorrido. Es-

tamos muito felizes com a 
aprovação deste projeto de 
lei”, comemorou a advogada.

A Assembleia Legislati-
va também aprovou projeto 
da deputada Estela Bezerra 
(PT), que cria o Dia Estadual 
de Enfrentamento ao Assé-
dio e à Violência Política Con-
tra a Mulher na Paraíba, a 
ser lembrado no quarto dia 
de agosto.

“O Dia Estadual de En-
frentamento ao Assédio e 
Violência Política contra a 
Mulher, ora proposto, tem por 
objetivo colaborar para difun-
dir os mecanismos de preven-
ção, cuidados e responsabili-
zação contra atos individuais 
ou coletivos de assédio e qual-
quer outra forma de violência 
política contra mulheres, con-
sideradas em sua diversida-
de, assegurando-lhes o pleno 
exercício dos seus direitos”, 
diz trecho do projeto. 

A Comissão de Finanças, 
Orçamento, Obras e Adminis-
tração Pública da Casa Napo-
leão Laureano deu seguimen-
to, ontem, a implementação 
do serviço social autônomo 
em João Pessoa, que foi batiza-
do de “JP Negócios”. O proje-
to é oriundo da Prefeitura da 
capital paraibana.  

O projeto dá poder para 
que o Executivo Municipal 
possa instituir o serviço so-
cial autônomo em João Pes-
soa. Ele propõe desenvolver 
a economia sustentável da ci-

dade, incentivar o desenvolvi-
mento setorial e local. 

Ainda de acordo com o 
documento, ele pode “pro-
mover a captação de recur-
sos e investimentos, contri-
buindo para a melhoria do 
ambiente de negócios e para 
o fortalecimento da atividade 
empreendedora. Além disso, 
a capacitação e qualificação 
profissional, a facilitação de 
acesso a crédito para micro e 
pequenos empreendedores e 
a realização e participação em 
feiras e eventos nacionais e in-
ternacionais”.

Em outro trecho do docu-
mento, a Prefeitura de João 

Pessoa justifica que se trata 
de um modelo já utilizado 
por vários municípios e esta-
dos brasileiros, além do go-
verno federal. 

“É uma matéria muito im-
portante para este setor da 
nossa economia e para es-
tes profissionais. A Prefeitu-
ra preocupada em gerar em-
prego e renda tem esta feliz 
propositura para os pessoen-
ses. E a Casa, antenada, faz a 
sua parte em dar seguimento 
a proposta do Executivo mu-
nicipal”, falou o vereador Bru-
no Farias (Cidadania), líder do 
governo municipal na Câma-
ra Municipal de João Pessoa. 

Procedimento realizado no Hospital das Clínicas marca o início de mais uma etapa do Opera Paraíba

Equipamento utilizado é resultado dos investimentos do Estado na saúde da PB 

Hospital realiza cirgurgia 
por videolaparoscopia 

em campina grande

Projeto
dá poder 

para que o 
Executivo 

Municipal possa 
instituir o serviço 

social autônomo em 
João Pessoa

Aprovada divulgação de nomes de agressores de mulheres

Comissão da CMJP dá parecer favorável ao JP Negócios

lei mariana thomaz 

serviço social autônomo

Prazo terminará 
no dia 4 de maio 

“não Pode ter um cercadinho  
Para um gruPo esPecífico”, diz 
anísio sobre aPoio a LuLa na Pb  

entendeu o que  
quis entender 

A fala de Lula (PT) so-
bre sua intenção de conver-
sar com o governador João 
Azevêdo (PSB) com vistas 
a consolidar apoios à pré-
candidatura a presidente, 

continua repercutin-
do. Para o deputa-
do estadual Aní-
sio Maia (foto, do 
PSB) não foi ne-
nhuma surpresa 
a declaração do 
ex-presidente. 
“Eu sabia que 

a qualquer mo-
mento isso seria escla-

recido, e aconteceria. Infelizmente, tinha um grupo 
de pessoas querendo tornar a campanha de Lula 
uma coisa particular. Não pode ter um cercadinho 
para um grupo específico. Nós queremos apoiar 
Lula, quanto mais palanque tiver na Paraíba, me-
lhor”, afirmou. Para o deputado, a tese de exclusivi-
dade que tem sido defendida por uma minoria do PT 
e parte do MDB não pode se impor ao objetivo tra-
çado pelo próprio Lula que é o de ampliar o arco de 
apoios na Paraíba. “Todos os que quiserem apoiar 
Lula precisam ser bem recebidos. O momento exi-
ge isso, porque a nossa democracia está ameaça-
da. Temos que dar as mãos pela vitória de Lula”, 
argumentou.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

frei anastácio irá dizer a LuLa:  
“João é o meLhor Para a Paraíba”   

“maior PaLanque da esquerda” 

mais turbuLência no Pdt 

“missão dada PeLo Partido” 

Gervásio Maia classificou de “sensata e coerente” 
a declaração de Lula sobre agregar mais votos na 
Paraíba e fez um questionamento, mencionando um 
fato relevante no contexto da eleição no estado. “O 
PT formou federação com PV e PCdoB, partidos que 
estão no palanque de quem? Do governador João 
Azevêdo”. O presidente do PSB ainda ressaltou que 
não seria lógico o ex-presidente ignorar “o maior 
palanque da esquerda na Paraíba”.     

O vereador Júlio Leandro, único representante do 
PDT na Câmara Municipal de João Pessoa, disse 
que não irá votar em Ciro Gomes, mas em Lula, por 
que ele “não decolou nas pesquisas”. A reação veio 
rápida. Movimentos pró-Ciro, em nota, disseram 
que “não se permitirá mais, com máxima certeza, 
que membros do partido, inclusive com mandatos, 
se postem, de forma vergonhosa e desprezível, 
na defesa de candidatos a presidente de outros 
partidos”.   

Gervásio Maia (PSB) voltou à titularidade de uma 
das principais comissões da Câmara dos Deputa-
do: a de Constituição e Justiça e de Cidadania, por 
onde passa todas as propostas legislativas apre-
sentadas na casa. Ele também foi indicado pelo 
PSB para a vice-liderança da bancada. “Missão 
dada pelo meu partido para continuar na resistên-
cia contra os retrocessos promovidos pelo governo 
Bolsonaro”, disse.  

O vereador Mikika Leitão 
(MDB), fiel escudeiro do 
senador Veneziano Vital 
do Rêgo, teve um enten-
dimento muito particular 
da fala em que Lula cita 
que pretende dialogar 
com vários políticos na 
Paraíba, inclusive com o 
governador João Azevê-
do. Para ele, o ex-presi-
dente se referia apenas 
a apoios à sua pré-candi-
datura. E insistiu na tese 
– que não se sustenta 
– de que Lula terá “pa-
lanque exclusivo, com 
Veneziano e Ricardo”.    

Eleitores têm até a pró-
xima quarta-feira, dia 4 
de maio, para regulari-
zar título de eleitor, de 
modo a ficarem aptos 
a votar nas eleições de 
outubro. O prazo vale 
também para trans-
ferência de domicílio 
eleitoral e retirada do 
documento pela pri-
meira vez. Para obter 
o primeiro título é pre-
ciso acessar a página 
da Justiça Eleitoral, na 
aba ‘Autoatendimento 
do Eleitor’, por meio da 
opção “Tire seu título”.  

É grande a expectativa em relação ao encontro de 
Lula com o governador João Azevêdo, no Congresso 
do PSB, que será iniciado hoje e se estenderá até 
o próximo sábado.  Frei Anastácio (PT) afirma que 
essa reunião entre os dois líderes trará novo capítulo 
ao processo eleitoral, na Paraíba. “Lula vai estar 
com João Azevêdo no mesmo palanque, não tenho 
dúvidas”, afirmou. O deputado pretende dar seu 
testemunho a Lula: “João é o melhor para a Paraíba”.   

metro de diâmetro, por onde 
passam a microcâmera e as 
pinças, assim, os riscos de 
complicações para o pacien-
te são muito menores.

 “É um avanço muito im-
portante para a saúde da ci-
dade e região, onde os maio-
res beneficiados serão os 
nossos pacientes, que pas-
sam a ter uma recuperação 

mais rápida e diminui bas-
tante o risco de infecção,” 
destacou.

 A videolaparoscopia é 
uma técnica que pode ser 
utilizada tanto para diag-
nóstico quanto para trata-
mento, sendo esta última 
modalidade denominada vi-
deolaparoscopia cirúrgica. 
Por se tratar de um procedi-

mento menos invasivo, sem 
cortes, o tempo de ocupação 
do leito diminui e a recupe-
ração é mais rápida. 

 O Hospital de Clínicas 
realiza por mês cerca de mil 
procedimentos, e agora com 
a implantação de mais duas 
salas de cirurgias a previsão 
é fazer em torno de 1.600 in-
tervenções.

Foto: Secom-PB

Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br
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A Paraíba confirmou 161 
novos casos de Covid-19, 
sendo nove deles modera-
dos ou graves e 152 leves, 
de acordo com o último bo-
letim divulgado pela Secre-
taria de Estado da Saúde 
(SES-PB) na tarde de ontem. 
Com os novos números, o 
Estado passa a contabilizar 
601.704 casos da doença em 
todos os 223 municípios. 

O boletim da Secretaria 
de Saúde da Paraíba tam-
bém registrou uma morte 
em decorrência do corona-
vírus, que ocorreu na úl-
tima terça-feira. O Estado 
tem um total de 10.207 óbi-
tos por Covid-19 até o bole-
tim divulgado ontem. Os 
dados também apontam 
que 1.510.269 testes para 
diagnóstico da doença fo-
ram realizados e 445.881 
pacientes tiveram êxito na 
recuperação.

O Estado possui, ao 
todo, 5% de leitos de UTI 

adulto, pediátrico e obsté-
trico ocupados. Contudo, 
considerando apenas os lei-
tos de UTI para adultos na 
rede pública de saúde, a Pa-
raíba não tem nenhum pa-
ciente internado. Confor-
me dados disponibilizados 
pelo Centro Estadual de Re-
gulação Hospitalar, apenas 
um paciente foi internado 
entre terça-feira e ontem e 
há 42 pacientes hospitaliza-
dos nas unidades públicas 
de referência no tratamen-
to da Covid-19.

Vacinação
Na Paraíba, 8.675.089 

doses de vacina contra a 
Covid-19 foram aplicadas. 
Desse total, 3.500.289 fo-
ram pessoas que receberam 
a primeira dose do imuni-
zante, o que corresponde a 
mais de 86% da população 
do Estado, e 3.284.158 já es-
tão com o esquema vacinal 
completo – o equivalente 
a quase 81% da população 
paraibana. 

Considerando o to -
tal de pessoas vacinadas, 
3.198.484 receberam imu-
nizantes com duas doses 
e 85.674 utilizaram a vaci-
na de dose única. Quanto 
às doses de reforço, 46.450 
pessoas com grau elevado 
de imunossupressão já re-
ceberam essa dose extra e 
também 1.824.944 pessoas 
com idade acima de 18 anos. 
Desde o início da campa-
nha de vacinação, em janei-
ro de 2021, o estado da Pa-
raíba já distribuiu 9.430.248 
doses de vacinas para todos 
os 223 municípios.

As atividades do Theatro 
Santa Roza estão suspen-
sas até amanhã para repa-
ração da maquinaria da su-
bestação deste equipamento 
cultural, o que vem provo-
cando, consequentemen-
te, a interrupção de energia 
elétrica. Em comunicado, a 
Fundação Espaço Cultural 
da Paraíba, por meio da Ge-
rência Operacional do tea-
tro, assegura que está traba-

lhando para que o problema 
seja solucionado e o forne-
cimento de energia elétrica 
seja restabelecido o mais rá-
pido possível.

 No comunicado, a Fu-
nesc informa que houve ne-
cessidade de suspender as 
atividades do Theatro San-
ta Roza “diante da urgen-
te reparação da maquina-
ria da subestação do teatro 
e da necessária interrupção 

do fornecimento de energia 
elétrica pela concessionária 
Energisa, para que tal ser-
viço possa ser realizado em 
segurança”.

 Também informa so-
bre a interrupção momen-
tânea das aulas presen-
ciais de Teatro e da Escola 
de Dança, bem como possí-
veis visitações e/ou espetá-
culos, podendo ser agenda-
dos posteriormente.

O Campinense é quem 
vai enfrentar o Botafogo nas 
finais do Campeonato Pa-
raibano de 2022 depois de 
eliminar o Sousa, ontem, 
no Amigão, com o empa-
te de 1 x 1, pois  tinha ven-
cido o jogo de ida por 1 x 0. 
A exemplo do Belo, a Ra-
posa também está classi-
ficada para as disputas da 
Copa do Brasil de 2023 e 
terá a chance de brigar por 
vaga na fase de grupos da 
Copa do Nordeste também 
do próximo ano. As datas 
dos jogos finais ainda não 
foram anunciadas oficial-
mente pela Federação Parai-
bana de Futebol, mas devem 
ser nos dias 4 e 11 de maio, 
com a última partida na ci-
dade de Campina Grande. É 
que o Campinense fez a me-
lhor campanha da primeira 
fase com 22 pontos dos 24 
disputados. 

O rubro-negro segue in-
victo na competição e volta a 
decidir a competição com o 
Botafogo, a exemplo de 2019 

quando os dois clubes fize-
ram a final e o time da capi-
tal levou a melhor ao vencer 
os dois jogos por 2 x 1 e 2 x 0.

Copa do Brasil Sub 17
O Centro Sportivo Parai-

bano (CSP) está fora da Copa 
do Brasil Sub-17 após perder 
de 2 a 1 para o Internacional
-RS na tarde de ontem, no 
Estádio Almeidão. Como 
a competição na primeira 
fase é no sistema eliminató-
rio, o representante da Pa-
raíba se despede, mesmo fa-
zendo um bom jogo contra 
o time gaúcho, que marcou 
com João Paulo e Vinicius, 
descontando Tinho para o 
CSP. Os destaques dos jogos 
desta quarta-feira na com-
petição foram Vasco e Pal-
meiras que golearam seus 
adversários impiedosamen-
te. O time carioca massacrou 
o Progresso-RS por 10 a 0 e 
o paulista fez 10 x 1 no Sant 
German-RO, além do Bahia 
que ganhou de  7 a 0 do An-
dirá-AC. 

Liga dos Campeões
Ontem, aconteceu mais 

um jogo das semifinais da 
Liga dos Campeões. Se no 
dia anterior, o Manchester 
City levou a melhor sobre o 
Real Madrid por 4 a 3, ago-
ra foi a vez de outro time in-
glês sair na vantagem com a 
vitória do Liverpool sobre o 
Vilarreal, da Espanha, por 2 
a 0. O jogo de volta será na 
próxima terça-feira, no Es-
tádio El Madrigal, a partir 
das 16 horas, em solo espa-
nhol. A outra decisão entre 
Real e Manchester será no 
dia 4, em Madrid.

Basquete
No primeiro jogo dos 

playoffs do Novo Basque-
te Brasil, a equipe paraiba-
na do Unifacisa perdeu, on-
tem, para o Minas por 85 a 
65 na ArenaBH. O segun-
do confronto está progra-
mado para o próximo sába-
do, em Campina Grande, a 
partir das 18h30, na Arena 
do Unifacisa, assim como o 
terceiro no dia 2 de maio, às 
21h. A disputa é a melhor de 
cinco jogos. Os dois últimos 
devem ser marcados poste-
riormente.

Campinense elimina Sousa e vai 
decidir título contra o Botafogo 

Paraíba registra 161 novos casos 
de Covid-19 e mais uma morte

Theatro Santa Roza suspende 
atividades artísticas até amanhã
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Deputados aprovaram, ontem, texto-base de MP do benefício de R$ 400, que inicialmente iria só até dezembro

A Câmara aprovou on-
tem o texto-base da Medida 
Provisória (MP) do Auxí-
lio Brasil com uma emen-
da da oposição que torna o 
programa social que subs-
tituiu o Bolsa Família per-
manente, no valor mínimo 
de R$ 400. Foram 418 votos 
a favor e sete contra. O Novo 
foi o único partido contrário 
à aprovação. 

Como instituído inicial-
mente pelo governo, o be-
nefício extra, que elevou o 
valor a R$ 400, duraria so-
mente até dezembro deste 
ano. No entanto, o Palácio 
do Planalto decidiu ceder 
nesse ponto das negocia-
ções para neutralizar uma 
ofensiva da oposição, que 
tentava elevar os pagamen-
tos a R$ 600.

Ao mudar a orientação 
e defender o benefício per-
manente, o relator, deputa-
do João Roma (PL-BA), dis-
se que a mudança no caráter 
do programa social é um 
“marco no aprimoramento 
da política de combate à po-
breza e ao desenvolvimento 
da renda básica de cidada-

nia”. Ex-ministro da Cida-
dania do governo Bolsona-
ro, Roma é pré-candidato ao 
governo da Bahia e tem usa-
do o programa que substi-
tuiu o Bolsa Família como 
vitrine eleitoral

“Nós queríamos os R$ 
600 e de forma permanente, 
não só projeto eleitoral. Essa 
parte nós vencemos. Vai ser 
permanente, mas vai ficar 
em R$ 400”, disse o depu-
tado Bohn Gass (PT-RS), ao 
comentar o fato de o gover-
no ter acatado, parcialmen-
te, as propostas da oposição.

Como mostrou o Broad-
cast Político, o governo pla-
nejava deixar a MP cadu-
car, com receio de o valor 
ser elevado a R$ 600, medi-
da considerada pela equipe 
econômica como uma bom-
ba fiscal para as contas pú-
blicas, se fosse aprovada. A 
ideia era editar, posterior-
mente, um decreto para fi-
xar o valor em R$ 400.

No entanto, um parecer 
jurídico recebido pelo Pa-
lácio do Planalto mudou a 
estratégia governista. Sem 
respaldo para deixar a MP 
perder a validade, auxilia-
res do presidente Jair Bolso-
naro recuaram e passaram 
a ver a negociação dentro do 

Congresso Nacional como o 
único caminho para impe-
dir a elevação do benefício. 
Para ter sucesso na emprei-
tada, a aposta foi no apoio 
do presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), que 
defendeu a manutenção do 
valor do Auxílio em R$ 400.

Ao longo de ontem, o go-
verno e sua base no Con-
gresso articularam para 
neutralizar o movimento 
da oposição e concluíram 
que tornar o benefício per-
manente era a melhor for-
ma de atingir esse objeti-
vo. Isso porque partidos de 
esquerda apontavam o ca-
ráter temporário do valor 
de R$ 400 como indicativo 
de que o Palácio do Planal-
to queria usar o programa 
social apenas para reeleger 
Bolsonaro.

A pressão sobre o gover-
no aumentou porque par-
tidos como o União Brasil 
consideravam se juntar à 
oposição na defesa do au-
mento do Auxílio Brasil. 
Nos cálculos da assessoria 
parlamentar do partido for-
mado a partir da fusão en-
tre DEM e PSL, o aumento 
do benefício a R$ 600 custa-
ria R$ 30 bilhões aos cofres 
públicos.

Câmara aprova permanência de auxílio
em brasília

semifinal do estadual

pandemia

reparação na energia elétrica

Iander Porcella 
Izael Pereira 
Agência Estado

Geraldo Varela 
gvarellajp@gmail.com

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

Estado
possui, ao 

todo, 5% de 
leitos de UTI 

adulto, pediátrico 
e obstétrico 

ocupados

A Raposa confirmou a vaga na final ao empatar com o Sousa, ontem, no Amigão, em CG

Foto: Estefinho Francelino/Campinense

Instituído há 19 anos 
por líderes de 164 países, 
incluindo o Brasil, o Dia 
Mundial da Educação, co-
memorado hoje, simboli-
za o compromisso dessas 
nações com o desenvol-
vimento da educação até 
2030. Na Paraíba, a data 
reforça a luta para se ga-
rantir educação de quali-
dade para crianças, ado-
lescentes e jovens.

O governador do Es-
tado, João Azevêdo, des-
tacou a ef iciência da 
educação pública remo-
ta implantada na Paraí-
ba durante a pandemia 
da Covid-19. Ele lembrou 
que estudo realizado pela 
Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), colocou o estado 
com a melhor média do 
país.

Melhorias na educa-
ção do Estado estão asso-
ciadas às iniciativas de-
senvolvidas pela gestão 
estadual, voltadas para a 

qualificação da juventu-
de, a partir da expansão 
das Escolas Cidadãs Inte-
grais (ECIs). 

Em 2021, mesmo en-
frentando a pandemia, o 
governador anunciou o 
ensino integral para todos 
os municípios, o que co-
locou o Estado, mais uma 
vez, no topo do ranking 
nacional no percentual de 
escolas com jornada supe-
rior a sete horas diárias. 
No total, 302 escolas mi-
graram para o ensino inte-
gral, ou seja 67% das uni-
dades de Ensino Médio da 

rede. Na época, João Aze-
vêdo explicou a decisão 
de investir na ampliação 
do ensino integral, como 
a maior taxa total de cres-
cimento e o maior aumen-
to em proficiência no (Ín-
dice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb), 
destacando ainda avalia-
ções positivas nas provas 
de Matemática e Língua 
Portuguesa e menores ta-
xas de abandono escolar e 
de reprovação.

“Fazemos isso de for-
ma planejada porque 
acreditamos, sim, nas 
oportunidades que uma 
educação cidadã e inte-
gral pode oferecer a to-
dos”, pontuou. 

E agora, no ano que 
marcou a volta às aulas 
presenciais após um lon-
go período de ensino re-
moto emergencial, os es-
tudantes da rede pública 
estadual de ensino da Pa-
raíba voltaram às salas 
de aula com 100% da ca-
pacidade desde o dia 18 
de abril.

Governador ressalta o ensino 
remoto e as escolas integrais 

dia mundial da educação

José Alves 
zavieira2@gmail.com
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Melhorias 
na educação 
do Estado 
estão 
associadas 
às iniciativas 
desenvolvidas 
pela gestão 
estadual
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Os usuários de ônibus de 
João Pessoa têm perdido es-
paço nas paradas para os am-
bulantes que invadiram esses 
locais. Em setores mais movi-
mentados, como o Mercado 
Central, eles ocupam o espa-
ço. Porém, a área mais crítica 
é o Parque Solon de Lucena, 
onde o número de ambulan-
tes cresce a cada dia. 

Quem compartilha as pa-
radas com os vendedores tem 
opiniões diferentes. Alguns 
pedem a retirada desses co-
merciantes e outros afirmam 
não ver problema. A Secreta-
ria de Desenvolvimento Urba-
no (Sedurb) informou que há 
um projeto de reordenamento 
do Centro, previsto para o se-
gundo semestre de 2022, que 
contempla as paradas de ôni-
bus e a presença de vendedo-
res informais. 

A dona de casa Geisa Ro-
cha sempre espera o ônibus 
na parada da Lagoa e recla-
ma que a invasão é, de fato, 
crescente. Ela acredita que a 
prefeitura precisa tomar pro-
vidências para reorganizar o 
local. “Os ambulantes foram 
chegando aos poucos e hoje 
são vários na parada. Eles têm 
ocupado cada vez mais espa-
ço com seus produtos e caixas 

Problema é mais crítico em áreas do centro da cidade, como, por exemplo, na Lagoa e no Mercado Central

Paradas ocupadas por ambulantes
na capital

de isopor para vender água e 
acabam nos atrapalhando”, co-
mentou.

Para a estudante Caroli-
na Ferreira, é necessário to-
mar providências, retirando 
os ambulantes e disponibi-
lizando um local adequado 
para que eles possam traba-
lhar. “Eu entendo que eles es-
tão ali porque precisam, que 
cada profissional quer um es-
paço para trabalhar, mas isso 
tem que ser feito de forma or-
ganizada. Esse terminal de 
ônibus da Lagoa está uma ba-
gunça”, criticou.

Se por um lado existem as 
críticas, por outro há os que 
apoiam a permanência dos 
trabalhadores. A pensionis-
ta Maria Margarida da Silva 
costuma esperar o ônibus no 
Mercado Central, na Rua Al-
meida Barreto, e garante que 
a presença dos comerciantes 
não atrapalha. “Emprego hoje 

está difícil. Se eles não fize-
rem isso, vão passar fome ou 
vão roubar. Cada um tem que 
ter o seu espaço. A gente tem 
sempre que ver os dois lados”, 
opinou.

O aposentado José Antônio 
da Silva concorda. “O que jus-
tifica a presença de ambulan-
tes nas paradas de ônibus é a 
falta de emprego. Alguma coi-
sa eles têm que fazer para so-
breviver. Não acho que atra-
palha. O usuário passa pouco 

tempo na parada”, avaliou. 
Quem atua nas paradas de 

ônibus defende que este é o 
único meio de garantir a so-
brevivência. “Estou aqui por 
necessidade. Não tenho for-
mação profissional, não tenho 
emprego. Então, resolvi ven-
der pipoca e água para susten-
tar minha família”, declarou o 
ambulante Alexandre Silva, 
que comercializa seus produ-
tos há seis anos no Centro. 

Outro vendedor que prefe-

riu não se identificar acrescen-
tou que o local é o mais procu-
rado pelos ambulantes pelo 
grande número de pessoas 
que passa por lá diariamente. 
“Se todos souberem utilizar o 
espaço, cabe todo mundo”, co-
mentou. 

A Sedurb, por sua vez, in-
formou que o problema do 
comércio não autorizado nas 
paradas de ônibus é de compe-
tência da secretaria. Conforme 
nota enviada pela assessoria 

de comunicação, os terminais 
e paradas de ônibus da região 
central da cidade estão incluí-
dos no projeto de reordena-
mento do Centro. 

A região compreende três 
setores que possuem crono-
grama previsto para o segun-
do semestre de 2022. A Se-
durb ressaltou que tudo será 
feito priorizando o diálogo 
com a categoria e a regulari-
zação junto ao Poder Público 
Municipal.

Comércio
Abrigos nas paradas 
de ônibus no centro 

se tornaram espaços 
para os ambulantes

Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br
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Sedurb 
informou que 
o comércio 
ambulante 
nas paradas 
de ônibus 
está incluído 
no projeto de 
reordenação 
do centro

Usuários que esperam os ônibus disputam espaço dos abrigos com comerciantes informais, principalmente na Lagoa

Foto: Evandro Pereira
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Na Paraíba, no período de 
2007 até 2021, 5.737 casos de 
hepatites virais foram regis-
trados no Sistema de Informa-
ção de Agravos de Notificação 
(Sinan), segundo o boletim 
epidemiológico nº 1 da Secre-
taria de Estado da Saúde e da 
Gerência Executiva de Vigi-
lância em Saúde. Ainda de 
acordo com o boletim, João 
Pessoa, a primeira das três 
macrorregiões de saúde da Pa-
raíba, “concentra a maior pro-
porção dos casos de hepatites 
virais do estado”, com 1.279 ca-
sos registrados.

A hepatite, uma inflama-
ção no fígado que é frequen-
temente causada por vírus ou 
pelo consumo excessivo de be-
bidas alcoólicas e substâncias 
tóxicas — como alguns me-
dicamentos —, é uma doença 
que tem apresentado tendên-
cia de queda na Paraíba des-
de 2007. No entanto, durante 
a época das chuvas, preocu-
pações com saneamento bá-
sico — uma das medidas de 
prevenção contra a hepatite A 
— ficam em evidência.

Segundo Alline Grisi, di-
retora da Vigilância em Saú-
de da Prefeitura Municipal 
de João Pessoa, a ingestão de 
água contaminada é uma das 
principais causas de contágio 
de hepatite A. Sendo assim, o 
consumo de mariscos ou fru-
tos do mar de água poluída é 
um meio comum de contrair 
este tipo de hepatite. Foi o que 
aconteceu com Vitória Borges, 
de oito anos, que mora na Pa-
raíba, mas acabou internada 
em Recife, Pernambuco, en-
quanto visitava os avós.

A mãe de Vitória, Bárbara, 
conta que a filha se sentia fra-

De 2007 até 2021, foram registrados, na Paraíba, 318 óbitos, a maioria provocada pelos tipos virais A, B e C 

Período chuvoso aumenta o perigo
hepatites virais

ca e vomitava muito antes da 
esclera ficar amarelada. Sob 
suspeita de problema intes-
tinal, Vitória ficou internada, 
tomando soro, e passou por 
três médicos antes de receber 
o diagnóstico de hepatite A, 
através de um exame de san-
gue e exames laboratoriais de 
apoio. “Tínhamos ido para a 
praia e Vitória comeu mui-
ta ostra.”, conta Bárbara. “Os 
médicos acreditam que essa 
foi a causa, justamente por-
que a ostra se come crua, sem 
nenhum cozimento para ma-
tar o vírus.”

De 2007 até 2021, 318 óbi-
tos foram registrados na Pa-
raíba, por causas básicas e as-
sociadas às hepatites virais 
dos tipos A, B e C. No entanto, 
em 2021, 113 casos de hepatite 
foram registrados no estado, 
sendo seis de hepatite A, 33 de 
hepatite B e 74 de hepatite C.

A principal forma de pre-
venção contra as hepatites tipo 
A e B é através da vacinação. 
Não existe vacina contra a he-
patite C, que apresenta os ín-
dices mais altos entre os tipos 
de hepatite na Paraíba, mas 
há tratamento e, caso a rea-
lização deste não seja possí-
vel, existem formas de conter 
o avanço da doença. Segundo 
o boletim epidemiológico da 

Secretaria de Estado da Saúde 
e da Gerência Executiva de Vi-
gilância em Saúde, “na Paraíba 
entre 2016 e dezembro de 2020 
foram tratados 726 pacientes 
portadores de Hepatite C, des-
tes pouco mais de 700 conse-
guiram negativar o vírus”. 

Existem também outras 
medidas que podem ser to-
madas para prevenir o con-
tágio, divulgadas mais am-
plamente no julho amarelo, 

campanha instituída em 2019 
para evidenciar a importân-
cia da prevenção, diagnósti-
co e tratamento das hepatites 
virais. Entre essas medidas 
está a lavagem das mãos, a 
higienização e cozimento dos 
alimentos, não tomar banho 
em riachos perto de esgotos 
abertos, uso de preservati-
vos e não compartilhar itens 
descartáveis e de uso pessoal 
como seringas, agulhas, esco-

vas de dente, alicates de unha 
e lâminas de barbear.

Grande parte dos casos 
são assintomáticos, mas os 
sintomas mais comuns envol-
vem febre, fraqueza, mal-es-
tar, dores abdominais, perda 
de apetite, enjoo, vômitos e ic-
terícia. Na Paraíba, os servi-
ços de referência para os por-
tadores de hepatite citados 
pelo boletim epidemiológico 
são: o Complexo Hospitalar 

Clementino Fraga, o Serviço 
de Atendimento Especializa-
do (SAE) do Cais de Jaguari-
be e o Hospital Universitário 
Lauro Wanderley, em João 
Pessoa. Em Campina Gran-
de, há o Hospital Universitá-
rio Alcides Carneiro e o SAE 
Municipal. Em Patos, o Cen-
tro de Testagem e Aconse-
lhamento e, em Cajazeiras, o 
Hospital Regional e o Hospi-
tal Universitário.

Pela água
A ingestão de água 
contaminada é uma 

das causas principais 
de contágio das 
hepatites virais

Nalim Tavares 
Especial para A União

n 

Hepatite 
é uma 
inflamação 
no fígado 
causada, 
geralmente, 
por vírus ou 
excesso de 
bebida ou 
substâncias 
tóxicas

Hospital Universitário, em João Pessoa, é uma das unidades de saúde referência para tratamento das hepatites

Foto: Evandro Pereira

atendimento em jp

Centro de Zoonoses cria sistema itinerante domiciliar

O Centro de Vigilância 
Ambiental e Zoonoses da 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa criou o sistema itine-
rante para atendimento em 
domicílio destinado a po-
pulação de bairros de difícil 
acesso na Capital paraibana. 
Além disso, já está dispo-
nível o agendamento para 
a vacinação antirrábica e os 
testes de leishmaniose des-
tinados aos casos especiais, 
como pessoas com comorbi-
dades, acamados ou idosos 
que não tenham condição de 
mobilidade.

De acordo com a geren-
te de Vigilância Ambiental e 
Zoonoses do município, Poll-
yana Dantas, além das comu-
nidades localizadas em áreas 
de difícil acesso e das pes-
soas com comorbidades que 
não podem ir ao Centro de 
Controle de Zoonoses (CCZ), 
o atendimento em domicílio 
também é voltado às Orga-
nizações Não Governamen-
tal (ONGs) e tutores de mui-
tos animais.

“Podem ser protetores, 
instituições ou cidadãos co-
muns que não se intitulem 
como protetores, mas que 
tenham muitos animais e 
que é inviável trazê-los até o 
Zoonoses para vacinar todos 

eles”, explicou.
No entanto, Pollyana lem-

bra que o serviço domici-
liar, inclui apenas a vacina-
ção antirrábica e os testes de 
leishmaniose. O exame de es-
porotricose não faz parte des-
te atendimento e está disponí-
vel na unidade fixa do Centro 
de Zoonoses de João Pessoa. 
“A coleta tem que ser no Zoo-
noses porque é preciso co-
letar e colocar em lâmina. É 
um processo mais detalhado 
e não é viável fazer em domi-
cílio”, justifica. 

Conforme a gerente, as 
pessoas com necessidades 
especiais, sem condições de 
chegar a unidade fixa do Cen-
tro de Controle de Zoonoses, 
podem solicitar a visita da 
equipe através de familiares 
ou terceiros para a realiza-
ção da vacinação antirrábi-
ca e do teste de leishmanio-
se em casa.

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Facilidade
Atendimento 
residencial é 
oferecido em 

situações especiais 
e por agendamento

As visitas ocorrem através 
de agendamento. As pessoas 
que não têm mobilidade po-
dem ligar, passar dados como 
endereço, telefone, identida-
de e CPF e a equipe vai agen-
dar, informando a data ao ci-
dadão. “Mas, se a pessoa tiver 
condições de mandar um cui-
dador, um parente ou alguém 
que possa vir, ela pode fazer 
o agendamento presencial, 
das 8h às 14h, na mesma sala 
onde agendamos as castra-
ções”, destacou a gestora. 

No caso do agendamento 
presencial, é possível solici-
tar o serviço, trazendo os da-
dos do tutor do animal, caso 
este seja acamado ou com al-
guma impossibilidade de ir. 
Se for uma pessoa com mui-

tos animais, protetor ou in-
tegrante de alguma institui-
ção, ela mesma deve ir fazer 
o agendamento no Zoonoses.   

Conforme a gestora, esse 
serviço foi idealizado a partir 
da observação de que a vaci-
nação estava crescente, porém 
as pessoas que têm muitos 
animais não tinham a possi-
bilidade de levá-los até a sede 
e terminavam trazendo uma 
parte e depois não retorna-
vam com os outros. 

No caso das pessoas com 
comorbidades, ela ressalta 
que foi detectado que tanto a 
população idosa e outros mais 
vulneráveis, acreditavam não 
ter outra alternativa por não 
terem mobilidade. “A partir 
do momento que oferecemos 

esse serviço em residência e 
a pessoa não vai ter nenhum 
tipo de incômodo ou de so-
brecarga da saúde, é muito 
mais viável”, comentou Poll-
yana Dantas.

Para confirmar esse aten-
dimento é preciso apresentar 
cópia do comprovante de re-
sidência, CPF, RG e morar em 
João Pessoa. O Centro Muni-
cipal de Controle de Zoonozes 
de João Pessoa está localiza-
do na Rua Walfredo Mace-
do Brandão, 100, no Jardim 
Cidade Universitária e fun-
ciona até às 17h. Outras in-
formações podem ser adqui-
ridas através do telefone: (83) 
3214-3459.

“Estamos fazendo a va-
cinação itinerante em vários 

pontos em comunidades de 
João Pessoa. Estamos indo nos 
espaços onde foi detectado 
que existe uma quantidade 
maior de população animal. 
Inclusive, em alguns locais, 
as equipes chegam de canoa”.

A vacinação itinerante 
ocorre independente da cam-
panha do Dia D anual e do 
serviço ofertado diariamen-
te no Zoonoses, pois segundo 
Pollyana a intenção da imu-
nização em comunidades é 
contemplar a maior parte das 
áreas mais distantes da capi-
tal cuja população não pode 
sair de seus bairros nos dias 
de campanha. 

Serviços permanentes
Além do atendimento em 

domicílio para casos espe-
ciais, o Centro de Controle 
de Zoonoses possui os servi-
ços permanentes, com horá-
rios fixos, de segunda a sex-
ta-feira, das 8h ao meio-dia, e 
das 13h às 17h, na sede locali-
zada no bairro dos Bancários. 

Segundo a gestora, um ser-
viço ampliado é o agendamen-
to para castração, antes reali-
zado através do site uma vez 
por mês. Agora, ele ocorre de 
forma presencial e permanen-
te no Centro de Zoonoses, de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 14h. Para castrar o animal, 
ele deve estar em boas condi-
ções de saúde e ter entre oito 
meses e oito anos de idade. 

Foto: Marcus Antonius/Arquivo A União

Serviço itinerante está disponível para aplicação de vacina antirrábica e testes de leishmaniose

Casos de hepatite na Paraíba nos últimos cinco anos
(Dados da Secretaria de Estado da Saúde - Gerência Executiva de Vigilância em Saúde)

   2017   2018  2019 2020  2021

• Hepatite A   22 casos  6 casos  7 casos 2 casos  6 casos

• Hepatite B   89 casos  116 casos  172 casos 62 casos  33 casos

• Hepatite C   129 casos  144 casos  207 casos 50 casos  74 casos

Serviço
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Paraíba

Policial civil atira para o alto 
para conter torcida do Belo 

Um policial civil do estado de Rondônia foi 
detido pela Polícia Militar após efetuar um 
disparo para o alto antes da partida entre 
Botafogo-PB e Nacional de Patos, na noite da 
última terça-feira, no estádio Almeidão, em 
João Pessoa.

Segundo testemunhas, o caso aconteceu no 
momento da chegada da delegação do Nacio-
nal no portão de entrada destinado às equipes 
e à arbitragem.

Quando a PM chegou ao local, o suspeito se 
apresentou e disse ter efetuado o disparo para 
conter alguns torcedores do Belo, que avança-
ram contra o ônibus do Nacional.

A polícia conferiu a legalidade do porte e 
da arma, sendo o policial de Rondônia libera-
do. Após o disparo, os torcedores do time pes-
soense se dispersaram e não houve agressão 
ou depredação ao ônibus da equipe patoense.

Recuperados produtos 
furtados de escola

Todo material furtado de uma escola na ci-
dade de Areial, no Agreste do estado, foi recu-
perado por agentes do Grupo Tático Especial 
(GTE) de Esperança. 

Na madrugada de ontem, dois homens 
foram presos e três adolescentes apreendidos, 
suspeitos de envolvimento com o furto. Segun-
do a polícia, os criminosos, que têm entre 15 e 
28 anos, haviam arrombado o estabelecimento 
de ensino e levado um botijão de gás, além 
de 105 itens alimentícios da merenda escolar. 
Logo que tomaram conhecimento, os policiais 
iniciaram as investigações e, horas após o ar-
rombamento, conseguiram localizar o grupo. 

De acordo com a Polícia Civil, os ladrões 
entraram por uma porta dos fundos da escola. 
O material recuperado foi devolvido à escola.

O botijão e os produtos alimentícios foram recuperados

Jovem tenta esfaquear 
estudante dentro de escola

A intervenção de um segurança evitou uma 
tragédia dentro de uma escola no bairro do Alto 
Branco, em Campina Grande. 

O diretor da escola, Joseildo Silva, disse que a 
jovem chegou na escola e disse que ia até a secre-
taria pegar um documento e, como era uma ex-alu-
na, o porteiro permitiu o acesso, mas ela não foi 
para a secretaria e se dirigiu a uma sala de aula.

Armada como uma faca, ela tentou ferir uma 
garota dentro da sala, mas foi impedida e retirada. 
Joseildo disse que existe uma rixa externa entre as 
duas meninas. O caso foi comunicado aos respon-
sáveis pelas jovens, como também a Polícia Civil. 
O caso está sendo investigado pela Delegacia da 
Infância e da Juventude.

Curtas
Ladrões levam R$ 25 mil de 
casa lotérica em Campina

A Polícia Civil está solicitando o apoio da 
população, através do 197 (Disque Denúncia), 
para identificar e prender uma dupla que, ar-
mada, assaltou na manhã de ontem uma casa 
lotérica na Rua João da Mata, no Centro de 
Campina Grande. Para a polícia, o proprietá-
rio do estabelecimento contou que, ao chegar 
junto com uma funcionária e um vigilante, foi 
surpreendido por um homem que anunciou o 
assalto. 

Na frente do estabelecimento ficou o outro 
assaltante numa moto. Logo após a fuga da 
dupla, a Polícia Militar foi acionada e confir-
mou que dupla levou cerca de R$ 25 mil. Desde 
o momento do crime, guarnições da PM rea-
lizaram diligências em Campina Grande na 
tentativa de localizar os criminosos.

Garota de 21 anos foi morta com cerca de dez tiros após retornar de festa

Acusados de matar jovem 
são presos em Jacaraú

MANDANTE E EXECUTORES

Suspeitos foram presos numa operação da Polícia Civil na cidade de Jacaraú; os três são apontados como autores da morte de Raniele (D)

A Polícia Civil conseguiu 
desvendar o assassinato de 
uma jovem de 21 anos, iden-
tificada por Raniele Soares da 
Costa, ocorrido no final de fe-
vereiro deste ano. Na manhã 
de ontem, três suspeitos – Lu-
cas L. da Silva, Gilberto Bar-
bosa e Henrique Almeida - 
foram presos. O primeiro é 
apontado como o mandan-
te do crime; os outros dois 

seriam os executores. O de-
legado Sylvio Rabelo, supe-
rintendente da 7ª Regional 
da Polícia Civil de Maman-
guape, informou que, com a 
prisão do trio, o assassinato 
da jovem está desvendado.

O delegado informou que 
os três homens possuem liga-
ções com uma facção crimi-
nosa que age naquela região. 
Para a polícia, eles revelaram 
que a jovem foi morta porque 
o grupo desconfiou que ela 
ajudava outra facção, passan-

do informações para o grupo 
rival. “O crime teve bastan-
te repercussão naquela área”, 
disse Sylvio.

Raniele foi morta com cer-
ca de dez tiros na noite de 28 
de fevereiro deste ano, pró-
ximo à cidade de Pedro Ré-
gis, após retornar de uma fes-
ta na cidade de Sertãozinho. 
Ela estava na garupa de uma 
moto e o piloto conseguiu fu-
gir pelo matagal. A jovem re-
sidia em Jacaraú e se dirigia 
para sua residência. 

Desde o último mês de ja-
neiro a Polícia Civil, através 
da 7ª Regional de Maman-
guape está realizando tra-
balho de conter a criminali-
dade. Vários envolvidos com 
tráfico de entorpecentes, ho-
micídios e outros crimes já 
foram presos. “Vamos con-
tinuar com as investigações. 
Temos a identificação de en-
volvidos e contamos com o 
apoio da população, Minis-
tério Público e da Justiça”, ex-
plicou Sylvio Rabelo.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Foto: Reprodução/rede social

TRáfiCO

Integrante 
de grupo 
criminoso é 
detido em JP

Policiais da Delegacia 
de Crimes Contra o Patri-
mônio da capital (DCCPA)  
prenderam mais um ho-
mem envolvido com tráfi-
co de drogas e assaltos na 
comunidade Boa Esperan-
ça. A informação somente 
foi liberada ontem.

Segundo o delegado 
João Paulo Amazonas, na 
sexta-feira, a equipe da 
DCCPAT realizou a pri-
são do homem conhecido 
como  “Rafinha 157”, e no 
fim de semana, outros lí-
deres da facção denomi-
nada “Tropa do Sapo” fo-
ram presos no interior da 
comunidade.

“O homem preso é co-
nhecido por ‘Caveirão’  e 
é tido como o braço direi-
to do chefe da organização 
criminosa. Ele é investi-
gado por homicídios, as-
saltos, tráfico de drogas 
e expulsão de moradores 
da localidade”, disse o de-
legado.

O outro preso, conhe-
cido como Alisson, é tido 
como um dos executores 
de homicídios da facção, 
e braço direito de “Cavei-
rão”, responsável pela co-
brança de dívidas de dro-
gas e aluguéis. Os três 
citados são de alta pericu-
losidade e aparecem ar-
mados em muitas ima-
gens que circulam nas 
redes sociais.

“Com as prisões, mui-
tos inquéritos poderão 
ser melhor instruídos, e 
provas produzidas”, dis-
se João Paulo Amazonas.

Homem é apontado como autor 
de cinco homicídios em Patos

pERiGOSO

Policiais da Delegacia de 
Homicídios de Patos prende-
ram um jovem de 19 anos apon-
tado como autor de pelo menos 
cinco homicídios naquela cida-
de somente este ano. A prisão 
aconteceu no bairro do Jatobá.

Segundo o delegado seccio-
nal, Paulo Ênio Rabelo, o pre-
so é considerado de alta peri-

culosidade e apontado como 
braço armado de uma facção 
criminosa em Patos, “por isso, 
julgamos que essa prisão é im-
portante no combate aos assas-
sinatos”, disse.

Ênio Rabelo disse que, com 
a prisão do jovem, a Polícia Ci-
vil, em parceria com outras ins-
tituições de segurança pública, 

acredita que outros integrantes 
do grupo possam ser presos. O 
delegado revelou ainda que es-
tão sendo levantados nomes 
das vítimas do preso e de par-
ceiros. O jovem está no presídio 
regional de Patos. “A Polícia Ci-
vil tem 30 dias para concluir as 
investigações sobre os crimes 
por ele praticados”, disse.

PM prende trio em flagrante duas 
horas após assalto aos Correios

AGiliDADE

A Polícia Militar conse-
guiu prender, em menos de 
duas horas, três homens sus-
peitos de assaltar um veículo 
dos Correios e Telégrafos, em 
João Pessoa. O trio foi levado 
para a Central de Polícia, onde 
foi autuado em flagrante.

Segundo o capitão Die-
go Rodolfo, do 5o Batalhão, o 

trio praticou o crime contra o 
veículo Doblo, pertence aos 
Correios e Telégrafos, quan-
do realizava entrega naquele 
bairro da Zona Sul da capital. 

Logo que tomaram conhe-
cimento do assalto, equipes 
do 5º BPM passaram a dili-
genciar e, através de informa-
ções sobre as características 

do trio, os policiais consegui-
ram localizar os suspeitos em 
Mangabeira. Em seguida, in-
formaram onde haviam aban-
donado o veículo dos Correios 
que estava escondido numa 
mata na Praia de Jacarapé, 
com todo o material. Os sus-
peitos e o veículo foram leva-
dos para a Central de Polícia.

Operações estão sendo realizadas 
em todas as regiões do estado

pOlíCiA NAS RUAS

O aumento das blitze, 
abordagens e presença poli-
cial nas ruas têm sido uma 
das marcas da Operação Pa-
radigma, deflagrada pelo co-
mandante-geral da PM, coro-
nel Sérgio Fonseca, desde o 
início do mês, com objetivo de 
promover mais sensação de 
segurança para a população.

Desde a última terça-fei-
ra, a Zona Sul de João Pes-

soa teve um reforço das ações 
para abordar pessoas, ônibus 
e outros veículos em diferen-
tes pontos da região. O dia 
seguinte começou com ações 
no Vale do Piancó, no Sertão, 
principalmente, em trechos 
da divisa com outros estados.

A Operação Paradigma 
continuará sem data específica 
para o término, contemplan-
do outras operações também 

focadas no aumento da sensa-
ção de segurança da popula-
ção e na prisão de criminosos. 
 
Armas apreendidas

Nas últimas horas, foram 
retiradas de circulação armas 
de fogo nas cidades de Pedro 
Régis e João Pessoa (bairro de 
Tambiá e Costa e Silva), nas 
abordagens da Operação Pa-
radigma.
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Foto: Ascom/PCPB
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Com a aquisição de no-
vos aparelhos de endoscopia, 
por meio do Governo do Es-
tado, o Hospital Estadual de 
Emergência e Trauma Sena-
dor Humberto Lucena, em 
João Pessoa, passou a realizar 
o procedimento de gastrosto-
mia endoscópica percutânea. 

A cirurgia endoscópica 
é minimamente invasiva, o 
que possibilita melhor recu-
peração e qualidade de vida 
dos pacientes mais debili-
tados. A técnica ainda per-
mite que a nutrição, fluidos 
e medicamentos sejam colo-
cados diretamente no estô-
mago, sem passar pela boca 
e esôfago.

Segundo o diretor-geral 
do hospital, Laecio Bragan-
te, o procedimento é realiza-
do nos principais centros de 
saúde do mundo. O primei-
ro realizado no Hospital de 
Trauma foi em 9 de abril, em 
um paciente de 24 anos, com 
diagnóstico de disfagia se-
cundário e paralisia cerebral. 
“O procedimento é realizado 
através de aparelho de endos-
copia, com incisão menor que 
1,5 cm na região abdominal. 

A partir dele, o paciente 
com disfagia, passa a rece-
ber o alimento diretamente 
no tubo alimentar e também 
permite a retirada de corpo 
estranho na via de alimenta-
ção”, salientou.

De acordo com o cirur-

Técnica permite que medicamentos sejam colocados direto no estômago do paciente, sem passar pela boca e esôfago

Trauma garante cirurgia mais eficaz
novos aparelhos de endoscopia

gião endoscopista e coorde-
nador do setor, Victor Andra-
de, esse procedimento ajuda a 
evitar problemas em pacien-
tes já debilitados. “É seguro 
e eficaz, garantindo uma ali-
mentação e nutrição adequa-
das para pacientes que não 
conseguem deglutir, possui 
alguma patologia como tu-
mor na cavidade oral ou em 

pacientes neurológicos - que 
têm maior risco de broncoas-
piração”, ressaltou.

Para Bragante, os investi-
mentos do Governo do Estado 
têm beneficiado milhares de 
paraibanos, que necessitam 
dos serviços de saúde. “Neste 
mês, o hospital recebeu dois 
novos equipamentos de en-
doscopia/colonoscopia, além 

n 

A cirurgia 
endoscópica é 
minimamente 
invasiva, o que 
possibilita 
melhor 
recuperação 
e qualidade 
de vida aos 
pacientes 

A primeira cirurgia realizada no Hospital de Trauma foi no dia 9, em um paciente de 24 anos, diagnosticado com disfagia secundária e paralisia cerebral

de Torre de Vídeo para reali-
zação de cirurgias assistidas 
por vídeo e um novo tomógra-
fo, o que garante mais eficácia 
e rapidez nos diagnósticos de 
doenças”, salientou.

O coordenador, Victor An-
drade, lembra que os novos 
aparelhos de endoscopia pos-
sibilitam qualidade de vida 
para a população. “Os novos 

aparelhos adquiridos pelo 
Governo do Estado têm alta 
resolução e qualidade de ima-
gem, a gente consegue tratar 
e diagnosticar diversas doen-
ças da nossa rotina diária do 
hospital, como hemorragia 
digestiva, remoção de corpo 
estranho, possibilitando uma 
melhor saúde para nossa po-
pulação”, frisou.

Benefício
Milhares de 

paraibanos têm sido 
beneficiados com 

os investimentos do 
Governo do Estado

Capital realizará campanha de
vacinação contra gripe e sarampo

mobilização nacional

Com intuito de ampliar a 
vacinação e garantir a preven-
ção da população, a Prefeitura 
de João Pessoa realiza, no pró-
ximo sábado, o ‘Dia D’ de Mo-
bilização Nacional de Vacina-
ção contra a gripe, para todos 
os grupos prioritários, e con-
tra o sarampo, para trabalha-
dores da saúde e crianças a 
partir dos seis meses de ida-
de e menores de cinco anos. 
A abertura oficial da Campa-
nha acontecerá no Busto de 
Tamandaré, a partir das 8h.

 Estarão envolvidos 600 
profissionais de todas as 203 
equipes de Saúde da Família 
da capital, distribuídas em 96 
unidades de saúde da famí-
lia, Centro Municipal de Imu-
nização (CMI), Policlínicas de 
Jaguaribe, Mangabeira e das 
praias e Busto de Tamanda-
ré, que funcionarão das 8h 
às 12h. Haverá também dois 
postos móveis instalados no 
Shopping Mangabeira, para 
pedestres e drive thru, que 
funcionarão das 8h às 16h.

Para esta ação, serão cerca 
de 600 profissionais da saúde, 
distribuídos em mais de 100 
postos de imunização. “Es-
tamos antecipando e convo-
cando os grupos prioritários 
para o ‘Dia D’ de mobilização 
desta Campanha, principal-
mente as crianças, já que es-
taremos ofertando também 
todas as vacinas do calendá-
rio de rotina para que os pais 
ou responsáveis aproveitem a 
oportunidade para colocar a 
caderneta dos filhos em dia”, 
explicou Fernando Virgolino, 
chefe da Seção de Imunização 
da Prefeitura de João Pessoa.

 
Grupos de risco

Fazem parte do grupo 

Mais de 100 operações eletivas 
foram realizadas no mês de abril 

em joão pessoa

A Prefeitura de João Pessoa, 
por meio do programa Opera 
JP, já realizou mais de 100 cirur-
gias eletivas, adultas e pediátri-
cas, que estavam reprimidas de-
vido à pandemia causada pelo 
coronavírus. Os procedimen-
tos cirúrgicos tiveram início no 
dia 9 de abril e, no próximo sá-
bado (30) serão realizadas mais 
28 cirurgias.

“Lançamos o programa em 
fevereiro, onde realizamos o 
pré-cadastro dos pacientes que 
aguardavam por algum tipo de 
cirurgia eletiva. No início deste 
mês de abril, começamos efeti-
vamente nosso programa com 
a realização das cirurgias e, em 
menos de um mês, já são mais 
de 100 procedimentos cirúr-
gicos e, antes de fechar o mês, 
esse número vai aumentar ain-
da mais. Nossa expectativa é 
realizar 1.500 cirurgias até o fi-
nal do ano, fazendo desse pro-
grama de cirurgias o maior que 
a nossa capital já teve”, destacou 
o secretário de Saúde de João 

Pessoa e médico, Luís Ferreira.
Além das cirurgias, o pro-

grama já realizou 230 consul-
tas em diversas especialidades, 
como cirurgia geral, cirurgia 
vascular, proctologia, gineco-
logia, urologia, otorrinolaringo-
logia, cirurgia torácica, cirurgia 
de mão e pequenas cirurgias. 
Um total de 150 pacientes está 
em fase de pré-operatório com 
a realização de exames comple-
mentares que, assim como os 
procedimentos cirúrgicos, são 
realizados no Hospital Munici-
pal Santa Isabel (HMSI).

“O  Opera João Pessoa é mui-
to mais que um programa de 
saúde, pois ele nos permite rea-
lizar os sonhos da gestão do 
prefeito Cícero e do vice Léo 
Bezerra, e queremos resgatar a 
saúde de qualidade e humani-
zada que a nossa cidade mere-
ce e, principalmente, a concreti-
zação dos sonhos daqueles que 
tanto esperaram por essas cirur-
gias. Foram dois, três anos de es-
pera. Mas ver a alegria e a grati-

dão nos olhos dessas pessoas é 
o que nos move para fazermos 
muito mais”, comentou a secre-
tária executiva da Saúde de João 
Pessoa, Janine Lucena.

Opera JP 
O programa Opera João Pes-

soa surge da necessidade de am-
pliação da oferta aos serviços de 
cirurgias eletivas, baseado na 
identificação da demanda repri-
mida e redução de filas de espe-
ra por procedimentos cirúrgicos 
eletivos. As áreas com maiores 
demandas são cirurgia geral, 
ginecologia, otorrinolaringolo-
gia, urologia, cirurgia vascular 
e proctologia.

Além do HMSI, o Hospital 
Municipal do Valentina tam-
bém participa do programa 
com a realização das cirurgias 
infantis. “Enfatizamos que toda 
a programação do Opera JP não 
interfere na rotina dos atendi-
mentos e cirurgias correntes dos 
nossos hospitais”, reforçou o se-
cretário de Saúde.

A abertura da campanha acontece no Busto de Tamandaré, às 8h

Foto: Kleide Teixeira-Secom/JP

prioritário as pessoas com 60 
anos ou mais, crianças na fai-
xa etária de 6 meses até 5 anos 
(4 anos, 11 meses e 29 dias), 
gestantes, puérperas (até 45 
dias após o parto), trabalha-
dores da saúde, professores 
das escolas públicas e priva-
das, povos indígenas, grupos 
com doenças crônicas não 
transmissíveis e outras condi-
ções clínicas especiais, popu-
lação privada de liberdade e 
adolescentes e jovens em me-
didas socioeducativas, fun-
cionários do sistema de pri-
vação de liberdade, pessoas 
com deficiência permanente, 
caminhoneiros, trabalhado-
res de transporte coletivo, ro-
doviário, portuários, funcio-
nários do sistema prisional 
e profissionais das forças de 

segurança e salvamento (po-
liciais, bombeiros e membros 
ativos das Forças Armadas).

 
Documentação 
Para vacinação é necessá-

rio levar, além do cartão de 
vacina, os documentos com-
probatórios de cada grupo. 
Os profissionais que se en-
quadram na ampliação dos 
grupos prioritários deverão 
apresentar documento de 
identificação com foto e com-
provante (declaração, carteira 
do conselho de classe ou con-
tracheque) de vínculo com a 
empresa ou instituição onde 
atua. Já pessoas com doenças 
crônicas não transmissíveis e 
outras condições clínicas es-
peciais deverão apresentar 
laudo médico.

• Locais para vacinação no ‘Dia D’:
8h às 12h
- Abertura oficial: Busto de Tamandaré, na Praia de Tambáu;
- Centro Municipal de Imunização (CMI) – Av. Rui Barbosa, Torre;
- Unidades de saúde da Família (USF);
– Policlínicas Municipais de Saúde; 8h às 16h
- Estacionamento do Shopping Mangabeira  
(pedestres e drive thru)
 
De segunda a sexta-feira, as pessoas poderão procurar a Unidade 
de Saúde da Família (USF) mais próxima de casa para se imunizar 
e atualizar o cartão de vacinação.

SERVIÇO

Os procedimentos tiveram início no dia 9 de abril; no próximo sábado, serão realizadas mais 28 cirurgias

Foto: Dayse Euzébio-Arquivo/Secom-JP

Foto: Secom/PB
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Depois de 10 anos sem 
realizar uma turnê 
solo, a cantora Marisa 
Monte vem a João Pes-

soa com o show Portas, revisitando 
grandes sucessos com seu canto de 
sereia afinado e acompanhada por 
músicos excepcionais. Apresen-
tando um espetáculo visual vigo-
roso por mais de duas horas, a ca-
rioca prova porque continua sendo 
umas das divas mais importantes 
da MPB. Com ingressos esgotados 
há duas semanas para o show, que 
ocorre às 21h, no Teatro A Pedra do 
Reino, a artista fala com exclusivi-
dade para A União sobre a con-
cepção do espetáculo que aposta 
na resistência poética para resga-
tar o país, além da parceria com o 
paraibano Cassiano, morto no ano 
passado.

“Busquei criar um diálogo entre 
o mundo interior e o mundo exte-
rior. Entre o isolamento, a reclusão, 
a solidão e o sonho, o imaginário, a 
natureza, a criatividade. Um refle-
xo desses últimos tempos em que 
todos nós vivemos onde a arte foi 
central para dar suporte ao insu-
portável”, explica a artista, que é a 
diretora-geral do show, referente 
ao álbum Portas, lançado em julho 
de 2021. Ela faz uso do simbolismo 
deste elemento para representar as 
passagens, transformações, abertu-
ras e fechamentos que representam 
o período de pandemia. “Teremos 
um grande trabalho pela frente 
para resgatar a beleza, a poética 
e a riqueza do Brasil no imaginá-
rio mundial. A arte brasileira tem 
uma função central nesse proces-
so”, acredita Marisa Monte.

No repertório da noite, a artis-
ta deverá reunir 32 músicas de to-
dos os seus álbuns, lançados em 30 
anos de carreira, das quais 11 estão 
presentes em Portas, mas que abre 
espaço para algumas que, há 20 
anos, ela não performava ao vivo, 
como ‘Ainda lembro’ (1991). A can-
ção, composta em parceria com 
Nando Reis, é uma das várias que 
revelam a influência da soul music 
na carreira dela, que sempre re-
verenciou o talento do seu ídolo 

campinense Cassiano, com quem 
gravou ‘Cedo ou tarde’. “Cassiano 
sempre foi uma grande referên-
cia pra mim: seu senso melódico, 
seu timbre, sua voz marcante fi-
zeram parte da minha formação. 
Reconheço no meu próprio can-
to o forte traço soul brasileiro que 
identifico nele. Conheço os seus 
álbuns de cor. Tive a sorte e o pri-
vilégio de gravar com ele”, afirma 
a cantora, que traz a mesma pega-
da em ‘O que me importa’, suces-
so na voz de Tim Maia, e ‘Calma’, 
bem mais recente, em parceria com 
Chico Brown.

O músico, filho de Carlinhos 
Brown e neto de Chico Buarque, 
com apenas 23 anos, é um dos gran-
des instrumentistas com quem ela 
se cerca no show e com quem ela 
compôs, além de ‘Calma’, ‘Déjà-
vu’, presentes em seu álbum mais 
recente. Chico Brown se divide en-
tre o baixo, a guitarra, voz e tecla-
dos, compartilhando o palco ainda 
com Dadi (baixo, teclado e guitar-
ra), Davi Moraes (guitarras), Pupil-
lo (bateria) e Pretinho da Serrinha 
(percussão, cavaquinho e voz). Ou-
tro destaque é o poderoso trio de 
metais formado por Antonio Ne-
ves (trombone, adaptações e ar-
ranjos de metais), Eduardo Santan-
na (trompete e flugelhorn) e Lessa 
(flauta e sax). Eles são os responsá-
veis por criar uma atmosfera mais 
pulsante ao show que, desta forma, 
se diferencia dos arranjos que des-
tacam as cordas no álbum Portas.

Tomando todo o espaço do pal-
co, uma caixa cênica formada por 
telões, onde são projetadas ima-
gens, cria uma atmosfera visual 
capaz de deixar o público com-
pletamente imerso na apresenta-
ção. “Sou responsável pela ideia 

inicial, e por várias decisões, mas 
conto com uma equipe primoro-
sa que desenvolve tudo e vai mui-
to além”, afirma a artista, encar-
regada pela concepção visual do 
show, ao lado de Batman Zavare-
ze e do cineasta Cláudio Torres. 
Os efeitos foram desenvolvidos a 
partir da exposição denominada 
Fundos, da artista visual gaúcha 
Lucia Koch. “Acompanhar a pro-
dução de artistas plásticos, visi-
tar exposições e conhecer as novi-
dades são sempre um prazer pra 
mim. Mas nesse período isso só 
foi possível filtrado pelas telas do 
computador”, conta Marisa Monte, 
que produz uma apresentação lu-
xuosa também nos figurinos. São 
cinco as trocas de roupas, sempre 
combinando com a iluminação e os 
atos do show, como quando veste a 
saia rodada de Oyá citada na letra 
de ‘Vento sardo’, composta por ela 
e o uruguaio Jorge Drexler.

Consagrada como uma das me-
lhores cantoras do país, com mais 
de 10 milhões de álbuns vendi-
dos e quatro prêmios do Grammy 
Latino no currículo, a artista tem 
dois álbuns entre os 100 melhores 
da música brasileira, e demonstra 
como atingiu esse reconhecimento 
contando grande parte dessa his-
tória no palco d’A Teatro Pedra do 
Reino. Depois de interpretar ‘Eu 
sei’ (1991), ‘Seo Zé’ (1994), ‘Lenda 
das sereias, rainhas do mar’ (1975), 
‘Preciso me encontrar’ (1976), ‘Ma-
gamabalares’ (1996) e ‘Já sei namo-
rar’ (2002), ela volta ao palco para 
fechar o show em seu segundo bis 
cantando apenas os primeiros ver-
sos de ‘Bem que se quis’, versão em 
português criada por Nelson Mot-
ta, em 1989, e que lembra como o 
caminho de Marisa é uma porta 

que está sempre aberta e por onde 
o público atravessa para encontrar 
um lugar para ficar. “Hoje, com a 
trajetória de quase 30 anos, tenho 
um repertório muito extenso, mui-
tas canções populares, que já não 
são mais minhas e que fazem parte 
da vida de muitas pessoas. É mui-
to bonito testemunhar isso e cele-
brar a vida, compartilhando arte, 
poesia e emoção com o meu públi-
co”, finaliza Marisa Monte.

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com “Cassiano 

sempre foi 
uma grande 
referência pra 
mim: seu senso 
melódico, seu 
timbre, sua 
voz marcante 
fizeram parte da 
minha formação. 
Reconheço no 
meu próprio 
canto o forte 
traço ‘soul’ 
brasileiro que 
identifico nele

Marisa Monte

Depois de uma década sem turnê pelo país, cantora e compositora carioca se apresenta hoje, em João Pessoa

Portas abertas para Marisa Monte
Show

Apresentando um espetáculo visual vigoroso por mais de duas horas, 
‘Portas’ aposta na resistência poética para resgatar o país, além da 

parceria com o paraibano Cassiano, morto no ano passado 
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No show, a artista faz uso 
do simbolismo de ‘Portas’ 
– o nome do álbum – para 
representar as passagens, 
transformações, aberturas 
e fechamentos que 
remetem ao período de 
pandemia da Covid-19
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Colunista colaborador

No poema sinfônico, o caráter descritivo se 
notabiliza ao detalhar com mais unidade 
e riqueza de elementos o assunto que 

aborda. Há, entretanto, poemas cujas narrativas 
são fruto do imaginário pessoal do compositor, 
como ‘Uma vida de herói’, de Richard Strauss, que 
extasiou plateias do mundo ocidental e pessoas 
como Romain Rolland.

De uma originalidade ímpar, construído em 
caráter audaciosamente moderno, sem se afastar 
da essência romântica, este poema eleva a 
música em primeiro plano e restringe a descrição 
narrativa a importância secundária. A história 
se resume ao perfil de um “herói”, personagem 
intensamente presente em inúmeras peças da 
literatura e dramaturgia clássicas antigas. Mas, 
neste caso, o protagonista é inédito, imaginado 
pelo próprio compositor, representando mais uma 
personalidade do que um personagem.

Para descrevê-lo, Strauss dividiu ‘Uma vida de 
herói’ em seis partes:

1 - ‘O herói’ (‘Der Held’);
2 - ‘Os adversários do herói’ (‘Des Helden 

Widersacher’);
3 - ‘A companheira’ (‘Des Helden Gefährtin’);
I4 - ‘As batalhas’ (‘Des Helden Walstatt’);
5 - ‘As obras de paz do herói’ (‘Des Helden 

Friedenswerke’);
6 - ‘Saída do mundo, consumação e 

transcendência’ (‘Des Helden Weltflucht und 
Vollendung’).

Na primeira, a figura central é emoldurada 
com traços completos do espírito heroico em 
enérgica construção musical que evoca suas 
virtudes e características mais marcantes da 
entidade a ser narrada.

E a música assim desfila pelas nuances da 
personalidade do herói entre ternas, gloriosas 
e agitadas passagens em torno do tema que se 
reapresenta sempre destemido e conclui-se com 
merecida vivacidade.

Na seção seguinte são mencionados os 
adversários do herói. Os invejosos, falsos, os 
rivais e obstáculos por eles criados simulam-se 
com diálogos irrequietos, entre sopros e tubas, 
sarcasmo e ironia nos contrastes jocosos de 
graves e agudos. Há quem suponha que Strauss 
também se refere aos críticos de arte maldosos 
que dificultam a carreira dos artistas. São 
considerações que o deixam pesaroso como 
se ouve no trecho a seguir. Em meio a tudo, o 
tema heroico inicial aparece constantemente ao 
fundo, nos baixos e cellos, infundindo respeito e 
reiterando sua soberana preponderância.

Na terceira parte, surge a figura da 
companheira que se introduz com a devida 
importância em sua vida. As nuances da relação 
soam, a princípio conflitantes, como acontece 
entre casais, com o violino representando o ente 
feminino, sutil, às vezes irritante, provocativo, 
dialogando com o companheiro na voz dos metais 
com cordas, em tons bem mais graves.

A conversa prossegue oscilando entre 
divergências e bom entendimento, mesclada 
com pitadas afetuosas que também revelam 
momentos de doçura da companheira. Embora 
logo se “desentendam” como se ouve no agitado 
temperamento feminino sempre ponderado 
pelas respostas graves e compreensivas do herói 
nas cordas e metais. Alguns amigos de Strauss 
identificaram nos temperos e destemperos 
femininos uma referência à própria esposa.

(continua na próxima semana)

Germano 
  Romero

Uma vida de 
herói (II)

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Foto: Reprodução

Richard Strauss (1864-1949), autor de ‘Uma vida de herói’

José Mário da Silva 
APL – ALCG | colaborador

Artigo

Rádio

‘Espaço Cultural’ toca músicas da 
Paraíba em alusão ao Dia do Jazz

Os grandes artistas e criadores da pa-
lavra, em quaisquer que sejam as áreas 
em que atuam, jamais são prisioneiros 
de uma temática só. Válido para todos 
os que fazem da palavra-arte a sua ra-
ção diária de sobrevivência estética, tal 
ponto de vista diz respeito, sobretudo, 
ao poeta, companheiro congênito da li-
berdade e íntimo das regiões do infini-
to, sempre ávido por fazer do nervo gor-
duroso da vida, conforme as palavras de 
Fernando Pessoa, a privilegiada matéria 
do seu canto. Numerosa, complexa e as-
sombrosamente diversificada, a vida não 
cabe em nenhum signo, por mais abran-
gente que ele seja ou se pretenda. Mes-
mo quando se fixa numa temática apa-
rentemente uniforme, o poeta o faz com 
modulações de perspectiva, mudança de 
atitude, alteração de tonalidade, dentre 
outros aspectos que, no final das contas, 
anelam, pedagogicamente, ensinar-nos 
a perceber que os poetas, assim como 
a vida de que eles se alimentam e bus-
cam transfigurar, também são comple-
xos, mutáveis e passíveis de ver a vida 
a partir de prismas distintos e temários 
pluridimensionais; cabe aqui, de passa-
gem, uma advertência acerca dos livros 
didáticos, que são frequentemente pro-
dutores de olhares estereotipados sobre 
os escritores, na medida em que os abor-
da sempre em função dos mesmos tex-
tos, alguns dos quais aparecem mutila-
dos. O ponto não é banir o livro didático 
que, em muitas circunstâncias, constitui-
se na única ferramenta de que dispõem 
os professores no exercício da sua coti-
diana docência, mas sim apontar algu-
mas das suas fragilidades, bem como as 
reais possibilidades de superação.

Em face desse reducionismo concei-
tual, Manuel Bandeira tem sido encarado 
tão-somente como um poeta do cotidia-
no, informação que só parcialmente exibe 
foros de verdade, dado que, ao lado das 
realidades mais aparentemente insigni-
ficantes do dia a dia, o criador de Ritmo 
Dissoluto cantou a natureza, a mulher, o 
amor, o erotismo, a própria poesia em 
textos admiravelmente metalinguísticos, 
a cultura popular, a amizade, a morte, a 
infância, a cidade, notadamente a cidade 
do Recife, o seu berço natal, de onde ele 
retirou cenas, cenas e cenários, motivos e 
motivações para a elaboração de inúme-
ros poemas, muitos dos quais atingiram 
a perfeição estética, ao lado de extraordi-
nária substância humana.

Certa feita, ao ministrar, um curso de 
Introdução ao estudo da poesia, o que o 
fiz no âmbito da Unidade Acadêmica de 
Letras, da UFCG, organizei uma antolo-
gia de poemas de Manuel Bandeira que, 
ao ser lida e apreciada nas aulas minis-
tradas, demonstrou bem o caráter mul-
tifacetado da poesia do imenso Manuel 
Bandeira. Epígrafe e Desencanto, os dois 
poemas inaugurais de A Cinza das Horas, 
primeiro livro de poemas de Bandeira, 
sinalizam para uma atmosfera soturna, 
melancólica, na qual, ao ser visitado por 

uma enfermidade considerada incurável 
para os padrões médicos da época, o poe-
ta, de mãos dadas com a dor e o sofrimen-
to, recomenda ao seu leitor: “Fecha o meu 
livro se por agora / não tens motivo ne-
nhum de pranto”, como se somente a dor 
e o sofrimento fossem as únicas pontes 
de comunicação com o outro. Em Epígra-
fe, o mundo mágico da infância é tragado 
pela avassaladora força do destino e do 
mau gênio da vida, que “turbou, partiu, 
abateu” o poeta, deixando, tão-somente, 
como amargo consolo, uma “pouca cinza 
fria”. No entanto, conforme acentua Ruy 
Espinheira Filho, no livro Forma e Alum-
bramento – poesia e poética em Manuel Ban-
deira, com o atingimento da maturidade 
estética e existencial, a lírica bandeiriana 
alargou o seu compasso, transcendeu os 
limites de sua interioridade mais subjeti-
va; e, assim procedendo, tornou-se mais 
solidária e dialógica.

É nesse exato momento que o poeta 
descobre pelo menos três verdades exis-
tenciais extremamente importantes: ele 
não é o único ser que experimenta o so-
frimento; o seu sofrimento não é o maior 
de todos; o sofrimento não é nem tem de 
ser, obrigatoriamente, a estação final e de-
finitiva da existência. Pelo contrário, pode 
e deve ser o ponto de partida da necessá-
ria superação, precioso instrumento de 
sublimação e crescimento na dura e fas-
cinante arte-ciência de viver. Aqui, o poe-
ta da dor e da cinza, convém que reitere-
mos esse ponto conceitual basilar, alarga 
os seus horizontes, e, Sob o céu todo estre-
lado, vivencia um raro, mas impactante, 
momento de felicidade, em contato com 
a natureza, na qual, mítica e magicamen-
te, parece que ocorre uma espécie de sus-
pensão do tempo, reinando, em seu lugar, 
a serenidade indizível de uma espaciali-
dade habitada por estrelas, riachos, plan-
tas, silêncio, emblemáticos narradores da 
eterna história, sem começo, nem fim, de-
certo a misteriosa e eterna história dos ho-
mens. Em termos tonais, verifica-se, aqui, 
luminosidade e paz, ambiência bem dife-
rente da dramaticidade reinante em Epí-
grafe e Desencanto.

Senhor do seu ofício, e um dos mais 
cultos poetas da língua portuguesa, Ma-
nuel Bandeira tanto cultivou formas poé-
ticas mais conservadoras, como as que 
estão presentes em A Cinza das Horas, 
quanto incursionou pelo libertário terri-
tório formal e conteudístico preconizado 
pelos modernistas, que o diga o veemen-
te grito pronunciado em Poética, no qual 
o eu-lírico brada: “não quero saber mais 
de lirismo que não é libertação”, mas o fa-
zendo sempre com indiscutível consciên-
cia criadora e convicção existencial, sem 
jamais cair na vala comum e postiça dos 
meros imitadores de determinados mo-
dos de composição textual. Aqui, o poeta 
propugna, sobretudo, pela libertação de 
toda e qualquer poesia inautêntica, falsa, 
que não emana do solo concreto da ex-
periência, poesia-lirismo que, ao fim e ao 
cabo, “capitula ao que quer que seja fora 

de si mesmo”, conforme sinalizado em 
fundamental verso de Poética.

Embora se confessando “poeta me-
nor”, e sem a devida e suficiente emboca-
dura para a construção do poema social 
mais alentado, portador de um sopro épi-
co mais possante, Bandeira jamais foi um 
poeta menor, antes soube fazer da vida ao 
rés do chão, segundo as palavras usadas 
por Antonio Candido para cartografar a 
crônica literária, arte da mais alta quali-
dade. Manuel Bandeira, com incomum 
sensibilidade, flagra o homem transfor-
mado em Bicho, catando, entre detritos, 
o que lhe possa amenizar o flagelo da 
fome, num dos mais tocantes poemas 
da sua lavra. E, de igual maneira, capta 
um homem anônimo do povo, eloquen-
te símbolo do desvalido social, um João 
Gostoso qualquer, que mora num barra-
cão sem número, índice de uma cidada-
nia rasurada; e cujos únicos atos de ce-
lebração da mesquinha vida que levava 
são os que confluíram para a morte cor-
porificada na Lagoa Rodrigo de Freitas. 
Em Nova Poética, a rigorosa ética da sim-
plicidade composicional ratifica a atitude 
de quem, segundo o crítico literário Davi 
Arrigucci, Jr, foi um consumado mestre 
na arte de extrair a poesia das realidades 
mais aparentemente desimportantes da 
existência. Em Momento num Café, vida 
e morte dialetizam-se num poema tim-
brado por tonalidade densamente medi-
tativa, acumpliciada a um fecho explici-
tamente materialista. Tragédia Brasileira, 
assemelhada a uma crônica policial clás-
sica, notadamente a que foca nos crimes 
passionais, transita do poema em prosa 
para a prosa poética, numa autêntica de-
monstração do ser/fazer da literariedade, 
conjunto de investimentos feitos pelo es-
critor na linguagem, de modo a conferir 
a ela foros de artisticidade. Em Namora-
dos, os jogos amorosos são enfocados a 
partir do congraçamento entre aliciante 
ludismo e delicado humor. Em Gesso, no 
lugar do descritivismo fotográfico, típico 
do parnasianismo ortodoxo, temos um 
lirismo terno, afetuoso, que correlacio-
na sujeito e objeto, ao mesmo tempo em 
que medita sobre o sofrimento, a passa-
gem do tempo, tudo temperado por co-
movente humanismo. Arte de Amar in-
cursiona pelo território do erotismo, do 
amor que se agencia em torno da comu-
nhão dos corpos, dado que a alma é en-
carada como fonte de desencontro en-
tre os seres.

Em suma: Manuel Bandeira é um 
dos poetas mais importantes da litera-
tura brasileira, aquele que, no dizer de 
José Guilheme Merquior, constituiu-se 
na fonte indesviável do nosso moder-
nismo, na qual vieram dessedentar-se, 
todos os que, com o criador de Belo Belo, 
aprenderam que “a poesia está em tudo, 
tanto nos amores quanto nos chinelos, 
tanto nas coisas lógicas quanto nas dis-
paratadas”, ética suprema de quem um 
dia proclamou: “Hoje eu quero a delícia 
de sentir as coisas mais simples”.

Revisitando a poética de Manuel Bandeira

O programa Espaço Cul-
tural de hoje será em tor-
no do Dia Internacional do 
Jazz (que será no sábado, dia 
30), celebrando a data ante-
cipada com uma seleção de 
canções que destacará o ce-
nário paraibano que evo-
ca o gênero. Com edição e 
apresentação do jornalista 
Jãmarrí Nogueira, a edição 
vai das 22h à meia-noite, na 
Rádio Tabajara (105,5 FM), 
com transmissão também 
pelo site da emissora.

A playlist jazzística con-
tará com canções interpre-
tadas por nomes como Si-
vuca, Alquimides Daera, 
Xisto Medeiros e Zé Filho, 
além de grupos como por 
exemplos: Quinteto da Pa-
raíba, WMC Música, Quin-

teto Uirapuru, Parahyba 
Ska Jazz Foundation e Sex-
teto Tabajara.

Nos blocos, também se-
rão tocadas músicas do pia-
nista Salomão Soares, JP-
Sax, Rubacão Jazz Big Band, 
Néctar do Groove, além de 
interpretações de Soraia 
Bandeira, Thortorello Jazz 
Band e do guitarrista Mar-
cos Rosa.

A seleção do programa 
desta quinta-feira também 
terá – no seu último bloco – 
artistas como Lucy Alves, PS 
Carvalho, JD Cria e outros 
artistas da cena musical pa-
raibana que acabam de lan-
çar seus respectivos singles 
ou álbuns (no caso de Lucy, 
que apresentou recentemen-
te o disco Perigosíssima). A 
lista de lançamentos inclui 
ainda nomes como o cantor 

e compositor Beto Cajá e da 
banda Glue Trip.

A edição do Espaço Cul-
tural pode ser ouvida tam-
bém pelo site oficial da Rá-
dio Tabajara (radiotabajara.
pb.gov.br/radio-ao-vivo/), 
e, no dia seguinte à apre-
sentação, fica disponível no 
canal oficial da Funesc no 
YouTube (/TvFunesc).

Da Redação

Através do QR Code 
acima, acesse o site oficial 

da Rádio Tabajara

Programação de hoje terá músicas do pianista Salomão Soares

Foto: Funesc/Divulgação



Tenho dois amigos que escrevem 
romances. Um que usa palavras e outro 
que pinta quadros para contar suas 

histórias. Ambos, com suas obras, transmitem 
paz e contribuem para que a literatura e a 
pintura transformem a sociedade.

A arte de pintar ou escrever não está 
distante uma da outra. São artes irmãs, como 
se costuma dizer, pois nos levam a caminhos 
do contentamento, trazem a quietação à 
alma e criam a possibilidade de mudar o 
comportamento da coletividade.

Waldemar José Solha e Flávio Tavares, 
ambos ao seu modo, com seus romances e suas 
pinturas, conduzem a arte a um patamar de 
grandeza.

Numa pintura, tudo está diante de nós, aberto 
aos olhos. Já com o romance, imaginamos 
conforme descreve o autor. A literatura ocupa 
o tempo, enquanto que a pintura, a escultura 
e outras artes visuais preenchem o espaço da 
nossa visão.

Escrever romance equivale a pintar um 
quadro usando palavras, e durante sua leitura, 
damos vida aos diálogos, às imagens descritas 
que são captadas pelo olhar.

Ao escrever, o autor visualiza a imagem 
apanhada pela mente e descreve a cena 
imaginada, enquanto o pintor coloca na tela o 
que não consegue dizer usando palavras. Cada 
artista fala com o público usando seu modo de 
comunicação.

Anna Kariênina é um grande romance, um 
dos melhores que se escreveu. Tolstói, seu 
autor, é um escritor que nos leva a ler seus 
livros como quem olha um quadro, a viver com 
seus personagens, a passear pelas paisagens 
pintadas com palavras.

O romance é para ler sozinho, enquanto 
que, juntos, contemplamos uma pintura. Essa 
é a diferença. Pintura e romance conduzem 
a mesma emoção e devem proporcionar 
a mesma transformação da alma e do 
comportamento humano. No romance, ao 
correr da leitura, formamos as imagens, na 
pintura tudo está à nossa frente. Mas ambos 
têm seu valor como instrumento transformador 
e de gerar prazer.

As palavras são importantes à formação 
visual das imagens diante de nós. O importante 
é que pintura e romance contenham a emoção 
como componente principal.

Escritores franceses de outrora tinham 
esse olhar para a pintura, talvez por isso seus 
romances sejam cheios de detalhes como numa 
pintura. Proust teria afirmando certa vez que 
seus livros deveriam ser menos secos, contendo 
camadas de cores.

O escritor Henri James achava que “ser 
romancista significa pintar com palavras”.

Temos um romancista e um pintor 
maravilhosos, que contam histórias e escrevem 
poesia usando o pincel. Solha elabora 
romances e produz quadros. Flávio Tavares 
escreve livros pintando. Cada um ao seu modo, 
com sua poesia.

Lemos Israel Rêmora como que a observar 
uma tela. Quando contemplamos No Reino 
do Sol, é como se lêssemos um livro sobre a 
história da Paraíba.

Para ambos, pintar ou escrever é um instinto 
natural semelhante a respirar. Nos lembram 
o Rio Paraíba descendo por entre as serras, a 
inundar baixios com sua água límpida, que 
recordam voos poéticos e vastos mosaicos 
solares a povoar a imaginação.

Solha e Flávio são bons pintores e ótimos 
romancistas, cada um com seu modo de fazer 
arte, ambos valorizam o homem como matéria-
prima. Neles as palavras e as cores têm peso, 
aparência luminosa e som porque eles sabem 
ouvir e olhar aos arredores da alma e da 
Natureza.

Escrevendo um romance ou pintando um 
quadro, ambos contribuem para se atingir a 
supremacia da felicidade que a arte oferece. 
Ambos criam paisagens de afeições secretas. 
Oferecem os caminhos para o conhecimento 
do íntimo. O leitor ou quem observar 
silenciosamente as obras de cada um, percebe 
as sensações que compõem o universo afetivo, 
tão salutar ao espírito.

Não os chamo de gênios somente porque 
pintaram ou escreveram bem, mas os considero 
realmente definitivos.

Crônica 
  Em destaque

Romancista e
artista plástico

José Nunes - Jornalista
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Colunista colaborador

Estão abertas as inscrições para o 17º 
Fest Aruanda do Audiovisual Brasileiro, 
que esse ano se realizará de 1 a 7 de 
dezembro na Rede Cinépolis (Manaíra 
Shopping), em João Pessoa.

As inscrições poderão ser feitas 
até o dia 27 de julho na plataforma 
especial do site oficial do festival (www.
festaruanda.com.br).

Para o produtor executivo do evento, 
Lúcio Vilar, a edição terá um caráter de 
“revisão histórica” muito importante, 
com homenagem que será feita ao 
jornalista, poeta, crítico e cineasta 
paraibano Jurandir Moura, morto 
prematuramente em 1980, aos 40 anos. 
De outro lado, outra reverência póstuma 
será prestada ao professor da UFPB, 
cineasta e encenador teatral Eliezer 
Rolim, morto este ano de complicações 
da Covid-19. Outros homenageados 
de renome nacional deverão ser 

anunciados no próximo mês, logo que 
sejam confirmados pela organização 
do festival.

As inscrições estão abertas para 
longas e curtas de todo o Brasil, além 
de duas categorias paralelas: TV 
Universitária (reativada neste ano) e 
Produção Universitária, esta última 
restrita apenas à Paraíba.

Festival paraibano vai aceitar longas e curtas-metragens de todo o país

Aruanda abre inscrições 
para 17a edição do evento

AudiovisuAl

Através do QR Code 
acima, acesse o site 

do Fest Aruanda

Da Redação
Foto: Arquivo da Família

Eliezer Rolim será homenageado

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

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

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

EM cartaz
ESTREIA

MEu AMIgãozão - o fIlME (Brasil. Dir: 
Andrés Lieban. Animação. Livre). Yuri, Lili e 
Matt se preparam pra um dia especial e muito 
aguardado, mas os sonhos da turma vão por 
água abaixo quando descobrem que os pais 
mudaram os planos e agora vão juntos para 
uma mesma colônia de férias, com várias crian-
ças que eles nunca viram. CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 2: 13h15 (somente sáb. e dom.).

DownTon AbbEy 2: uMA novA ERA 
(Downton Abbey: A New Era. Reino Unido. Dir: 
Simon Curtis. Drama. 12 anos). Depois de hos-
pedar a família real e ir ao baile real, a nobre 
família Crawley se mete em um mistério. Um 
dia, a Condessa Viúva chama seu filho e sua 
neta mais velha para contar um segredo que 
não revelou por anos: ela herdou uma villa no 
sul da França. Ao ser questionada, ela diz que 
foi um estranho que perguntou e ela não he-
sitou em ter mais uma propriedade. Mas sem 
saber o por quê que alguém queria dar o terre-
no para a Viúva e sem saber onde exatamente 
o local fica, a família Crawley decide ir para o 
sul da França e desvendar o mistério. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 15h15 - 18h (exce-
to qua.) - 20h50 (exceto qua.).

JuJuTSu KAISEn 0 (Japão. Dir: Sunghoo 
Park. Animação. 14 anos). O jovem Yuta Okkotsu 
ganha o controle de um espírito extremamente 
poderoso, então um grupo de feiticeiros o matri-
culam na Tokyo Prefectural Jujutsu High School, 
para ajudá-lo a controlar esse poder e também 
para ficar de olho nele. CINÉPOLIS MANAÍRA 
8: 13h45 (dub., exceto sáb. e dom.) - 16h (dub.) - 
18h45 (leg., exceto qua.) - 21h (dub., exceto qua.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 16h - 18h30 
(exceto qua. e ter.) - 21h (exceto qua. e ter.); CINE 
SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 15h - 17h - 19h; CINE 
SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 15h - 17h - 19h; CINE 
SERCLA PARTAGE 5 (leg.): 18h.

ConTInuAÇão

AnIMAIS fAnTáSTICoS: oS SEgREDoS 
DE DuMblEDoRE (Fantastic Beasts: The Se-
crets Of Dumbledore. Reino Unido, EUA. Dir: 
David Yates. Fantasia. 12 anos). O professor 
Alvo Dumbledore (Jude Law) sabe que o po-
deroso mago das trevas Gellert Grindelwald 
(Mads Mikkelsen) está se movimentando para 
assumir o controle do mundo mágico. Incapaz 
de detê-lo sozinho, ele pede ao magizoologista 
Newt Scamander (Eddie Redmayne) para lide-
rar uma equipe de bruxos e um corajoso padei-
ro trouxa em uma missão perigosa. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 6 (dub.): 14h45 - 17h45 (exceto 
qua.) - 20h45 (exceto qua.); CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 9 MacroXE: 15h30 (dub.) - 18h30 (leg., exce-
to qua.) - 21h30 (leg., exceto qua.); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 14h - 19h30 (leg., ex-
ceto qua.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub.): 
15h45 - 18h45 (exceto qua.) - 21h45 (exceto 

qua.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 19h 
(exceto qua.) - 22h (exceto qua.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 6 (dub.): 15h10 - 17h50 - 20h30 (exceto 
qua.); CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 15h10 
- 17h50 - 20h30 (exceto qua.).

CIDADE pERDIDA (The Lost City. EUA. Dir: 
Aaron e Adam Nee. Comédia. 14 anos). Loret-
ta Sage (Sandra Bullock) escreve sobre luga-
res exóticos em seus romances populares de 
aventura, cujas capas são estreladas pelo mo-
delo Alan (Channing Tatum), que tem dedica-
do sua vida a personificar o personagem he-
rói, Dash. Durante a turnê de promoção de seu 
novo livro com Alan, ela é raptada por um bilio-
nário excêntrico (Daniel Radcliffe), para que o 
guie ao tesouro da cidade perdida descrita em 
seu livro recente. Para provar que é possível ser 
um herói na vida real, não somente nas pági-
nas de seus livros, Alan parte para resgatá-la. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 19h15 (exceto 
qua.) - 22h (exceto qua.); CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 10 - VIP (leg.): 17h (exceto qua.); CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 3 (dub.): 20h45 (exceto ter. 
e qua.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 16h25 
- 18h35 - 20h45; CINE SERCLA PARTAGE 4 
(dub.): 16h25 - 18h35 - 20h45.

DETETIvES Do pRéDIo Azul 3 (Brasil. 
Dir: Mauro Lima. Comédia. Livre). Pippo (Pe-
dro Henriques Motta), Bento (Anderson Lima) 
e Sol (Letícia Braga) se vêem em apuros quan-
do Severino (Ronaldo Reis) encontra um obje-
to em meio aos escombros de um avião. O que 
parecia uma inofensiva relíquia era, na verda-
de, uma das faces do Medalhão de Uzur, res-
ponsável por controlar toda a magia existen-
te no mundo. CINÉPOLIS MANAÍRA 3: 14h15 
- 16h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 13h (somen-
te sáb. e dom.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 3: 
13h30 (exceto ter.) - 15h50 (exceto ter.) - 18h20 
(exceto ter. e qua.); CINE SERCLA TAMBIÁ 3: 
16h - 18h; CINE SERCLA PARTAGE 5: 16h.

MEDIDA pRovISóRIA (Brasil. Dir: Lázaro 
Ramos. Drama. 14 anos). Em um futuro próximo 
distópico no Brasil, um governo autoritário or-
dena que todos os cidadãos afrodescendentes 
se mudem para a África - criando caos, protes-
tos e um movimento de resistência clandestino 
que inspira a nação. CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 
20h (exceto qua.) - 22h (exceto qua.); CINE SER-
CLA TAMBIÁ 3: 20h (exceto qua.); CINE SER-
CLA PARTAGE 5: 20h (exceto qua.).

MoRbIuS (EUA. Dir: Daniel Espinosa. Fan-
tasia. 14 anos). Gravemente adoecido com um 
raro distúrbio sanguíneo e determinado a sal-
var outros que sofrem do mesmo destino, o Dr. 
Morbius (Jared Leto) arrisca tudo numa aposta 
desesperada. E embora a princípio tudo pare-
ça um sucesso absoluto, surge uma escuridão 
que se desencadeia dentro dele. O bem supe-
rará o mal - ou Morbius sucumbirá aos seus no-
vos e misteriosos desejos? CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 4 (dub.): 21h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 
(dub.): 22h20 (exceto ter. e qua.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 4 (dub.): 21h (exceto qua.); CINE SER-
CLA PARTAGE 4 (dub.): 21h (exceto qua.).

SonIC 2 (EUA. Dir: Jeff Fowler. Comédia. Li-
vre). Após conseguir se estabelecer em Green 
Hills, Sonic está pronto para mais liberdade e 
quer provar que tem o necessário para ser um 
herói de verdade. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 
15h - 17h20; CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (dub.): 
13h30 - 16h15 - 19h (exceto qua.); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 7 (dub.): 14h30 - 17h15 (exceto qua.) - 
20h15 (exceto qua.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 
2 (dub.): 14h30 (exceto seg.) - 17h (exceto seg.) - 
19h45 (exceto qua.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 
5 (dub.): 13h50 - 16h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 
(dub.): 20h (somente qua.); CINE SERCLA TAM-
BIÁ 5 (dub.): 15h35 - 17h55 - 20h15 (exceto qua.); 
CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 15h35 - 17h55 
- 20h15 (exceto qua.); CINE SERCLA PARTAGE 
5 (dub.): 20h (somente qua.)

Foto: Divulgação

Veterana Maggie Smith em cena de ‘Downton Abbey 2: Uma Nova Era’, filme vindo da série
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Em João Pessoa, livro póstumo de Otinaldo Lourenço será apresentado na programação do ‘Pôr do Sol Literário’

Obras são lançadas na sede da APL
Literatura

O livro Otinaldo Lourenço - A Re-
volução do Rádio na Paraíba e Anotações 
Autobiográficas (Editora JB, 230 pági-
nas, R$ 50), cujo projeto foi coordena-
do pela viúva do autor, Ione Louren-
ço, é uma das obras que será lançada 
hoje, durante a programação do Pôr 
do Sol Literário que a Confraria Sol 
das Letras realiza a partir das 17h30, 
na sede da Academia Paraibana de 
Letras (APL), em João Pessoa. Na 
ocasião, se prestará homenagem 
póstuma ao saudoso jornalista e ra-
dialista, que morreu aos 86 anos de 
idade, em 2021, com a entrega do Tro-
féu Solito para a família.

Durante o evento, que seguirá 
os protocolos de prevenção contra 
a pandemia, ainda haverá o lança-
mento do romance policial Corpos 
Hackeados (Cepe, 260 páginas, R$ 
40), de Andrea Nunes, e apresenta-
ção do Troféu Solito, criado pelo es-
cultor Wilson Figueiredo, que será 
conferido aos vencedores de con-
curso literário da entidade, cujo edi-
tal será divulgado em maio.

“Otinaldo Lourenço teve uma 
militância jornalística intensa e lon-

geva, que protagonizou a moder-
nização da radiofonia paraibana, 
por isso a razão dessa homenagem 
por meio do lançamento do seu li-
vro de memórias póstumas”, disse 
o presidente e um dos fundadores 
da Confraria das Letras, o jornalista 
e escritor Hélder Moura. “No even-
to, que vai ocorrer no auditório da 
APL, Otinaldo será homenageado 
pelo jornalista Nonato Guedes e a 
viúva, Ione Lourenço. O livro será 
apresentado pelo publicitário Al-
berto Arcela”, acrescentou ele.

A viúva de Otinaldo Lourenço 
relatou que seu marido conseguiu 
concluir o livro pouco antes de ser 
internado, por causa da doença. “O 
legado que ele deixou foi o de ter fei-
to uma revolução na radiofonia, por-
que promoveu a modernização das 
emissoras por onde passou, o que o 
tornou num nome muito importan-
te e consagrado, e, além disso, o ho-
mem que amei era de coração bom 
e gigante, muito generoso, que não 
pensava só nele, mas também nos 
outros, tendo dado a oportunidade 
do primeiro emprego para as pes-
soas”, disse Ione Lourenço.

Hélder Moura ainda informou 
que a programação do evento no 

auditório da APL começará com 
performance musical do cantor e 
compositor Adeildo Vieira. “Por ser 
Adeildo um dos apresentadores do 
programa Tabajara em Revista, da 
Rádio Tabajara, isso se conjuga pelo 
fato de Otinaldo Lourenço também 
ter atuado no rádio”, disse ele.

O presidente da Confraria das 
Letras informou que outra parte da 
programação do evento será um tri-
buto para o artista Wilson Figuei-
redo. “Essa homenagem especial é 
pelo conjunto da sua obra e, além da 
apresentação do Troféu Solito, que 
ele criou, alguns de seus trabalhos 
vão estar expostos para apreciação 
de quem comparecer na APL. Esse 
troféu será conferido aos vencedo-
res do concurso literário, cujo edital 
divulgaremos em maio, e que vai 
premiar os três primeiros colocados 
nas categorias de romance, crôni-
ca, conto, poesia e ensaio, que serão 
entregues em dezembro, para mar-
car o fechamento das atividades do 
Pôr do Sol Literário neste ano”, afir-
mou Hélder Moura, acrescentando 
que a sessão de autógrafos das duas 
obras em lançamento, coquetel e a 
feira com obras da Livraria do Luiz 
ocorrerão no térreo da APL.

“Estou muito honrada em fazer 
parte dessa iniciativa, fiquei extre-
mamente grata pelo convite. O Pôr  
do Sol Literário é uma experiência 
maravilhosa: além de ser multicul-
tural, o que a torna tão rica, é reali-
zada num lugar lindo e histórico e 
ressalta uma das mais nobres finali-
dades de uma Academia de Letras: 
aproximar o povo de seus artistas 
e intelectuais, ao mesmo tempo em 
que dá visibilidade aos tantos talen-
tos artísticos da Paraíba”, afirmou 
a escritora Andrea Nunes, que vai 
lançar seu quarto livro no gêne-
ro policial, Corpos Hackeados, cuja 
apresentação será feita pelo pró-
prio presidente da entidade, Ra-
malho Leite.

A trama da nova obra de Andrea 
Nunes se passa no Nordeste do Bra-
sil em 2023, já no mundo pós-pan-
demia da Covid-19.” O fio condutor 
do livro é a produção em laborató-
rio de órgãos humanos artificiais, 
pelo método da bioimpressão, para 
substituir rim, fígado, coração, en-
tre outras estruturas doentes, em 
pacientes que precisam de trans-
plante. A morte dos voluntários da 
nova técnica, de forma misteriosa, 
conduz o leitor a um redemoinho 

de emoções, com personagens fe-
mininas que dominam a trama”, 
contou a autora, que, com o livro 
Jogo de Cena (Cepe), venceu o prê-
mio de Melhor Romance Policial 
de 2019 no concurso literário da As-
sociação Brasileira de Escritores de 
Romance Policial, Suspense e Ter-
ror (Aberst). 

“O projeto desse novo livro, em 
sua última versão, veio da necessi-
dade de retratar a experiência hu-
mana de vivenciar um mundo em 
pandemia, com todas as suas mor-
tes, manobras políticas e peculia-
ridades sanitárias, trazendo uma 
reflexão sobre bioética, avanços da 
medicina, além de modernas tec-
nologias aplicadas para prolongar 
a vida. Tudo aconteceu de forma 
muito rápida e intensa no mundo, 
e as pessoas agora precisam refletir, 
diante de tais cenários, os limites 
da corporeidade, e até do que nos 
define enquanto seres humanos. A 
escolha de um tema que mexe de 
modo profundo com ética médica 
e questões existenciais envolvendo 
sobrevida, além da reflexão sobre 
a essência humana não poderiam 
surgir num cenário mais oportu-
no”, comentou Andrea Nunes.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Concertos da OSJPB e do Prima acontecem nesta sexta
Música

Dois concertos serão realizados 
hoje, sendo um em João Pessoa e ou-
tro no interior do Estado. Na cida-
de de Itaporanga, 30 músicos – en-
tre alunos e professores – dos polos 
do Programa de Inclusão Através da 
Música e das Artes (Prima) dos mu-
nicípios de Catolé do Rocha, Sousa, 
Cajazeiras e Itaporanga realizam, a 
partir das 15h de hoje, no auditório 
da 7ª Gerência Regional de Educa-
ção (GRE), o quarto concerto em cele-
bração aos 10 anos de existência que 
o Prima completa em 2022. No reper-
tório, obras de vários compositores, a 
exemplo de Beethoven e Mozart.

Na capital, a Orquestra Sinfôni-
ca Jovem da Paraíba (OSJPB) inicia, 
às 20h30, na Sala de Concertos Maes-
tro José Siqueira, no Espaço Cultu-
ral, a segunda apresentação da tem-
porada, com regência de Luiz Carlos 
Durier e participação do clarinetis-
ta Talles Ian Cipriano como solista. 
Na ocasião, o público ouvirá a trilha 
sonora do filme Os Dez Mandamen-
tos, abertura de óperas e música para 
crianças. A entrada é gratuita, mas 
é preciso retirar o ingresso na bilhe-
teria a partir das 19h e apresentar, 
na entrada, a carteira de vacinação 
de Covid-19, com o esquema vacinal 
completo, e o limite do público será 

de acordo com o número de cadei-
ras do ambiente, atendendo decreto 
publicado pelo Governo do Estado 
que permite a realização de even-
tos culturais com 100% da capacida-
de do local.

“O evento será gratuito para o pú-
blico e realizado de forma presencial, 
mas com todos os cuidados do pro-
tocolo de prevenção contra a pande-
mia da Covid-19, e a em cada cidade, 
na programação comemorativa, terá 
seu regente”, disse o secretário exe-
cutivo de Cultura, Milton Dornellas, 
responsável administrativo do Pri-
ma, que é vinculado à Secretaria de 
Estado da Educação e da Ciência e 
Tecnologia da Paraíba. No repertó-
rio, as composições ‘Lago dos Cisnes’ 

(Tchaykosvsky), adaptação de Fred-
son Silva; ‘My Way’ (Claude François, 
Jacques Revaux, Paul Anka), com ar-
ranjo de Edson Rodrigues; ‘Sinfonia 
in Re Mayor K.19 n° 4’ e ‘Violin Con-
certo n° 3’, ambas de Mozart; ‘Ode 
To Joy’ (Beethoven); ‘The Barber Ser-
ville’ (Rossini) e ‘Hallelujah Chorus’ 
(Handel). O gestor informou que, 
atualmente, existem 24 polos Prima 
em 16 municípios. 

A OSJPB iniciará o concerto com 
a abertura de Os Dez Mandamentos, 
do compositor americano Elmer Ber-
nstein; em seguida, o clarinetista Tal-
les Ian Cipriano subirá ao palco para 
participar, como solista, da execução 
de ‘Variações para Clarinete e Peque-
na Orquestra’, do italiano Gioachino 

Rossini; na sequência, os músicos vão 
executar a ‘Suite Rameau’, do austría-
co Felix Mottl. Depois do intervalo, o 
público vai conferir mais quatro mú-
sicas: a abertura da ópera ‘O Mika-
do’, do inglês Arthur Sullivan; ‘Mar-
cha Fúnebre para uma Marionete’, do 
francês Charles Gounod; ‘Mephisto – 
Poema Sinfônico’, do belga Willy Os-
tijn, e, encerrando, ‘Álbum para meus 
amigos pequeninos, Op. 14 (Faran-
dole, Vigília do Anjo da Guarda, Pe-
quena Gaivota, Canção de Outrora e 
Marcha dos Soldados de Brinquedo)’, 
obra do francês Gabriel Pierné.

“No repertório da Sinfônica Jo-
vem a gente sempre coloca músicas 
que sejam muito agradáveis e signi-
ficativas. Dessa vez, nós vamos ter 

música de cinema, uma trilha sono-
ra, que é a abertura do filme Os Dez 
Mandamentos, de 1956, uma suíte de 
danças de ópera, abertura de ópera, 
música cheia de humor, que é uma 
marcha fúnebre para uma marione-
te, e uma orquestração de uma mú-
sica para crianças, do compositor 
Pierné. O destaque do programa é 
sempre o repertório, porque é a mú-
sica que é a protagonista do concer-
to, nós somos apenas os intérpretes”, 
ressaltou o maestro Durier. 

Durier ainda destacou que “va-
mos ter, também, o primeiro con-
certo da temporada com um solista 
da Sinfônica Jovem, que realiza suas 
apresentações com os solistas extraí-
dos da própria orquestra, através de 
uma audição, onde eles se inscrevem 
e uma banca examinadora escolhe os 
seis para a temporada, Nesse concer-
to nós vamos ter o clarinetista Talles 
Ian Cipriano, que faz a sua estreia na 
Sinfônica Jovem como solista”.

“É sempre uma honra para o mú-
sico, além de trabalhar na orquestra, 
ter seu momento de maior destaque, 
de realmente apresentar todas as 
possibilidades que o seu instrumen-
to pode desenvolver em uma música. 
Para a gente, enquanto músico, sem-
pre é uma satisfação quando a gente 
tem essa oportunidade de destaque”, 
confessou o clarinetista Talles Ian Ci-
priano.

Evento prestará homenagem ao 
jornalista Otinaldo Lourenço 
(1935-2021), com a entrega do 
Troféu Solito para a família 
e a apresentação das suas 
memórias póstumas (ao lado)

Andréa Nunes apresentará 
o romance policial ‘Corpos 
Hackeados’, que envolve 
mortes por conta da produção 
em laboratório de órgãos 
humanos artificiais

Imagem: Divulgação Imagem: Divulgação Foto: A União/ArquivoFoto: Roberto Guedes

Durier (E) conduzirá apresentação da OSJPB na capital; já em Itaporanga, haverá vários músicos dos polos do Prima (D)

Foto: Roberto GuedesFoto: Diego Nóbrega/Divulgação
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Nem as intensas chu-
vas, que têm caído no Ser-
tão paraibano nos últimos 
dois meses, interrompe-
ram obras importantes do 
Governo Estadual, a exem-
plo da implantação e pa-
vimentação da Rodovia 
PB-356, no trecho do en-
troncamento da PB-354 
(Nova Olinda)/Pitombei-
ra/Tavares. Mais de três 
quilômetros da via já estão 
pavimentados, começando 
a abrir as portas para o de-
senvolvimento econômico 
da região local e de muni-
cípios importantes, como 
Princesa Isabel e Taperoá, 
além de proporcionar se-
gurança aos motoristas.

“Essa obra já está mu-
dando a nossa realidade. 
Muitas pessoas já conse-
guiram emprego. Agora, 
temos mais facilidade para 
chegarmos às cidades vizi-

nhas, e o melhor, com mais 
segurança”, comemorou o 
morador do município de 
Tavares, Avelino Ananias 
de Oliveira.

Já a agricultora Rejane 
Bernardino, moradora do 
povoado Belém, no mu-
nicípio de Tavares, afirma 
que o aceswso à cidade e a 
outros lugares sempre foi 
muito difícil no período 
de chuva. Ela enfatiza que 
com a obra de asfaltamen-
to essa realidade já mudou 
a vida das pessoas.

“O asfalto dessa rodo-
via que passa aqui ao lado 
do nosso povoado já ge-
rou empregos. Os morado-
res não precisaram buscar 
oportunidades em outras 
cidades. Essa obra vai nos 
ajudar mais ainda porque 
vai incentivar o comércio 
que, praticamente, antes 
não existia. Eu conheço ou-

tras pessoas que já falam 
em abrir outros negócios, 
como restaurante, lancho-
nete que ainda não temos 
por aqui”, disse Rejane.

A obra, que está sob a 
responsabilidade do De-
partamento de Estradas 
de Rodagem da Paraíba 
(DER-PB), sendo executa-
da pela Construtora Luiz 
Costa LTDA., possui 33,47 
quilômetros de extensão, 
com previsão de conclusão 
para julho de 2024. O total 
investido, com recursos do 
Tesouro Estadual, foi orça-
do em R$ 53,3 milhões. 

De acordo com o en-
genheiro e fiscal da obra 
Gustavo Lins Fialho, no 
momento estão sendo exe-
cutados os serviços de dre-
nagem, obras de artes es-
peciais para a construção 
de uma ponte, desmata-
mento, limpeza, sinaliza-

ção de segurança no local 
e a construção de cercas de 
delimitação.

“A obra continua e não 
vai parar. Mesmo que um 
ou outro serviço tenha que 
ser paralisado no momen-
to, seguimos com outros. 
Em março, choveu 285 mi-
límetros e em abril, mais 
259 milímetros. Com esse 
índice pluviométrico, não 
tivemos parâmetro técni-
co para viabilizar algumas 
atividades, como a terra-
plenagem, por exemplo”, 
enfatiza Gustavo Fialho, 
completando que existe 
um limite de umidade do 
solo a se trabalhar. 

Ele acrescenta que a 
partir do mês que vem, já 
com a previsão de estia-
gem e a finalização do in-
verno no Sertão, as equi-
pes darão continuidade ao 
serviço de terraplenagem. 

 A implantação e pavimen-
tação da Rodovia PB-356, no 
trecho do entroncamento da 
PB-354 (Nova Olinda) /Pitom-
beira/Tavares,  é uma obra de 
grande porte e importância do 
ponto de vista da engenha-
ria civil porque não teve iní-
cio numa área plana, de fácil 
acesso. Segundo o engenheiro 
Gustavo Lins, a rodovia passa 
por duas serras: Serra da Ca-
choeira Lisa (Pedra do Grilo) 
e a Serra do Mucambo. 

“Ao chegar ao local, no fi-
nal de agosto de 2021, vimos 
que precisávamos abrir exten-

sos caminhos através de deto-
nações com dinamites e isso 
não se faz do dia para a noi-
te. É preciso ter autorizações 
de outros órgãos para que 
tudo seja feito com segurança 
e qualidade. Fora isso, tem o 
serviço de desmatamento em 
outros locais, que também re-
quer tempo e liberações, para 
que não façamos nada fora da 
proteção ambiental. A obra 
está seguindo o seu curso na-
tural, mesmo com problemas 
que acontecem naturalmen-
te no decorrer de uma obra”, 
afirmou o fiscal.

“A obra está 
seguindo o seu 
curso natural, 
mesmo com 
problemas que 
acontecem 
naturalmente 
no decorrer de 
um serviço

Gustavo Lins

Estrada corta duas serras

Pavimentação 
de estradas 

facilita 
mobilidade, 

garante 
segurança de 
passageiros e 
gera emprego 

e renda, 
mudando 
a vida dos 

moradores 
de municípios 

do interior

já começam a beneficiar

Homens e máquinas trabalham na construção e recuperação de estradas, com pavimentação asfáltica, além de obras de drenagem e adutoras para levar água potável para os sertanejos

Fotos: Secom-PB

Obras de rodovias
população do

Estão sendo 
executados 

os serviços de 
drenagem e obras 
de artes especiais 

para a construção 
de uma ponte

Sertão
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O Pleno do Tribunal de 
Justiça da Paraíba decla-
rou a inconstitucionalida-
de de dispositivo da Lei nº 
531/1993, do município de 
Bayeux, que prevê a conces-
são da Gratificação de Ati-
vidade Executiva (GAE). A 
ação foi proposta pelo 1º Sub-
procurador-Geral de Justiça, 
sob o argumento de que a 
instituição da GAE, da forma 
como se encontra estipulada 
nos dispositivos impugna-
dos, implica em autorização 
legislativa para que o prefei-
to municipal conceda referi-
da vantagem de forma ab-
solutamente discricionária 
e sem qualquer balizamen-
to legal, notadamente no que 
se refere à sua natureza e ao 
seu valor.

Diante disso, conclui 
pela contrariedade aos prin-
cípios constitucionais da le-
galidade, impessoalidade, 

isonomia, razoabilidade, 
moralidade e segurança ju-
rídica, além de violação à re-
serva legal específica para 
aumento salarial, estando 
em conflito com o artigo 30, 
caput e inciso XIV, c/c art. 
32, §1º, todos da Constitui-
ção do Estado da Paraíba.

A relatoria do processo 
nº 0804092-67.2018.8.15.0000 
foi do desembargador Luiz 
Silvio Ramalho Júnior. Em 
seu voto ele destacou que 
a instituição de vantagem 
pecuniária integrante da 
remuneração do servidor 
público, como é o caso da 
GAE, deve observar os prin-
cípios que regem a adminis-
tração pública, sendo insti-
tuída por lei específica, da 
qual deverão constar os re-
quisitos objetivos para sua 
percepção, notadamente a 
natureza, o grau de respon-
sabilidade, a complexidade 

e as peculiaridades da ati-
vidade que justifica a insti-
tuição da gratificação.

“O sistema remunerató-
rio dos servidores públicos 
se sujeita ao princípio da re-
serva legal. Por esse motivo, 
compete ao legislador esta-
belecer, de maneira exau-
riente, os critérios e parâ-
metros para o desempenho 
de atividade que justifique 
a percepção de vantagem 
remuneratória identificada 
como gratificação. Outros-
sim, os dispositivos impug-
nados, ao se furtarem à fi-
xação de contornos legais 
para a instituição e conces-
são da GAE, terminam por 
concretizar manifesta abdi-
cação da competência legis-
lativa, traduzida na conces-
são de ilimitada liberalidade 
ao chefe do Executivo, que 
por sua livre discriciona-
riedade, e por ato infralegal, 

pode eleger as situações que 
entender justificantes para a 
concessão da referida grati-
ficação, conforme lhe aprou-
ver”, pontuou o relator.

Dessa forma foi julgado 
procedente o pedido para 
declarar, com supressão de 
texto, a inconstitucionali-
dade do artigo 14, §§ 1º e 
2º, e Anexo II, na parte em 
que discrimina os valores 
dos níveis da Gratificação de 
Atividade Executiva (GAE), 
todos da Lei nº 531/1993 do 
município de Bayeux, mo-
dulando-se os efeitos da de-
cisão para 60 dias, contados 
da sua publicação, a par-
tir da qual a GAE conferida 
a todos os servidores com 
base nos dispositivos decla-
rados inconstitucionais fi-
cará sem efeito, estando ve-
dada a instituição de novas 
vantagens com amparo nos 
mesmos dispositivos.

O presidente da As-
sembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB), deputa-
do Adriano Galdino, rece-
beu, na noite de terça-feira, 
o Título de Cidadão de Ser-
ra Branca, no Cariri parai-
bano. A homenagem, pro-
posta pelo presidente da 
Casa, vereador Kléber Ri-
beiro, aconteceu na Câma-
ra de Vereadores.

No seu discurso, Adria-
no agradeceu o Título de Ci-
dadão, que foi aprovado por 
unanimidade, e reafirmou 
o seu compromisso em le-
var ações e desenvolvimen-
to para o município. “Estou 
aqui com alegria e satisfa-
ção. A homenagem mostra 
que o nosso trabalho, a nos-
sa forma de fazer política 
está sendo reconhecida por 
todos que fazem a classe po-
lítica da cidade, já que o títu-
lo foi aprovado por todos os 
parlamentares. Agora cabe 
a nós trabalhar para cons-
truir um Serra Branca me-
lhor e mais justa para to-
dos”, ressaltou.

A deputada estadual Poll-
yanna Dutra revelou ontem 
estar preocupada com a di-
minuição do poder de com-
pra dos brasileiros, especial-
mente quando o assunto são 
os gêneros alimentícios. Du-
rante discurso realizado no 
plenário da Assembleia Le-
gislativa da Paraíba, a par-
lamentar, que criticou a si-
tuação econômica do país e 
alertou para o aumento da 
fome no Brasil, recriminou 
a falta de atitude política em 
nível nacional. Em sua opi-
nião, isso tem ocasionado 
descrença nos atores políti-
cos, culminando, dentre ou-
tros, na diminuição de emis-
são de títulos de eleitores e 
desinteresse na participa-
ção do processo democráti-
co do país. 

“Venho à Assembleia Le-
gislativa da Paraíba falar so-
bre o que realmente impor-
ta para o povo da Paraíba e 
do Brasil. Destaco, em espe-
cial, os indicadores econômi-
cos, que são um verdadeiro 
termômetro da população. 
Não são só números, mas é 
o impacto disso na vida das 
pessoas. Eu ando muito pela 
Paraíba e, caminhando pelo 
Sertão, tenho visto como tem 
sido difícil a vida do povo 
do nosso Estado. A sensa-
ção é de que perdemos as 
conquistas do plano real. Al-
guns itens simbólicos, como 
iogurte, carne vermelha, bis-
coito, têm sido cada vez mais 
difícil se adquirir”, alertou 
Dutra.

Para Pollyanna, a dimi-
nuição no poder de compra 

de alimentos implica direta-
mente em uma grave conse-
quência: pessoas se alimen-
tando menos. “A pergunta 
que fica é: índice e vida real, 
quais as implicações na vida 
do nosso povo? A implicação 
são pessoas se alimentan-
do menos. Aumentou 1.62% 
a inflação no mês de mar-
ço. Sabe o que isso atingiu? 
Para nós, que somos donas 
de casa: atingiu o arroz, o 
feijão, a cenoura, que o quilo 
é 14 reais. Isso impacta dire-
tamente a vida dos paraiba-
nos, aumenta a subnutrição, 
doenças como anemia, falta 
de atenção, até o raciocínio. 
As pessoas perderam 11% do 
seu poder de compra. Isso é 
um indicador de empobreci-
mento”, acrescentou.

A parlamentar ainda des-

tacou a diminuição de 73% 
no consumo de carne bovi-
na, 10% de diminuição no 
consumo de iogurtes, quei-
jos e laticínios e diminuição 
de 6% no consumo de feijão. 
“Isso vai além dos núme-
ros, isso é saúde, reflexo da 
economia e desses indicado-
res cruciais na vida do povo. 
Nunca mais vamos recupe-
rar isso! A rede de proteção 
social foi destruída, a quebra 
do SUAS, Segurança alimen-
tar não há, PAA foi desfinan-
ciado e nosso país distante 
da vida real. Isso tem impac-
tado as pessoas a olharem 
para nós, políticos, e não se 
interessarem nem para tirar 
o primeiro título de eleitor. 
Qual a resposta da política 
para o nosso povo?”, inda-
gou Dutra.

Adriano Galdino recebe título de cidadão de 
Serra Branca por compromissos com a cidade

reconhecimento

Pollyanna Dutra critica situação econômica e 
diminuição do poder de compra dos pobres

pronunciamento

Tribunal de Justiça diz que dispositivo de lei municipal que prevê concessão da gratificação não é aplicável

Concessão de GAE é inconstitucional
em bayeux

A Justiça Federal na 
Paraíba (JFPB) retomará, 
na próxima segunda-fei-
ra o calendário de inspe-
ções judiciais referente ao 
Edital nº 40/2021. Nesta 
etapa, que vai até o pró-
ximo dia 06/05, passarão 
pelo procedimento as 12ª 
(Guarabira), 14ª (Patos) 
e 15ª (Sousa) varas fede-
rais. O objetivo desse tra-
balho, que é feito pelos 
próprios magistrados nas 
unidades em que atuam, 
é verificar se a vara vem 
cumprindo as atribui-
ções previstas em lei. 
Nesse período em que 
cada unidade judiciária 
será examinada, não ha-
verá interrupção da distri-
buição de processos.

No entanto, serão sus-
pensos os atendimentos às 
partes, os prazos proces-
suais e a realização das au-
diências. Serão atendidos 
somente os casos urgentes 
(pedidos, ações, procedi-

mentos e medidas) desti-
nados a evitar perecimen-
to de direitos ou assegurar 
a liberdade de locomoção. 
O Ministério Público Fe-
deral, Defensoria Públi-
ca da União, Advocacia-
Geral da União e Ordem 
dos Advogados do Brasil 
– Secção da Paraíba - po-
derão acompanhar as ins-
peções. 

Durante esse momento 
de análise nas unidades, 
os magistrados também 
vão conferir se há proces-
sos irregularmente para-
dos; se os atos, despachos, 
ordens e recomendações 
dos juízes, da direção do 
Foro, da Corregedoria Re-
gional e do Tribunal es-
tão sendo cumpridos - 
entre outras obrigações. 
Neste ano, quatro unida-
des já passaram por ins-
peção: as 7ª (João Pes-
soa), 5ª (João Pessoa) e 11ª 
(Monteiro) varas federais 
- além da turma recursal.

O programa ‘Você 
Prefeito’ vai realizar hoje 
mais uma audiência pú-
blica, através da Secre-
taria Executiva da Parti-
cipação Popular (SEPP). 
Dessa vez, o encontro 
entre moradores da 6ª 
Região da Participação 
Popular e gestores da 
Prefeitura de João Pessoa 
acontece na Escola Mu-
nicipal Anayde Beiriz, a 
partir das 18h, no Bairro 
das Indústrias.

Os moradores vão par-
ticipar de uma votação 
online, onde devem ele-
ger as três principais polí-
ticas públicas que podem 
melhorar seus bairros ou 
comunidades. As políticas 
públicas escolhidas serão 
apresentadas ao final de 
cada evento.

Durante a audiência, 
os moradores também 
podem manifestar publi-
camente sobre a escolha 
da política pública esco-
lhida. Além disso, have-
rá um momento de for-

talecimento de diálogo 
entre os gestores de vá-
rias pastas da Prefeitu-
ra com a população. A 6ª 
Região é composta pelos 
seguintes bairros: Bairro 
das Indústrias, Distrito 
Industrial, Jardim Vene-
za, Mumbaba, Mussuré. 
Já as comunidades, são: 
Nova Trindade, Distrito 
Sítio Mumbaba, Três La-
goas, Jardim Veneza.

Além disso, fazem par-
te da região os Residen-
ciais e Conjuntos Habi-
tacionais Anayde Beiriz, 
Vieira Diniz I, II, III E IV, 
Jardim Veneza (Dilmão), 
São Rafael, Conjunto Nos-
sa Senhora das Graças, 
Conjunto das Indústrias, 
Conjunto Padre Ibiapina, 
da Paz. Além dos lotea-
mentos: Clóvis Gondim, 
Jardim Verona, Cajueiro, 
Verde Vale, Cidade Jar-
dim, Estrela de Prata, Jar-
dim Paraíso, Barro de 
Ouro, João Magliano, Ci-
dade Verde I, II, III (Mum-
baba), Nova Veneza.

O deputado federal 
Gervásio Maia foi indica-
do para vice-liderança da 
bancada do PSB na Câ-
mara. Na ocasião, o par-
lamentar afirmou que 
defenderá os princípios 
socialistas e uma união 
das forças progressistas 
para fazer frente à cres-
cente onda conservadora 
representada pelo gover-
no Bolsonaro. 

“Para nós é uma honra 
receber essa missão dada 
pelo meu partido e poder 
continuar atuando na re-

sistência contra os retro-
cessos promovidos pelo 
governo Bolsonaro”, res-
saltou Gervásio. 

Gervásio Maia tam-
bém assume, mais uma 
vez, a titularidade da Co-
missão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, 
umas das mais importan-
tes na análise de propo-
situras na Câmara. A co-
missão tem por objetivo 
analisar diversas propos-
tas de legislação, a exem-
plo de projetos de leis e 
de emenda constitucional.

segunda-feira

programa “você prefeito”

na câmara

Três varas federais da 
JFPB entram em inspeção

Audiência pública reúne 
moradores de bairros

Gervásio é indicado para 
a vice-liderança do PSB

O presidente da Câma-
ra Municipal, vereador Klé-
ber Ribeiro, destacou que o 
presidente Adriano Galdi-
no é responsável pelo pro-
cesso de desenvolvimen-
to da cidade, conseguindo, 
através de emendas parla-
mentares e da sua articu-
lação junto ao Governo do 
Estado, obras importantes, 
a exemplo do asfaltamento 
das ruas, reforma das es-
colas, abertura de estradas 
na região, além da transfor-
mação do posto do Detran, 

entre outras realizações. “É 
muito importante receber 
Adriano Galdino como fi-
lho ilustre desta cidade. O 
primeiro pedido que nós 
fizemos a ele foi nos repre-
sentar no parlamento es-
tadual. Nós não tínhamos 
um deputado na Assem-
bleia Legislativa. Ele nos 
atendeu e em pouco tem-
po já resolveu muitas coi-
sas para o município. Por 
isso, ele é merecedor dessa 
homenagem, que represen-
ta a minha gratidão, como 

vereador e como cidadão, 
e de todo o povo de Serra 
Branca”, disse.

O prefeito Vicente Fia-
lho, conhecido por “Sou-
zinha”, disse que a home-
nagem a Adriano Galdino 
é importante, não só para 
Serra Branca, mas para to-
dos os municípios da região 
do Cariri. “Ele é um depu-
tado que cumpre o que pro-
mete e faz tudo o que a gen-
te pede pelo nosso povo. 
Como prefeito, me sinto 
muito grato por tudo que 
ele fez e está fazendo en-
quanto parlamentar”, des-
tacou.

O título de cidadania foi 
aprovado pelos vereadores 
Diógenes Sales, Edinho do 
Feijão, Esperidião Francis-
co de Lima Filho, Hércules 
Holanda, Heydrich Dias 
Nóbrega de Queiroz, Ma-
cilon Rafael Brito, Ronaldo 
Mota da Silva, Valber Pin-
to, e o autor da propositu-
ra Kléber Ribeiro. A vice
-prefeita Alda Dias também 
participou da solenidade.

Galdino teve o Título de Cidadão aprovado por unanimidade

Foto: Divulgação
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Novas medidas, que incluem formalização de trabalhos temporários no campo, serão lançadas na próxima semana

Governo prepara pacote trabalhista
após derrotas no congresso

Após sofrer derrotas no 
Congresso na tentativa de fle-
xibilizar as regras trabalhis-
tas, o governo do presiden-
te Jair Bolsonaro deve lançar 
na próxima semana um novo 
pacote de medidas que inclui 
a formalização de trabalhos 
temporários no campo e pro-
mete legalizar os motoristas 
e entregadores de aplicativos 
ainda neste ano.

O anúncio foi feito on-
tem pela equipe do Ministé-
rio do Trabalho e Previdên-
cia durante café da manhã 
com jornalistas e deve turbi-
nar a tentativa de reeleição do 
presidente Jair Bolsonaro (PL), 
que se mobiliza para contra-
por à investida do ex-presi-
dente da República Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT), crítica 
à reforma trabalhista.

A primeira medida será 
lançar um programa para for-
malizar a intermediação de 
trabalhadores temporários no 
campo. A equipe do ministé-
rio argumenta que a formali-
zação irá combater a existência 
do chamado “gato rural”, for-
mado por pessoas que levam 
trabalhadores rurais para ser-
viços em lavouras sem nenhu-
ma garantia para o produtor 
ou para o funcionário.

O governo estuda criar 
um órgão gestor de mão de 
obra para a atividade, em um 
modelo parecido com o que 
existe hoje para trabalha-
dores avulsos do setor por-
tuário. Na prática, empresas 
poderão intermediar a con-
tratação desses funcionários 
para períodos e colheitas es-
pecíficas, de forma tempo-
rária ou intermitente, com 
garantia de direitos traba-
lhistas e contribuição previ-

denciária dos empregados.
Existe uma dificuldade de 

formalização no meio rural e 
esse programa servirá para 
facilitar, permitindo a elimi-
nação desse tipo de interme-
diário que queremos evitar”, 
afirmou o secretário-execu-
tivo do Ministério do Traba-
lho, Bruno Dalcolmo. Ainda 
não há definição se o progra-
ma será lançado por medida 
provisória, que passa a valer 
assim que é assinada, ou por 
projeto de lei, que só entra em 
vigor após toda a tramitação 
no Congresso e sanção presi-
dencial.

Os detalhes da formata-
ção das contratações não fo-
ram divulgados pela pasta. O 
anúncio deve ocorrer na pró-
xima semana, antes do 1º de 
maio, Dia do Trabalho.

De acordo com a equipe 
do governo, esses trabalhado-
res poderão contribuir com a 
Previdência Social e terão os 
mesmos direitos de um traba-
lhador temporário ou inter-
mitente do meio urbano, que 
já é atendido pelas regras em 
vigor, como férias e décimo 
terceiro salário proporcionais.

“A ideia é ter uma forma-
lização naquele período como 
um trabalhador normal, com 
todos os direitos incluídos 
aplicados com proximidade 
ao que existe como trabalho 
temporário urbano, que tam-
bém é formal”, disse o secretá-
rio de Trabalho da pasta, Luis 
Felipe de Oliveira.

O governo afirma que 
não haverá precarização ou 
desincentivo a contratações 
permanentes nas grandes 
propriedades. Bolsonaro foi 
derrotado no Senado ao tentar 
promover uma minirrefor-
ma trabalhista no ano passa-
do, com regras mais flexíveis 
para a contratação de jovens. 

Daniel Weterman 
Agência Estado

reparação aos cofres públicos

Petistas vão à Justiça contra Moro 

Deputados petistas condenam o comportamento do ex-juiz Sérgio Moro durante a sua participação na extinta Operação Lava Jato

Deputados petistas en-
traram com uma ação po-
pular na Justiça Federal de 
Brasília cobrando que o ex-
juiz Sérgio Moro seja conde-
nado a pagar uma indeniza-
ção aos cofres públicos pela 
conduta na extinta Operação 
Lava Jato.

“É chegada a hora de o 
ex-juiz, ex-ministro e agora 
pré-candidato Sérgio Moro 
reparar a sociedade por suas 
condutas atentatórias ao pa-
trimônio público e à mora-
lidade administrativa, as 

quais tiveram severos im-
pactos na economia do país 
e em sua estabilidade demo-
crática e institucional”, di-
zem os parlamentares.

Moro foi responsável 
pelo julgamento, em pri-
meira instância, dos pro-
cessos derivados de inves-
tigações da força-tarefa de 
Curitiba Ele foi juiz da Lava 
Jato até deixar a magistratu-
ra para assumir o Ministério 
da Justiça e Segurança Públi-
ca no governo do presiden-
te Jair Bolsonaro (PL). Antes 
de abandonar a toga, con-
denou o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) à 

prisão no processo do triplex 
do Guarujá, impedindo que 
o petista disputasse as elei-
ções de 2018.

Em nota, o ex-juiz afir-
mou que a ação demonstra 
que os petistas ‘estão dis-
postos a inverter os valores 
da sociedade e que querem 
perseguir quem combateu a 
corrupção em seu governo’.

A ação, redigida por ad-
vogados do Grupo Prerroga-
tivas, é assinada pelos depu-
tados Rui Falcão (SP), Erika 
Kokay (DF), José Guimarães 
(CE), Natália Bonavides (RN) 
e Paulo Pimenta (RS).

Entre os pontos levanta-

dos para questionar a atua-
ção do ex-juiz estão a ordem 
para condução coercitiva de 
Lula para ser interrogado 
pela Polícia Federal na Ope-
ração Alethea, 24ª fase da 
Lava Jato; o grampo no escri-
tório de advocacia de Cris-
tiano Zanin, que defende o 
ex-presidente; a movimen-
tação para impedir ao cum-
primento da decisão, toma-
da no plantão judiciário pelo 
desembargador do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Re-
gião (TRF-4), Rogério Favre-
to, que mandou soltar Lula 
em julho de 2018, quando 
ele estava preso em Curitiba.

câmara federal

Daniel Silveira é eleito para comissão

pauta verde

STF julga decretos presidenciais 

O deputado federal Da-
niel Silveira (PTB-RJ) foi elei-
to vice-presidente da Comis-
são de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organi-
zado da Câmara dos Deputa-
dos, ontem, em chapa única.

Na votação, 20 parlamen-
tares, membros do grupo, 
apoiaram o nome do depu-
tado condenado a oito anos 
e nove meses de prisão pelo 

Supremo Tribunal Federal 
(STF) para o cargo. O presi-
dente será o deputado Aluí-
sio Mendes (PSC-MA) e o se-
gundo vice, Junio Amaral 
(PL-MG).

Na reunião de posse, Sil-
veira disse que os policiais 
militares são “perseguidos” 
e que ele mesmo foi preso de 
forma “arbitrária”. O deputa-
do também defendeu comba-
ter o que chamou de “ativis-
mo judicial” contra agentes 
de segurança pública.

“Eu acabei estando como 
hóspede do Batalhão Espe-
cial Prisional da Polícia Mili-
tar do Rio de Janeiro de forma 
arbitrária através do ativismo 
judicial e lá eu pude sentar 
com alguns amigos que fo-
ram presos e ver vários pro-
cessos todos desbordando os 
erros formais que deveriam 
ser nulos de pleno direito”, 
afirmou.

Mais cedo, ele também to-
mou posse como membro ti-
tular da Comissão de Cons-

tituição e Justiça (CCJ) da 
Câmara. Uma das atribuições 
da CCJ é analisar a viabilida-
de da cassação de mandatos 
parlamentares, punição que 
ele mesmo sofreu na conde-
nação do STF.

Após receber perdão do 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL), porém, Silveira voltou 
às atividades legislativas nes-
ta semana sem utilizar a tor-
nozeleira eletrônica, de uso 
mandatório desde que dei-
xou a prisão. 

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) formou maioria 
ontem para derrubar três 
decretos do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) que restrin-
giram a participação popu-
lar e de governadores em 

órgãos ambientais federais.
O julgamento faz par-

te do pacote de ações sobre 
questões ambientais sele-
cionadas pelo tribunal para 
compor a chamada pauta 
verde. O processo come-
çou ser analisado no início 
do mês, mas foi interrompi-
do pelos feriados da Sema-

na Santa e de Tiradentes e 
atravessado pelo julgamen-
to do deputado bolsonaris-
ta Daniel Silveira (PTB-RJ).

A maioria os ministros 
considerou que, ao limitar 
a participação da socieda-
de civil em órgãos com po-
der de decisão sobre a po-
lítica ambiental, Bolsonaro 

violou o princípio que proí-
be o retrocesso na matéria. 
A ação é movida pelo par-
tido Rede Sustentabilidade.

 O ministro Luiz Fux, 
presidente do STF, é o úni-
co que ainda não manifes-
tou e deve apresentar o voto 
na sessão de desta quin-
ta-feira.

 Rayssa Motta 
Agência Estado

Gustavo Queiroz 
Agência Estado

Rayssa Motta 
Agência Estado

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
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A viagem do secretá-
rio-geral das Nações Uni-
das, António Guterres, à 
Rússia e à Ucrânia deve-
rá ser concluída hoje com 
uma reunião com o pre-
sidente ucraniano, Volo-
dymyr Zelensky.

Na terça-feira à noi-
te, ele foi recebido pelo 
presidente da Polônia, 
Andrzej Duda, durante 
sua passagem pela cida-
de de Rzeszow. Na via-
gem, Guterres falou com 
jornalistas de língua por-
tuguesa.

“Nós esperamos que 
se encontre uma solu-
ção de acordo entre to-
dos para que se possa 
realizar uma ação hu-
manitária que tenha um 
valor extraordinário. Por-
que, imaginem que é um 
conjunto de mulheres e 
crianças num bunker, no 
escuro, desprovidas de 
tudo e no meio de uma 
guerra. Portanto, era a 
prioridade das priorida-
des. Era assim entendido 
pelo governo ucraniano e 
é assim também entendi-
do por nós, espero que os 
contatos que estão a de-
correr para afinar uma 
operação muito comple-
xa, com o acordo de to-
dos, tenham êxito.”

A viagem oficial do 
chefe da ONU à região 
começou na segunda-fei-
ra com uma visita ao pre-
sidente da Turquia, Re-
cep Tayyip Erdogan, e 
depois com a visita oficial 
à Rússia, onde manteve 
encontros com o ministro 
das Relações Exteriores 
russo, Sergey Lavrov, e 
com o presidente do país, 

Vladimir Putin.
Na reunião de quinta-

feira, na Ucrânia, Guter-
res deverá falar a jorna-
listas após se reunir com 
o chanceler ucraniano, 
Dmytro Kuleba, e com 
o presidente Volodymyr 
Zelensky.

Guterres diz que está 
realizando a visita como 
um “mensageiro da paz” 
e defende a abertura de 
corredores humanitários 
para a saída de civis que 
queiram fugir de áreas 
fortemente alvejadas e 
também garantir a segu-
rança da ajuda humani-
tária. O secretário-geral 
discutiu com Vladimir 
Putin propostas de assis-
tência humanitária e eva-
cuação de civis das áreas 
de conflito especialmen-
te na cidade portuária de 
Mariupol.

Segundo a ONU, o 
presidente russo concor-
dou, em princípio, com a 
participação da organi-
zação e do Comitê Inter-
nacional da Cruz Ver-
melha no processo de 
retirada dos civis da usi-
na de Azovstal em Ma-
riupol.

Depois de se reunir com Putin, secretário-geral da ONU terá encontro nesta quinta com o presidente ucraniano

Guterres e Zelensky discutirão a paz
guerra na ucrânia

ONU News

Viagem
Guterres visitou 
o presidente da 
Turquia, Recep 

Erdogan; depois, 
foi à Rússia para 
conversar com 

Putin

A Comissão Euro-
peia propôs ontem sus-
pender as tarifas de im-
portações em todos os 
produtos da Ucrânia 
para a União Europeia 
durante um ano. A me-
dida, descrita pela UE, 
como “um gesto sem 
precedentes de apoio 
a um país em guerra”, 
deve aliviar a situação 
de produtores ucrania-
nos diante da invasão 
militar da Rússia.

Se aprovada, a sus-
pensão também se apli-
cará para as medidas de 
“salvaguarda” da UE em 
vigor sobre as exporta-
ções de aço da Ucrânia 
pelo mesmo período.

Para entrar em vigor, 
a proposta deve passar 
ainda pela considera-
ção e aprovação do Par-
lamento Europeu e do 
Conselho da União Eu-
ropeia. Em nota, a presi-
dente da Comissão Eu-
ropeia, Ursula von der 
Leyen, destaca que a 
agressão russa está afe-
tando “gravemente” a 
economia ucraniana. 
Em conversa com o pre-
sidente Volodymyr Ze-

lensky, a líder europeia 
disse ter concordado na 
importância de uma “rá-
pida e ampla” suspensão 
de tais tarifas para im-
pulsionar a economia do 
país invadido. “O passo 
que estamos dando hoje 
responde a este chama-
do”, afirmou.

Vice-presidente da 
comissão e comissário 
para o comércio a UE, 
Valdis Dombrovskis des-
tacou que o bloco com-
posto por 27 países nun-
ca adotou uma liberação 
de medidas comerciais 
como essa, no que cha-
mou de “sem preceden-
tes” na escala proposta, 
ao conceder à Ucrânia 
tarifa zero e acesso de 
quota zero ao mercado 
da União Europeia. No 
ano passado, as nego-
ciações bilaterais entre 
Ucrânia e UE alcança-
ram seu nível mais alto, 
com mais de 52 bilhões 
de euros movimenta-
dos o dobro do registra-
do em 2016. Ambas as 
partes continham uma 
agenda “ambiciosa” de 
implementação de uma 
área de livre comércio 
profunda e abrangente 
(DCFTA, na sigla em in-
glês), afirma a UE.

Suspensão de tarifas 
Ilana Cardial 
Agência Estado

aPeSar Da guerra

EUA e Rússia trocam prisioneiros 

Os Estados Unidos e a Rús-
sia trocaram prisioneiros, on-
tem, apesar das relações mais 
tensas em décadas devido à 
guerra na Ucrânia, com o ex-
fuzileiro norte-americano Tre-
vor Reed libertado em troca do 
piloto russo Konstantin Yaro-
shenko.

A troca, anunciada pelos 
dois países, não foi parte de 
conversações diplomáticas 
mais amplas e não represen-
tou uma mudança na abor-
dagem norte-americana em 
relação à Ucrânia, disseram 
autoridades dos EUA.

Os laços entre Rússia e EUA 
têm estado no seu pior mo-
mento desde a era da Guerra 
Fria, após a invasão russa da 
Ucrânia em 24 de fevereiro e as 
subsequentes sanções ociden-

tais impostas a Moscou.
Reed, do Texas, estava a ca-

minho de se reunir com sua fa-
mília nos Estados Unidos, dis-
seram altos funcionários do 
governo norte-americano, des-
crevendo o militar de 30 anos 
como “bem-disposto”.

“Hoje, damos as boas-vin-
das a Trevor Reed e celebra-
mos seu retorno à família, que 
sentiu sua falta”, disse o presi-
dente dos EUA, Joe Biden, em 
comunicado, observando suas 
preocupações com a saúde do 
filho do fuzileiro.

Reed foi condenado na Rús-
sia em 2019 por colocar em pe-
rigo a vida de dois policiais 
quando estava bêbado em uma 
visita a Moscou. Os Estados 
Unidos chamaram seu julga-
mento de “teatro do absurdo”

As autoridades norte-ame-
ricanas disseram que Biden 
comutou a sentença de Yaro-

novo eStuDo

Mudança climática ameaça PIB global

As mudanças climáticas po-
dem causar perda de 4% da 
produção econômica global 
anual até 2050 e atingir regiões 
mais pobres do mundo de for-
ma desproporcional, estimou 
novo estudo abrangendo 135 
países.

A agência de classificação 
de risco S&P Global, que dá 
aos países pontuações de cré-
dito com base na saúde de suas 
economias, publicou relatório 
na terça-feira (26) analisando 
o provável impacto econômico 
do aumento do nível do mar e 
de ondas de calor, secas e tem-
pestades mais regulares.

Em um cenário em que go-
vernos evitam, em grande par-
te, novas políticas considerá-
veis de mudança climática, os 

países de renda média e baixa 
provavelmente terão perdas no 
Produto Interno Bruto (PIB) 3,6 
vezes maiores, em média, do 
que as de nações mais ricas.

A exposição de Banglade-
sh, da Índia, do Paquistão e 
Sri Lanka a incêndios flores-
tais, inundações, grandes tem-
pestades e também à escassez 
de água significa que o Sul da 
Ásia tem de 10% a 18% do PIB 
em risco, aproximadamente o 
triplo do percentual ameaçado 
da América do Norte e dez ve-
zes mais que a taxa da região 
menos afetada, a Europa.

As regiões da Ásia Cen-
tral, do Oriente Médio, Norte 
da África e da África Subsaa-
riana também enfrentam per-
das consideráveis. Os países do 
Leste Asiático e do Pacífico en-
frentam níveis de exposição se-

Agência Brasil/Reuters

Perdas
Os países de renda 

média e baixa 
provavelmente terão 

perdas no Produto 
Interno Bruto (PIB) 

3,6 vezes maiores, em 
média, do que as de 

nações mais ricas do 
mundo 

melhantes aos da África Sub-
saariana, mas principalmente 
por causa de tempestades e 
inundações, em vez de ondas 
de calor e secas.

“Em diferentes graus, este 
é um problema para o mun-
do”, disse o principal analis-
ta de crédito governamental 
da S&P, Roberto Sifon-Areva-
lo. “Uma coisa que realmente 
salta aos olhos é a necessida-
de de apoio internacional para 
muitas dessas partes (mais 
pobres) do mundo”.

Os países na região da Li-
nha do Equador ou pequenas 
ilhas tendem a estar mais em 
risco, enquanto as economias 
mais dependentes de setores 
como a agricultura provavel-
mente serão mais afetadas do 
que aquelas com grandes se-
tores de serviços.

Agência Brasil/Reuters

Tensão
Os laços entre Rússia 
e EUA têm estado no 
seu pior momento 

desde a era da Guerra 
Fria, após a invasão 
russa da Ucrânia em 
24 de fevereiro e as 

subsequentes sanções 
ocidentais impostas

a Moscou

shenko, um piloto russo que foi 
preso pelas forças especiais dos 
EUA na Libéria em 2010 e con-
denado por conspiração para 
contrabandear cocaína para os 
Estados Unidos. A Rússia havia 
proposto uma troca de prisio-
neiros por Yaroshenko em julho 
de 2019, em troca da libertação 
de qualquer norte-americano.

Os pais de Reed disseram 
que a troca ocorreu na Turquia.

Biden não comentou os deta-
lhes da troca, mas disse: “As ne-
gociações que nos permitiram 
trazer Trevor para casa exigi-
ram decisões difíceis que eu não 
tomo de ânimo leve”.

Autoridades norte-ameri-
canas disseram que a troca se 
seguiu a meses de intensa di-
plomacia. A porta-voz do Mi-
nistério das Relações Exteriores 
russo, Maria Zakharova, disse 
que a troca resultou de um lon-
go processo de negociação.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, tenta convencer os líderes de Rússia e Ucrânia a encerrarem a guerra

n 

Guterres 
diz que está 
realizando 
a visita 
como um 
“mensageiro 
da paz” e 
defende a 
abertura de 
corredores 
humanitários 
para a saída 
de civis

Foto: Mark Garten-ONU
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Cada vez mais a criatividade faz parte da 
estratégia dos eventos, para se adequar ao 
sonho do cliente, ao orçamento disponível e 

proporcionar encantamento aos participantes. 
Evento é sempre uma celebração, um 

momento memorável, porém, sem inovação 
e sem criatividade estão predestinados ao 
insucesso. Através dos eventos é possível promover 
interações, conectar pessoas, ampliar a rede 
de relacionamentos, promover e comercializar 
produtos e serviços, prospectar e gerar 
oportunidades de novos negócios.

Um evento criativo é uma força propulsora para 
o desenvolvimento das cidades e continuará a ser 
o melhor instrumento de marketing dos destinos 
turísticos. Seja qual for o formato do evento, a sua 
identidade visual reforça o branding e impacta 
os clientes, gerando negócios. Somando a uma 
divulgação eficiente, o resultado é a promoção e o 
reconhecimento da marca. Outra estratégia muito 
importante é automatizar e otimizar processos 
para a organização de eventos. Por isso, utilize 
uma plataforma digital que ofereça diferentes 
recursos de promoção, engajamento, visibilidade, 
comunicação ágil e comercialização.

Todo o conteúdo digital é uma estratégia de 
impulsionamento para chegar ao público correto 
e gerar o maior número de conexões, entre 
consumidores e fornecedores. As tendências para o 
setor de eventos criativos estão fundamentadas em 
sustentabilidade e em criatividade. As celebrações 
corporativas concentram suas energias no 
entretenimento criativo e no cuidado com seus 
convidados.

Para a sustentabilidade do evento é 
necessário substituir o uso de peças impressas 
por um aplicativo. E para aumentar ainda mais o 
engajamento do seu evento, o ideal é lançar uma 
hashtag para que os participantes utilizem em 
suas postagens e promova mais interação.

Os eventos híbridos estão conquistando 
cada vez mais espaço e prometem continuar no 
mercado. A retransmissão de videoconferências é 
uma das principais tendências, que quando bem 
aplicada, causa o impacto necessário para gerar 
um grande alcance e até transformar os visitantes 
em novos leads, ou seja, alguém interessado no 
tema do seu negócio.

Trabalhar com inovação tecnológica gera 
mais engajamento e produtividade da equipe. 
Permite ampliar o alcance do evento, de forma 
exponencial, mais dinâmica e proativa. Processos 
mais eficientes, ágeis e com custos menores, 
impactam positivamente na produtividade do seu 
evento, além de possibilitar o aumento de vendas, 
uma vez que melhora também o relacionamento e 
a comunicação da empresa para com os clientes.

Em uma empresa, a tecnologia e a inovação 
podem ser sinônimo de agregação de valor ao 
branding do seu produto e uma marca mais 
relevante no mercado. Ficar por dentro das 
tendências e implementá-las em sua própria 
estratégia é uma das melhores maneiras de 
permanecer à frente de seus concorrentes, no 
mercado.

A mudança de comportamento de consumo 
que vivenciamos nos últimos anos está fortemente 
vinculada às mídias digitais, que passaram a 
desempenhar um papel relevante nas nossas vidas.

Eventos é uma solução viável, assertiva 
e totalmente eficaz para dar visibilidade e 
projeção aos pequenos negócios no mercado.
Como exemplo de evento criativo, chamamos a 
atenção do leitor para a Expo Turismo Paraíba, 
que acontecerá de 5 a 7 de maio, em João Pessoa, 
capital da Paraíba. 

Uma feira 100% paraibana, com expositores 
de 90 municípios, das doze regiões turísticas, do 
Mapa da Regionalização do Turismo – MTUR. 
Uma proposta inovadora e oportuna para dar 
visibilidade a vários destinos turísticos, ainda 
desconhecidos, mas que contribuem para a 
diversidade da oferta turística da Paraíba, nas 
suas diversas modalidades: turismo rural, sol 
e mar, cultural, aventura, ecoturismo, religioso, 
náutico, pesca esportiva, negócios e eventos.
Acesse: www.expoturismoparaiba.com.br.

Investir em criatividade e inovação é prioridade 
para os eventos criativos e colaborativos. Além 
de sua empresa se destacar, fortalece ainda mais 
o relacionamento com os clientes e pode criar 
parcerias sólidas, que agreguem valor para todos os 
envolvidos e possibilitem a expansão de mercado. A 
tecnologia não substituirá o evento, mas contribuirá, 
consideravelmente, para a sua melhoria.

O preço médio da gasoli-
na aferido nos postos de todo 
Brasil, entre 17 e 23 de abril, 
indicou um novo recorde, de 
acordo com os registros da 
Agência Nacional de Petróleo 
(ANP), R$ 7,270. O valor supe-
rou a maior média, registrada 
entre 13 e 19 de março deste 
ano, que era de R$ 7,267. Ape-
sar da alta nacional, de acor-
do com a pesquisa da ANP, a 
Paraíba segue como combus-
tível mais barato do Nordes-
te e o quarto mais baixo do 
Brasil, estipulado em R$ 7,036.

Dados do Sistema de Le-
vantamento de Preços (SLP) 
da ANP indicam que, na se-
mana entre 17 e 23 de abril, 
a média por região foi me-
nor no Sul, com R$ 7,109, e 
maior no Centro-Oeste, com 
R$ 7,440. O maior valor en-
contrado para a gasolina foi 
R$ 8,559 e o menor, R$ 6,190. 
A pesquisa envolveu 5.235 
postos de abastecimento em 
todo o país.

A escalada do preço do 
combustível se acentuou no 
ano passado. A primeira vez 
que o litro da gasolina co-
mum passou de R$ 5 foi em 
março, quando os postos do 
país cobraram, em média, 
R$ 5,484. Em setembro do 
ano passado, o valor chegou 
a R$ 6,078.

Procurado pelo jornal A 
União, o Sindicato do Comér-
cio Varejista de Combustíveis 
e Derivados de Petróleo no 
Estado da Paraíba (Sindipe-
tro-PB) informou por meio 

Fomentar o empreendedo-
rismo, estimular a atividade 
econômica fruto dos peque-
nos negócios e capacitar os do-
nos de empresas para que tra-
gam resultados positivos. Com 
esse objetivo, o Sebrae Paraíba 
está realizando, em 2022, ano 
que completa 50 anos, 90 even-
tos distribuídos em todas as re-
giões do estado.

“Após dois anos de pande-
mia, em que continuamos aten-
dendo o dono de pequeno negó-
cio por meio dos canais digitais 

e realizando eventos de forma 
remota, o Sebrae este ano está 
com uma agenda intensa que 
estimula o empreendedorismo 
em suas mais diversas áreas, 
como beleza, turismo, agro-
negócio, inovação, calçados e 
tecnologia, entre outros, com 
programações presenciais e, 
também, remotas”, afirma o di-
retor técnico do Sebrae, Luiz Al-
berto Amorim.

Entre os eventos previstos, 
destaca-se, por exemplo, o Se-
brae Pro-Business 2022 previs-

to para o mês de novembro, que 
anualmente reúne os principais 
nomes do empreendedorismo 
do país, assim como a Expo Tu-
rismo Paraíba, e a Feira Parai-
bana da Beleza, programadas 
para o mês de maio. Duran-
te a Feira Paraibana da Beleza, 
este ano, será realizada a Se-
mana do MEI, com programa-
ções gratuitas voltadas ao mi-
croempreendedor individual. 
 
Sebrae 50+50 

Este ano, o Sebrae faz 50 

anos, depois de percorrer uma 
história que se confunde inte-
gralmente com a evolução dos 
pequenos negócios no Brasil 
durante meio século. Para cele-
brar a data, a instituição realiza 
a campanha 50+50, em come-
moração aos 50 anos e prepa-
ração para os próximos 50, na 
busca de, cada vez mais, fazer 
o Sebrae que o Brasil precisa e 
de ser a força do empreendedor 
brasileiro. Para mais informa-
ções, acesse o site www.sebrae.
com.br/50mais50.

Pesquisa da ANP mostrou a diferença entre os valores praticados nos estados  

Gasolina sobe, mas PB tem 
menor preço do Nordeste

Mais de R$ 7

Sebrae PB faz 50 anos e realiza eventos 
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Apesar de mais barato no estado, consumidores estão pagando caro pelo litro do combustível

de sua assessoria de imprensa 
que, desde o estabelecimento 
da política de Preço de Parida-
de Internacional (PPI) pela Pe-
trobras, o valor do combustível 
que chega às bombas nos pos-
tos é fortemente influenciado 
pelo câmbio e ao valor inter-
nacional do barril de petróleo, 
que são muito mais voláteis.

Ivandro Oliveira, porta-
voz do Sindipetro-PB, expli-
ca que o Brasil, muito embo-
ra seja autossuficiente em sua 
produção de petróleo, não dis-
põe de estrutura adequada 
para refinamento do petróleo 
bruto, fazendo com que as dis-
tribuidoras comprem o com-
bustível que vai para os postos 
do exterior, ou seja, compran-
do em dólar.

“Você tem um movimen-
to de mercado que acompa-

nha as operações do próprio 
dólar, que faz com que o pre-
ço do combustível obedeça es-
ses movimentos, tanto para 
cima, quanto para baixo. A Pe-
trobras sinaliza, mas o preço 
é determinado pelo mercado, 
pela volatilidade do câmbio. O 
elo mais frágil da cadeia, com-
posta pelas refinarias, distri-
buidoras e postos, é a ponta, 
o varejo, o dono do posto. Em 
todos os casos em que aconte-
cem reajuste para mais, os pos-
tos apenas repassam o reajus-
te que vem de cima”, explica.

Margem de lucro
Ainda conforme infor-

mações da Sindipetro-PB, os 
postos, de forma geral, apli-
cam uma margem de lucro 
de aproximadamente 9% em 
cima do valor do combustí-

vel adquirido junto às distri-
buidoras. A margem de lu-
cro apertada prejudica ainda 
mais os pequenos empresá-
rios, que não trabalham com 
rede de postos, uma vez que 
a aquisição dos combustíveis 
junto às distribuidoras não é 
a mesma dos grandes empre-
sários donos de redes de pos-
tos, o que permite um poder 
de barganha pelo alto volume 
na compra.

“Ainda temos uma guer-
ra no mundo que interfere o 
ocidente, gerando ainda mais 
instabilidade no mercado. Ou-
tro fator que complica qual-
quer previsão é o fato deste 
ano ser ano eleitoral, o que in-
cide na volatilidade do câm-
bio e incide por consequência 
no mercado dos combustíveis 
fósseis”, acrescentou.

Embora a Paraíba tenha 
os menores preços médios 
da gasolina no Nordeste, e 
o segundo menor do etanol 
na região (R$ 5,337), atrás 
apenas de Alagoas (R$ 
5,303), o estado paraibano 
sofreu com o aumento do 
preço do diesel. Conforme 
última pesquisa divulgada 

pela ANP, o valor regular 
desse combustível está em 
R$ 6,576 no estado.

Segundo Ivandro Oli-
veira, do Sindipetro-PB, o 
estado, assim como outros 
vizinhos do Nordeste, pas-
sou por um período de falta 
do produto no mercado, fa-
zendo com que, pela lei da 

oferta e da demanda, hou-
vesse um aumento no preço 
do diesel no estado. Entre-
tanto, o mercado normali-
zou a situação e a tendên-
cia é de que não haja novos 
aumentos.

“A gente teve uma di-
ficuldade com a aquisição 
do produto, sobretudo no 

diesel. Tivemos a chegada 
do diesel pelos portos de 
Cabedelo e de Suape, em 
Pernambuco, mas em uma 
quantidade menor. Aconte-
ceu um atraso nas distribui-
doras por falta de produ-
tos. Tivemos esse problema, 
mas que foi equacionado”, 
concluiu.

Valor médio do diesel tem alta por falta do produto



A alta de 1,73% registrada em abril 
pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi a 
mais elevada desde fevereiro de 2003, 
quando ficou em 2,19%, segundo os 
dados divulgados pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Se considerados apenas os meses de 
abril, o IPCA-15 foi o mais acentuado 
desde 1995, quando ficou em 1,95%.

O resultado fez a taxa acumula-
da em 12 meses passar de 10,79% em 
março para 12,03% em abril, a mais 
elevada desde novembro de 2003, 
quando estava em 12,69%. No mês 
de abril de 2021, o IPCA-15 tinha su-
bido 0,60%. Agora, a taxa acumula 
um aumento de 4,31% no ano, segun-
do o IBGE.

O resultado foi decorrente de au-
mentos em oito dos nove grupos de 
produtos e serviços. A única deflação 
foi registrada pelo grupo Comunica-
ção (-0,05%).

Os avanços de preços ocorreram 
em transportes (3,43%), habitação 
(1,73%), alimentação e bebidas (2,25%), 
vestuário (1,97%), educação (0,05%), ar-
tigos de residência (0,94%), despesas 
pessoais (0,52%) e saúde e cuidados 
pessoais (0,47%).

Transportes e alimentação res-
ponderam juntos por cerca de 70% do 
IPCA-15 de abril. Em vestuário, houve 
altas de preços em todos os itens pes-
quisados. Joias e bijuterias subiram 
0,61%, e roupas femininas aumenta-
ram 2,70% (com 0,03 ponto porcen-
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Com índice de 1,73%, o IPCA-15 de abril alcançou o maior percentual para o mês desde 1995, quando ficou em 1,95%

Prévia da inflação registra maior alta 
em 27 anos 

Daniela Amorim 
Agência Estado

em março

Investimento no Tesouro Direto 
supera resgates em R$ 2,11 bi

Os investimentos em títulos 
do Tesouro Direto somaram R$ 
4,13 bilhões em março, enquanto 
os resgates atingirtam R$ 2,02 bi-
lhões. Dessa forma, houve emissão 
líquida de R$ 2,11 bilhões, segun-
do informou ontem, em Brasília, 
a Secretaria do Tesouro Nacional.

Em março, o total de investido-
res ativos no Tesouro Direto, aque-
les que atualmente estão com sal-
do em aplicações no programa, 
teve um aumento de 37.993 in-
vestidores, atingindo a marca de 
1.900.778 pessoas, a maior da série 
histórica iniciada em 2002.

O número de investidores ca-
dastrados no programa aumentou 
em 521.402, crescimento de 73,94% 
em relação a março de 2021, che-

gando a 17.891.025 pessoas.
As aplicações de até R$ 1 mil 

representaram 58,43% das opera-
ções de investimento no mês. O va-
lor médio por operação foi de R$ 
7.105,91. O título mais demandado 
pelos investidores foi o indexado à 
taxa Selic (Tesouro Selic) que tota-
lizou, em vendas, R$ 2,40 bilhões 
e correspondeu a 57,97% do total.

Títulos
Os títulos indexados à inflação 

(Tesouro IPCA+ e Tesouro IPCA+ 
com Juros Semestrais) somaram 
R$ 1,30 bilhão e corresponderam 
a 31,50% das vendas, enquanto os 
títulos prefixados (Tesouro Pre-
fixado e Tesouro Prefixado com 
Juros Semestrais) totalizaram R$ 
435,11 milhões em vendas, ou 
10,53% do total.

Agência Brasil

negociações 

Índice de reajustes salariais 
de março ficam iguais ao INPC

O reajuste mediano dos salá-
rios obtidos nas negociações sa-
lariais em março deste ano ficou 
igual ao Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC) acu-
mulado dos últimos 12 meses, de 
10,8%. De acordo com o boletim 
mensal da Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe), Sa-
lariômetro - Mercado de Trabalho 
e Negociações Coletivas, o mês de 
março repetiu o padrão dos últi-
mos 12 meses, com aumento real 
mediano nulo ou negativo.

Segundo o boletim, de cada 
seis negociações, só uma resultou 
em aumento real acima do INPC, 
o que trouxe a proporção de rea-

justes acima do índice de 16,1%. 
Já a proporção de reajustes abai-
xo do INPC foi de 49,9%, enquan-
to as negociações em que se obti-
veram aumentos iguais ao índice 
foi de 34,1%. A proporção de rea-
justes médios foi de 10,1%.

O boletim indicou ainda que 
o regime de trabalho híbrido é 
um tema com espaço crescente 
na negociação coletiva. As cláu-
sulas mais frequentes nos acor-
dos e nas convenções coletivas no 
primeiro trimestre de 2022 foram 
o controle de jornada, que apare-
ce em 50,6% dos acordos coletivos 
e em 1,5% das convenções coleti-
vas. Em seguida vem a ajuda de 
custo (75,1% e 29,9%), horário fle-
xível (36,7% e 43,3%), e prevenção 
de acidentes (69,6% e 6,7%).

Flávia Albuquerque 
Agência Brasil

tual de impacto no IPCA-15 de abril).
No grupo saúde e cuidados pes-

soais, o maior impacto foi dos produ-
tos farmacêuticos, alta de 3,37% e con-
tribuição de 0,10 ponto porcentual, em 
decorrência da autorização de reajus-
te de até 10,89% no preço dos medica-
mentos a partir de 1o de abril.

Maiores altas
O grupo de alimentos e bebidas foi 

o segundo que mais influenciou no re-
sultado de abril. O resultado foi regis-
trado por conta do aumento no preço 
dos itens consumidos em domicílio, 
que foi de 3%. Na lista de alimentos 
que registraram as maiores altas es-
tão tomate (26,17%), cenoura (15,02%), 
leite longa vida (12,21%), óleo de soja 
(11,47%), batata inglesa (9,86%) e pão 
francês (4,36%).

Vilões
Na lista de alimentos que 
registraram as maiores 

altas estão tomate (26,17%), 
cenoura (15,02%), leite longa 

vida (12,21%), óleo de soja 
(11,47%), batata inglesa 

(9,86%) e pão francês (4,36%)

Defensoria Pública da Paraíba 
realiza concurso no domingo

Primeira fase

Acontecerá no domingo, em 
João Pessoa, a primeira fase do se-
gundo concurso para ingresso na 
carreira de membros da Defenso-
ria Pública do Estado da Paraíba 
(DPE-PB). A prova objetiva será 
realizada em seis locais, para mais 
de 6,4 mil candidatos, incluindo 
indígenas, quilombolas e origina-
dos de comunidades tradicionais. 
Os portões abrem às 8h e fecham 
às 9h, horário local. Estão sendo 
ofertadas 20 vagas, mais cadas-
tro reserva.

Os locais de aplicação das pro-
vas estão disponíveis para a con-
sulta no endereço eletrônico www.
concursosfcc.com.br.

Os candidatos terão cinco ho-
ras para fazer a prova escrita obje-
tiva, composta de 100 questões de 
múltipla escolha. O conteúdo pro-
gramático, de acordo com o edital, 
prevê questões das seguintes disci-
plinas: Direito Civil e Consumidor, 
Direito Processual Civil, Tutela Co-
letiva, Princípios Institucionais da 
Defensoria Pública, Direito Penal, 

Direito Processual Penal, Execução 
Penal, Criminologia, Direito Cons-
titucional, Direito Administrativo, 
Direito da Criança e do Adolescen-
te, Direitos Humanos de pessoas 
em situação de vulnerabilidade, 
Sociologia Jurídica, Filosofia Jurí-
dica e História da Paraíba

No dia da realização da prova 

os candidatos devem apresentar o 
cartão informativo disponível no 
site da Fundação Carlos Chagas 
www.concursosfcc.com.br, além 
da carteira de identidade com foto, 
ou algum documento que o identi-
fique e caneta esferográfica trans-
parente (tinta preta ou azul), con-
forme o edital.

Confira locais de prova
n Unipê - Rod. BR 230 km 22
n FPB - Av. Monsenhor Walfredo Leal, 512, Tambiá
n Facene - Av. Frei Galvão,  12, Gramame
n Colégio Século
Unidade 1: Rua Radialista Antônio Assunção de Jesus, 89, 
Jardim Cidade Universitária
Unidade 2: Rua Bancário Sérgio Guerra, 385, 
Jardim Cidade Universitária
n Colégio Meta - Rua Maria Rosa Jacinto, 71, Bessa

São aguardados, nesta etapa, mais de 6,4 mil candidatos nos seis locais de prova disponibilizados em João Pessoa

Paulo Guedes volta a prometer 
nova rodada de redução do IPI

tributo industrial

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, voltou a prometer ontem 
uma nova rodada de redução do 
Imposto sobre Produtos Industria-
lizados (IPI). Em fevereiro, o gover-
no reduziu de maneira linear as 
alíquotas do tributo industrial em 
25% para todos os produtos, com 
exceção dos cigarros. 

“Baixamos o IPI em 25% e va-
mos para mais uma rodada, bai-
xando as alíquotas em até 35%. 
Face o nosso controle de gastos, 
estamos transformando aumento 
inesperado de arrecadação em re-
dução de alíquotas. O governo vai 

devolver o excesso de arrecadação 
reduzindo os impostos”, repetiu, 
em participação virtual na aber-
tura do Seminário Diagnóstico do 
Contencioso Tributário Adminis-
trativo promovido pelo Banco In-
teramericano de Desenvolvimento 
(BID) e pela Receita Federal.

Tributos
Mais uma vez, Guedes recla-

mou do volume trilionário do con-
tencioso tributário brasileiro, além 
da grande quantidade de desone-
rações e subsídios que beneficiam 
apenas alguns poucos setores.

“Há algo de profundamente 
disfuncional, equivocado e dis-
torcido com o sistema tributário. 

Quem tem poder político, tem lob-
by em Brasília, consegue se isentar 
de impostos. Vem aqui e obtém fa-
vores. De outro lado, quem tem po-
der econômico procrastina o paga-
mento, enfrenta a Receita, vão para 
a Justiça e ficam 15, 20 anos sem pa-
gar”, repetiu o ministro.

Ele reiterou que o Brasil deve 
insistir na reforma tributária para 
se posicionar corretamente para 
ocupar espaços na reconfigura-
ção das cadeias produtivas globais. 
Afirmou que os grandes grupos 
industriais devem buscar regiões 
próximas do Ocidente, sobretudo 
em países confiáveis que sigam as 
“regras do jogo” e sejam geopoli-
ticamente estáveis e previsíveis.

Eduardo Rodrigues 
Agência Estado

Foto: Divulgação
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Projeto é intermediado pelo Programa PB Rural Sustentável e atende pessoas de 69 municípios paraibanos 

Cooperar capacita 3,5 mil famílias
Construção de Cisternas 

O Projeto Cooperar do Es-
tado da Paraíba, por intermé-
dio do programa PB Rural 
Sustentável, começou nes-
ta semana a capacitação das 
3,5 mil famílias que serão be-
neficiadas com a construção 
de cisternas de placas. A ho-
mologação do contrato para 
a construção de 3.500 cister-
nas em 69 municípios da Pa-
raíba foi anunciada pelo go-
vernador João Azevêdo, no 
programa Conversa com o 
Governador desta semana, 
cuja ação representa investi-
mentos de aproximadamen-
te R$ 40 milhões.

 A cisterna é uma das me-
lhores e mais eficazes alter-
nativas para minimizar os 
efeitos da estiagem. Por isso, 
a construção deste equipa-
mento em comunidades ru-
rais paraibanas é uma das 
principais ações do PB Rural 
Sustentável, executado pelo 
Governo do Estado da Paraí-
ba, por meio do Projeto Coo-
perar. E estas oficinas são jus-
tamente para que as famílias 
beneficiárias saibam cons-
truir, usar, façam a manuten-
ção correta dessas cisternas e 
garantam o uso racional da 
água e sua qualidade.

 Ao todo, serão realiza-
das 168 Oficinas de Capaci-

Nas oficinas, técnicos receberam instruções para orientar as famílias beneficiárias a fazerem manutenção correta das cisternas

tação para Beneficiários das 
Cisternas, no período de três 
semanas: de 25 a 29/04, de 
02 a 06/05 e de 09 a 13/05. As 
oficinas são ministradas por 
10 equipes formadas pelos 
técnicos do Cooperar e da 
parceira Empresa Paraibana 
de Pesquisa, Extensão Rural 
e Regularização Fundiária 
(Empaer). 

 Para isso, foi promovida 
uma reunião com os profis-
sionais do Projeto Cooperar, 
para Nivelamento Metodo-
lógico das Equipes Técnicas 

sobre as Oficinas de Capaci-
tação para Beneficiários das 
Cisternas, no auditório do 
órgão. Na ocasião, eles rece-
beram instruções para que 
orientem as famílias bene-
ficiárias quanto à adequada 
construção, utilização e ma-
nutenção das cisternas, ga-
rantindo uso e gestão da água 
com qualidade. 

O coordenador-geral do 
Projeto Cooperar, Omar 
Gama, abriu os trabalhos e a 
coordenadora do Componen-
te 1, Nalfra Queiroz, deu se-

quência durante o dia inteiro.
 Além dos técnicos, tam-

bém participaram do nive-
lamento o chefe de Gabinete, 
Marcílio Nóbrega, a gerente 
Operacional, Elisane Abran-
tes, o gerente de Planejamen-
to, Monitoramento e Avalia-
ção, Flávio Luna, os regionais 
Francisco Delgado (Sumé), 
Kleber Sousa (Sousa), Sebas-
tião Pereira (Soledade) e Zé 
Filho (Patos), a coordenadora 
do Componente 2, Angeluce 
Lavor, do Componente 3, Val-
decy Freire, da Salvaguar-

das Socioambientais, Caro-
lina Sátiro e o coordenador 
de TI, Eduardo Vicentin, en-
tre outros. 

Beneficiados
Serão contemplados com as 

cisternas os municípios de Ala-
goinha, Belém, Ingá, Mogei-
ro, Mulungu, Pilões, Serraria, 
Sobrado, Alagoa Grande, Ala-
goa Nova, Algodão de Jandaíra, 
Araruna, Areia, Baraúna, Barra 
de Santa Rosa, Boa Vista, Borbo-
rema, Cacimba de Dentro, Cas-
serengue, Cubati, Dona Inês, 

Esperança, Lagoa Seca, Mas-
saranduba, Pedra Lavrada, Sal-
gadinho, Santo André, São Se-
bastião de Lagoa de Roça, São 
Vicente do Seridó, Solânea, So-
ledade, Barra de São Miguel, 
Caturité, Livramento, Montei-
ro, Santa Cecília, São João do 
Tigre, Serra Branca, Umbu-
zeiro, Água Branca, Cacim-
ba de Areia, Conceição, Con-
dado, Coremas, Itaporanga, 
Juru, Manaíra, Pedra Branca, 
Piancó, Princesa Isabel, Santa 
Inês, Santana de Mangueira, 
São José de Caiana, São José de 
Espinharas, São José de Prin-
cesa, São Mamede, Tavares, 
Aparecida, Bom Sucesso, Bre-
jo do Cruz, Cachoeira dos Ín-
dios,  Catolé do Rocha, Monte 
Horebe, Riacho dos Cavalos, 
São João do Rio do Peixe, São 
José de Piranhas, Sousa e Viei-
rópolis.

 O Projeto Cooperar/PB 
Rural Sustentável, vincula-
do à Secretaria de Estado da 
Agricultura Familiar e do De-
senvolvimento do Semiári-
do (Seafds), é um programa 
do Governo do Estado da Pa-
raíba que tem o objetivo de 
melhorar o acesso à água, re-
duzir a vulnerabilidade agro-
climática e aumentar o acesso 
a mercados da população ru-
ral da Paraíba.

Fotos: Secom-PB

O Ministro das Comu-
nicações, Fábio Faria, dis-
se ontem que a decisão do 
WhatsApp, de adiar, para 
depois das eleições, a cria-
ção de “comunidades” e 
outras mudanças no apli-
cativo de mensagens não so-
freu interferência do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE). 
Na quarta-feira, o presiden-
te Jair Bolsonaro e o minis-
tro reuniram-se com repre-
sentantes do WhatsApp e 
da Meta (nome corporativo 
do Facebook). A reunião foi 
agendada com o objetivo de 
elucidar dúvidas sobre pos-
sível interferência das auto-
ridades eleitorais brasileiras. 
Após a reunião, em entre-
vista à imprensa, Faria con-
tou que as mudanças pre-
vistas serão globais e não 
restritas ao Brasil.

No último dia 14, a em-
presa anunciou a criação 
das comunidades, que te-
rão mais pessoas do que os 
grupos de WhatsApp com 
256 usuários. Mas a funcio-
nalidade só estará disponí-
vel após as eleições.

Também foram anuncia-
das mudanças nos grupos já 

existentes. Uma ferramen-
ta de reações, como a do Fa-
cebook, será inserida para 
que pessoas possam se posi-
cionar sobre as mensagens. 
Administradores poderão 
apagar mensagens.

Além disso, será possível 
compartilhar arquivos com 
até dois GB e fazer salas de 
conversa em áudio com até 
32 pessoas.

Lixo eletrônico
De acordo com o mi-

nistro, os representantes 
do aplicativo disseram que 
a restrição do número de 
integrantes de comunida-
des evitam lixo eletrôni-
co similar ao observado 
em e-mails. “Foi uma deci-
são global porque eles não 
querem que o WhatsApp 
fique como o e-mail, com 
muitas mensagens que vão 
para o lixo eletrônico”, dis-
se o ministro.

“Saiu na imprensa que 
o TSE teria pedido para o 
WhatsApp não iniciar al-
gumas operações no Brasil 
antes da eleição. Eles dei-
xaram claro que isso não 
ocorreu e que as decisões 
tomadas foram da empre-
sa. É uma decisão do mer-
cado. 

Pedro Peduzzi 
Agência Brasil

Foto: Anton/Pexels

Criação de “Comunidades”

WhatsApp só atenderá  
mudanças após as eleições  

Ministério das Comunicações negou interferência do TSE 

O espaço também conta com hospedagem que comporta até 15 pessoas, com café da manhã

gastronomia em maria da pá virada

Bistrô celebra Jackson do Pandeiro

O município de Alagoa 
Grande, região do Brejo, 
conta com um produto tu-
rístico de qualidade que tem 
um grande diferencial a co-
meçar pelo nome que lhe foi 
dado. Trata-se do Maria da 
Pá Virada Bistrô, um estabe-
lecimento que propõe gra-
tificantes experiências gas-
tronômicas, num ambiente 
que remete à tranquilidade 
da vida numa cidade de in-
terior, cujo o nome é uma 
homenagem a música de 
Jackson do Pandeiro.

O espaço, além do am-
biente que retrata a vida 
em uma pequena fazenda, 
conta com hospedagem que 
comporta até 15 pessoas, 
tendo ainda um belo chalé 
de madeira que lembra as 
antigas casas de campo. O 
lugar retrata a vida em uma 
fazenda, através de um bem 
estruturado cenário, onde 
as pessoas passeiam em um 
caminho muito bem arbo-
rizado e vai conhecendo 
um pouco o modo de viver 
dos patos, galinhas, guines, 
bode, carneiro, piru, coelho, 
além de pássaros livres.

A culinária artesanal, 
também faz o diferencial 
desse maravilhoso produ-
tos turístico. O casal, Ma-
ria José e Nazareno Nasci-
mento Felix, fazem questão 
de produzir os próprios 
alimentos que são servidos 
aos visitantes e confeccio-
nam deliciosos bolos, pães 
e geleia artesanal. O grande 
charme do local é um belís-
simo chalé de mateira, onde 
funcionava o galpão para 
os trabalhos do Nazareno, 
“nós transformamos o gal-
pão nesse chalé e adequa-
mos toda a estrutura para 
proporcionar conforto para 

os nossos hospedes”, revela 
Maria José.

Ela conta porque deci-
diu homenagear o seu pro-
duto com o nome da músi-
ca do Jackson do Pandeiro, 
“na verdade isso foi uma ho-
menagem aos 100 anos de 
nascimento do Jackson do 
Pandeiro, cujo objetivo foi 
divulgar essa música pou-
co conhecida, mas, que tem 
tudo haver porque ela re-

trata a vida de uma mulher 
empoderada”. O ambiente 
da cidade nordestina tam-
bém é retratado na pequena 
“Bodega Maria da Pá Vira-
da”, onde o cliente vai en-
contrar todos os produtos 
confeccionados pela Maria 
José, como também diver-
sos tipos da cachaça, rapa-
dura, temperos, etc.

A garotada também 
como opção para brincadei-

ra de “casinha”, ou seja, uma 
bela casinha de madeira foi 
montada com diversos uten-
sílios doméstico de brinque-
do, para que os pequeninos 
se divirtam brincando. Uma 
pequena mesa com quatro 
cadeiras, bonecas, paneli-
nhas, fogão, talher, copos, 
entre outros itens de brin-
quedos, dão a “Casinha de 
Brinquedo” um ar da verda-
deira casa de família. 

Serviço
n Endereço: R. da Infância, 31 – Conjunto José Marques, Alagoa Grande – PB, 58388-000
 Horário: De terça a domingo das 8h às 11h (p/café da manhã/brunch), das 16h às 

18h (p/chá da tarde) e das 20 às 22h (p/jantar). Atendendo sempre mediante agen-
damento, inclusive para visitas, ensaio fotográfico, reuniões, encontros, etc.

n Também faz entrega (delivery) de café da manhã, almoço e jantar (pães, tortas, bis-
coitos, cerveja artesanal, pratos especiais, etc).

n Telefone: (83) 99917-5453 (Zeza)
n Instagram: @mariadapaviradabistro
n E-mail: mariadapaviradabistro@gmail.com

n 

Maria, 
ao lado 
de uma 
antiga 
balança 
Filizolla

Teresa Duarte 
teresaduarte2@hotmail.com

Fotos: Teresa Duarte
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Ana Maria Lins conheceu o trabalho de artesãs em Serra Redonda e Alagoa Nova e discutiu detalhes sobre evento

Primeira-dama visita bordadeiras 
artesanato da paraíba

A primeira-dama do Es-
tado e presidente de Honra 
do Programa do Artesasnato 
Paraibano (PAP), Ana Maria 
Lins, esteve nos municípios de 
Serra Redonda e Alagoa Nova, 
ocasião em que conheceu o 
trabalho de artesãs bordadei-
ras que serão homenageadas 
no 34° Salão do Artesanato Pa-
raibano, que ocorrerá de 8 de 
junho a 3 de julho, em Campi-
na Grande, com o tema “Bor-
dados que contam histórias”.  

Acompanhada pela ges-
tora do PAP, Marielza Rodri-
guez, Ana Maria Lins discu-
tiu com as artesãs detalhes da 
realização do evento, que vai 
contar com a participação de 
400 expositores de todas as re-
giões do Estado. 

 Em Alagoa Nova, conside-
rado o centro de produção do 
bordado na Paraíba, a primei-
ra-dama do Estado conheceu 
o trabalho desenvolvido pela 
Associação dos Artesãos de 
Alagoa Nova (Asnova) e pela 
Cooperativa das Bordadeiras.

 Na última segunda-feira, 
o governador João Azevêdo 
anunciou a abertura das ins-
crições para o 34° Salão do Ar-
tesanato, que podem ser feitas 
no Instagram do PAP, no per-
fil @artesanatopap, até o dia 8 
de maio. O evento é um dos 
mais aguardados pelos arte-
sãos por ocorrer numa época 
bem típica para o segmento, as 
festividades juninas e durante 
o Maior São João do Mundo. 

 Em Serra Redonda, a pri-
meira-dama do Estado desta-
cou a importância de conhe-
cer o trabalho das artesãs e 
saber as expectativas delas 
para o Salão do Artesanato. 
“É uma visita que tem o obje-
tivo de trazer o artesão, a arte-
sã para dentro desse proces-
so, que é a realização do Salão 
do Artesanato. Aqui, nós dis-
cutimos o que eles esperam 
para o evento, as suas neces-
sidades e, assim, oferecer um 
apoio mais efetivo. É impor-
tante esse olhar de quem está 

dentro do processo. Isso ex-
plica, em boa parte, o sucesso 
dos Salões que temos realiza-
do”, afirmou.

 Na ocasião, Ana Maria Lins 
conheceu o trabalho da arte-
sã Evanilda Cavalcante, de 74 
anos. Dona Dida, como é co-
nhecida, faz bordado desde 
os 12 anos de idade, arte que 
aprendeu ainda com a mãe. “A 
vida no Sítio Taboca, onde nas-
ci, era muito difícil e, já naque-
la época, a minha mãe resolveu 
fazer bordado para comple-
mentar a renda”, contou.  

Sem esconder as boas ex-
pectativas que tem com o 34° 
Salão do Artesanato, Dona 
Dida, que também é mestra 
labirinteira, agradeceu a visi-
ta da primeira-dama, desta-
cando a importância da ini-
ciativa nas ações adotadas pelo 
Governo do Estado em prol do 
segmento. “É primordial rece-
ber a visita da primeira-dama 
do Estado, mostrar o nosso tra-
balho e também o que a gen-
te deseja para o Salão”, comen-
tou. “Aqui em Serra Redonda, 
muitos idosos morreram com 
a pandemia; por isso, nem os 
filhos eu visitava. Estou mui-
to ansiosa para o Salão e espe-
ro estar completamente recu-
perada”, acrescentou, fazendo 
referência a um atropelamen-
to que sofreu.

A primeira-dama do Es-
tado e presidente de Honra 
do Programa do Artesanato 
Paraibano (PAP), Ana Maria 
Lins, esteve quarta-feira em 
Campina Grande, para co-
nhecer as instalações da loja 
do Museu do Artesanato Pa-
raibano Janete Costa, no Par-
tage Shopping, e discutir com 
a direção do empreendimen-
to detalhes do projeto. 

Na ocasião, Ana Maria 
Lins agradeceu aos executi-
vos do Shopping Partage a 
parceria com o Governo do 
Estado, destacando a impor-
tância da iniciativa para a 
comercialização e divulga-
ção do artesanato paraibano. 
“Ficamos muito felizes com 
mais essa grande oportunida-
de que a parceria entre o Go-
verno do Estado e o Shopping 
Partage oferece ao nosso arte-
são, à nossa artesã. São muitas 
portas que têm sido abertas, 
em parceria com a iniciativa 
privada, para o nosso artesa-
nato, gerando renda e propor-
cionando dignidade à catego-
ria”, afirmou.

 A gestora do PAP, Mariel-
za Rodriguez, ressaltou que 
as parcerias feitas com a ini-
ciativa privada para divul-
gar ainda mais o artesanato 
paraibano mostram a credi-
bilidade das ações adotadas 

pelo Governo do Estado em 
prol do segmento. “Desde o 
início da gestão, o governa-
dor João Azevêdo e a primei-
ra-dama do Estado e presi-
dente de Honra do PAP, Ana 
Maria Lins, não têm medi-
do esforços para fortalecer o 
artesanato paraibano, com-
preendido pelo Governo do 
Estado não apenas como um 
segmento cultural, o que já se 
justificaria a sua importân-
cia, mas também como um 
segmento gerador de empre-
go e renda, que ganha a sua 
importância cada vez mais 
na economia do nosso Esta-
do”, disse.

 O superintendente do 
Shopping Partage, Wagner 
Fernando, afirmou que a par-
ceria com o Governo do Esta-
do é uma oportunidade de o 
empreendimento valorizar 
ainda mais a cultura parai-
bana. “Nós recebemos essa 
parceria muito bem. O arte-
sanato paraibano é uma valo-
rização da cultura local, pau-
tado nos principais pilares do 
desenvolvimento sustentá-
vel, que é fazer o ambiental-
mente correto, o economica-
mente viável e o socialmente 
justo.  É uma alegria trazer 
aquilo que está no coração 
do paraibano para dentro do 
Shopping”, disse.

Durante o encontro, ficou 
decidido que as artesãs bor-
dadeiras serão homenagea-
das individualmente. A repre-
sentante de Serra Redonda é 
Maria do Socorro Alves, bor-
dadeira há mais de 50 anos. 
“Fiquei muito feliz em saber 
que vou representar a minha 
cidade, as minhas amigas. O 
bordado é feito com todo ca-
rinho, a maioria à mão, e nada 
mais que justo ele ser home-
nageado, outro motivo que me 
deixou muito feliz”, comentou.

 
Centro do bordado

Em seguida, Ana Maria 
Lins foi até o município de Ala-
goa Nova, onde conheceu o 
trabalho desenvolvido no Cen-
tro Artesanal Raimundo Asfo-
ra, em parceria com o Governo 
do Estado, Sebrae, Prefeitura 
Municipal de Alagoa Nova e 
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB).

 “Estamos hoje aqui para 
ouvir vocês, conhecer seus an-
seios e expectativas para a rea-
lização do 34° Salão do Arte-
sanato, oportunidade em que 
vocês serão homenageadas. 
Contem sempre com o apoio 
do Governo do Estado”, dis-
cursou Ana Maria Lins. 

 O vice-prefeito do muni-
cípio, Júnior Walfredo, ressal-
tou que as ações do Governo 
do Estado em prol das bor-
dadeiras de Alagoa Nova fa-
zem parte da grande parceria 
do município com o Executi-
vo estadual. “A visita da pri-
meira-dama ao nosso muni-
cípio para conhecer de perto o 
nosso bordado, que agora ga-
nha fôlego, simboliza o com-
promisso do governador João 
Azevêdo com a nossa popu-
lação. Temos muito a agrade-
cer as ações na área de educa-
ção, o Tá na Mesa, asfalto. É um 
conjunto de ações que tem me-

lhorado a qualidade de vida da 
população de Alagoa Nova”, 
comentou.

 A primeira-dama do mu-
nicípio de Alagoa Nova, Gilvâ-
nia Luna, também agradeceu 
a presença da primeira-dama 
do Estado. “As bordadeiras 
do nosso município estão em 
festa com a visita da primei-
ra-dama do Estado, Ana Ma-
ria Lins. Nosso bordado é for-
te, com presença no Brasil e 
no exterior, e só temos a agra-
decer a parceria com o Gover-
no do Estado, que tem fortale-
cido essa tradição”, comentou.

 A gestora do PAP, Mariel-
za Rodriguez, também desta-
cou a importância das visitas 
técnicas para atender às expec-
tativas das bordadeiras. “As 
ações que o governador João 
Azevêdo, ao lado da primeira-
dama do Estado e presidente 
de Honra do PAP, Ana Maria 
Lins, tem adotado para desen-

 A gerente de marketing 
do Partage, Cláudia Durães, 
também ressaltou a satisfação 
pela parceria com o Gover-
no do Estado. “Estamos mui-
to animados e empolgados 
com essa possibilidade, pois 
vemos o Partage Shopping 
como um grande agente de 
transformação e de fomento 
para o artesanato e a cultura 
local”, comentou. 

 Participaram ainda da re-

união Yara Alencar, coorde-
nadora de Capacitação do Ar-
tesanato Paraibano; Márcia 
Garcia, gerente de comercia-
lização do Shopping Partage; 
e Cristiano Vargas, gerente 
de Operações do empreen-
dimento. A previsão é que 
a Loja do Museu do Artesa-
nato Paraibano Janete Costa 
seja inaugurada no Partage 
Shopping no mês de junho, 
período que coincide com a 

realização do 34° Salão do 
Artesanato Paraibano e com 
o Maior São João do Mundo. 

 Com o objetivo de divul-
gar e de aumentar as vendas 
do artesanato paraibano após 
a diminuição da pandemia, o 
Governo do Estado tem fecha-
do parcerias com grandes es-
tabelecimentos, a exemplo de 
Ferreira Costa Home Center 
e do Manaíra e Mangabeira 
Shoppings.

As bordadeiras apresentaram trabalhos à primeira-dama Ana Maria Lins e receberam a garantia de apoio do Governo ao artesanato

Detalhes sobre a loja foram dicutidos durante reunião entre a primeira-dama e representantes do shopping

Foto: André Lúcio/Secom-PB

Foto: Secom-PB

n 

As parcerias 
mostram a 
credibilidade 
das ações 
do Governo 
do Estado 
em prol do 
artesanato, 
afirmou 
Marielza 
Rodriguez 

volver o artesanato paraiba-
no tem essa humanização. É 
uma gestão que entende que, 
para ser bom, para ser efetivo, 
tem que ser decidido em con-
junto, com a participação dos 
maiores interessados, que é o 
nosso artesão, a nossa artesã. 
Este primeiro dia de visitas foi 
muito produtivo”, comentou.

Exposição
O 34o Salão do 

Artesanato Paraibano 
ocorrerá de 8 de junho 

a 3 de julho, em 
Campina Grande, 

com o tema “Bordados 
que contam Histórias”

n 

O evento é 
um dos mais 
aguardados 
pelos artesãos 
por ocorrer 
na época bem 
típica para 
o segmento, 
durante o 
São João

Parceria abre espaço para o artesanato em shopping de CG

“São muitas 
portas que 
têm sido 
abertas

Ana Maria Lins
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20
equipes participam 
do Torneio Regional 

de Goalball no 
masculino e 
feminino de 

quatro estados

Após o  sucesso do Regional 
do Futebol de Cegos, que se encer-
rou no início da semana,  agora é a 
vez dos principais times nordesti-
nos de goalball tomarem conta do 
ginásio do Instituto dos Cegos da 
Paraíba Adalgisa Cunha (ICPAC). 
O campeonato, que começou on-
tem, segue até o próximo domin-
go. Na primeira disputa, a equipe 
masculina da Apace-PB enfren-
tou a AFCP, de Pernambuco, ven-
cendo por 10 a 0. Nesta quinta-fei-
ra, a equipe paraibana enfrenta o 
Instituto de Educação e Assistência 
aos Cegos do Nordeste (IEACN) de 
Campina grande que estreou com 
derrota, perdendo de 12 a 2 para o 
Instituto de Cegos da Bahia (ICB). 
Hoje serão disputados 10 jogos.

No total, 20 equipes partici-
pam da disputa, sendo 12 mas-
culinas e oito femininas, dos es-
tados de Pernambuco, Rio grande 

do Norte, Paraíba e Bahia. Da Pa-
raíba, participam as equipes da 
Associação Paraibana de Cegos 
(Apace) masculina e a feminina, 
a equipe da Fundação Centro In-
tegrado de Apoio à Pessoa com 
Deficiência (Funad) e também a 
do IEACN de Campina grande.  
A grande novidade do evento é 
o retorno da equipe feminina da 
Apace que retorna após um hia-
to de oito anos. 

“São jogadoras de Natal, do 
Maranhão, de Campina grande 
e de João Pessoa, que já partici-
param de campeonatos, mas que 
estão juntas agora defendendo a 
equipe da Apace”, detalhou Da-
mião Robson, presidente da Apa-
ce- PB. Sobre a expectativa em re-
lação à equipe recém-formada, 
o entrevistado se diz otimista. 
“Apesar de termos montado esse 

ano, é uma equipe muito forte e 
favorita e a gente espera que o tí-
tulo fique em casa, tanto no mas-
culino quanto no feminino”. No 
masculino, o sexteto da Apace 
joga com o retrospecto de oito tí-
tulos em nove finais disputadas. 
A única derrota aconteceu na edi-
ção de 2012, contra a Apec (Asso-
ciação Pernambucana de Cegos).

O técnico da Seleção Brasi-
leira de goalball, o paraibano 
Jônatas Castro, que está acom-
panhando tudo de perto, falou 
sobre o campeonato. “Classifi-
ca as equipes para as competi-
ções nacionais, para a Série B do 
Campeonato Brasileiro e também 
para a Série A”. Além de vagas nos 
nacionais, o regional de goalBall 
proporciona a descoberta de no-
vos nomes para o esporte. “A ideia 
de estarmos em todas as compe-

tições é justamente buscar talen-
tos para o goalball, especialmente 
jovens talentos. Além de obser-
var os atletas que já estão pas-
sando pela seleção, atuando em 
suas equipes e também observar 
os atletas com potencial para fu-
turas convocações”. 

A presidente do ICPAC, Va-
léria Carvalho Santos, falou da 
satisfação em sediar o evento, o 
maior da modalidade na região. 
“É de suma importância receber 
esse tipo de competição, e é uma 
maneira de fortalecer o parades-
porto porque são desses even-
tos que saem as grandes estrelas. 
Aproveito, como gestora do ins-
tituto, para agradecer à Confe-
deração Brasileira de Desportos 
de Deficientes Visuais (CBDV) e 
o Comitê Paralímpico Brasileiro 
(CPB) pela oportunidade”.

Equipe paraibana mostra força na primeira rodada do torneio regional, que está acontecendo na capital

Apace estreia com vitória sobre PE
goalball masculino

As escolinhas de futebol são 
conhecidas por reunir grande nú-
mero de alunos, crianças e adoles-
centes que, na maioria das vezes, 
sonham com o futuro no espor-
te. E, de fato, esses espaços costu-
mam revelar talentos, meninos e 
meninas que quando reconheci-
dos passam por uma rica expe-
riência com a possibilidade de jo-
gar em times de base de grandes 
equipes.

Dos 16 atletas, de 13 a 15 anos, 
da equipe de futebol de campo 
sub-15 formada na escolinha que o 
grêmio (RS) mantém em João Pes-
soa, cinco se destacaram em uma 
Copa que reuniu todos os proje-
tos do time espalhados pelo Bra-
sil, em Porto Alegre. Ao todo fo-
ram mais de 100 equipes de vários 
estados da federação.

“Participaram 12 equipes sub-15 
e a nossa fez quatro partidas, com 

três vitórias  e um empate. Não so-
fremos nenhum gol e fizemos oito”, 
comemorou Rogério Velinho, coor-
denador do Núcleo de Captação 
do grêmio na Paraíba e técnico da 

equipe sub-15 de futebol de campo. 
“Esse alto número de atletas, cer-
ca de 30% da equipe se destacan-
do chama a atenção e é difícil den-
tro do futebol profissional. Estamos 

muito satisfeitos com o desempe-
nho”. A equipe é a mesma que dis-
putará o Campeonato Paraibano, 
no mês de julho.

O detalhe é que já existem dois 

paraibanos em Porto Alegre, nos 
Centros de Treinamento do Trico-
lor dos Pampas. A primeira é Ju-
lia gurgel, que desde julho do ano 
passado joga pela equipe sub-17 de 
campo e disputou o Campeonato 
Brasileiro pela equipe. “Fez dois 
gols e já está vinculada ao time”. 
Destaque também para Arnal-
do Barbosa que está concluindo 
o estágio em Porto Alegre, onde 
joga pela equipe sub-15. "Está no 
CT da base e a próxima etapa, se 
der tudo certo e vai dar, é ser con-
tratado para a equipe sub-15 do 
grêmio”. É comum que atletas de 
destaque nas escolinhas façam es-
tágio nos centros de treinamento 
do grêmio.

Rogério Velinho falou sobre 
o perfil de jogadores que a esco-
la procura. “Atletas velozes, com 
inteligência de jogo, tecnicamen-
te habilidosos e criativos, que sai-
bam se comportar dentro e fora de 
campo, além do perfil físico ade-
quado para cada posição”.

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Atletas paraibanos participam de copa em Porto Alegre
escolinha do grêmio

O garoto Arnaldo Barbosa (esq.) está estagiando no Grêmio, que também já abraçou, 
desde o ano passado, a atleta Julia Gurgel, que joga na equipe sub-17

Foto: Arquivo pessoalFoto: Arquivo pessoal
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A equipe paraibana do 
Instituto de Educação 

e Assistência aos Cegos 
do Nordeste (IEACN), de 

Campina Grande, não foi 
bem na estreia
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O elenco do Botafogo 
teve ontem o dia para come-
morar a classificação para as 
finais do Campeonato Pa-
raibano, após a grande vi-
tória sobre o Nacional por 3 
a 0, na última terça-feira. A 
partir de hoje, o foco já é ou-
tro, com o início da prepa-
ração para o próximo jogo 
da Série C, domingo, às 15 
horas, contra o Ferroviário, 
no Estádio Elzir Cabral, em 
Fortaleza. A viagem para o 
Ceará deve ocorrer amanhã.

A exemplo do que ocor-
reu contra o Nacional, o téc-
nico Gerson Gusmão deverá 
contar com a força máxima, 
exceto Sávio, que se recupe-
ra de uma cirurgia no om-
bro. Alguns atletas se re-
cuperaram de contusão a 
tempo de jogar pelo parai-
bano, na última terça-feira. 
Os jogadores e o treinador 
não escondem a felicidade 
por ver o Botafogo já na final 
do Paraibano e garantido na 
Copa do Brasil de 2023.

“Graças a Deus, eu tive a 
sorte de marcar um gol logo 
no primeiro tempo, já para 
impulsionar o time para 
cima e poder sair do jogo 
com os três gols, e conseguir 
atingir o objetivo. Cheguei, 
busquei meu espaço traba-
lhando, numa equipe exce-
lente, e Deus me abençoou 
no jogo com um gol”, dis-
se o atacante Alan Grafitte.

“Nós não fizemos uma 
má partida em Patos, mas 
o placar é o que fica, infeliz-
mente no futebol é assim. E 
aqui em João Pessoa acho 

Leílson e Gustavo Coutinho, uma dupla afinada no Botafogo, que vem ajudando bastante nas vitórias, principalmente na classificação à final do Paraibano

Depois de garantir presença na final do Paraibano 2022, elenco se reapresenta para jogo contra Ferroviário

Jogadores, agora, focam a Série C
botafogo

que fizemos a melhor par-
tida do ano, ou perto disso, 
e também fizemos o placar 
que precisávamos. O torce-
dor veio, apoiou a equipe e a 
gente precisa que isso acon-
teça mais vezes, que o torce-
dor acredite no projeto e nos 
ajude a conquistar algo mais. 

O Botafogo merecia isso há 
mais tempo. É um clube que 
não pode ficar fora de uma 
final do campeonato da Pa-
raíba”, afirmou Gerson Gus-
mão.

Após o jogo, o treinador 
fez questão de elogiar a arbi-
tragem padrão Fifa do jogo e 

alfinetar o árbitro Afro Ro-
cha, que apitou em Patos.

“Nós vimos um jogo de 
futebol muito bom, bem con-
duzido pela arbitragem, que 
não interferiu em nenhum 
momento na partida, dife-
rente do que aconteceu lá em 
Patos. Que isso sirva de li-

ção. Da mesma maneira que 
nós treinadores temos que 
está sempre buscando maior 
conhecimento, maior apren-
dizagem, a arbitragem da 
Paraíba também precisa dis-
to. Foi uma vergonha a arbi-
tragem lá em Patos. Aquele 
cidadão não está preparado 

nem para apitar uma parti-
da amadora, e que isso sirva 
de lição para os outros árbi-
tros. A arbitragem da Paraí-
ba tem muito a crescer, tem 
bons árbitros, mas não se 
pode ter medo, nem se sentir 
acuado, em uma partida que 
tenha uma pressão grande.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

SP Crystal pode assumir a liderança do
grupo contra o Sousa no próximo sábado

brasileiro da série d atletismo

Após BBB, Paulo André 
deve retomar a carreira

O Carcará segue voando 
alto. Em sua primeira parti-
cipação numa competição 
nacional como representan-
te do futebol da Paraíba, o 
São Paulo Crystal vem acu-
mulando números que já o 
consolidam como uma das 
surpresas do grupo 3, na dis-
puta do Campeonato Brasi-
leiro da Série D.

De olho em mais um bom 
resultado, o clube segue os 
preparativos de treinos, em 
Cruz do Espírito Santo, para 
encarar o Sousa, no próxi-

mo sábado pela 3ª rodada da 
competição nacional. A par-
tida vai acontecer em Cruz 
do Espírito Santo, a partir 
das 15 horas. Esse jogo pode 
dar a liderança porque o Re-
trô só joga no dia 4 em fun-
ção da decisão do Campeo-
nato Pernambucano diante 
do Náutico, na Arena Per-
nambuco, também neste sá-
bado, às 16 horas.

O tricolor de Cruz do 
Espírito do Santo venceu 
o Globo-RN, por 2 a 1, fora 
de casa, e chegou à segun-
da vitória em duas partidas 
disputadas na competição, 
acumulando o retrospecto 

de 100% de aproveitamento. 
Com o resultado, o Carcará 
soma seis pontos e divide, 
com o Retrô-PE,  a liderança 
do grupo 3. O time pernam-
bucano está na frente pelo 
saldo de gols, cinco contra 2. 

O responsável pela con-
dução da boa campanha do 
clube na competição tem 
nome, Éderson Araújo, trei-
nador mantido no cargo 
após a disputa do Campeo-
nato Paraibano e a conquis-
ta da vaga para disputar a 
Série D do Brasileirão, na 
próxima temporada. Para o 
comandante tricolor, os re-
sultados são frutos de uma 

metodologia de trabalho que 
vem dando certo. Ele atri-
bue, aos jogadores, o bom 
momento do time na dispu-
ta da competição. 

“Os jogadores estão as-
similando a nossa meto-
dologia de trabalho, a cada 
partida o coletivo está se 
comportando muito bem, 
acredito que nós temos tudo 
para crescer e dar trabalho 
aos adversários. Estamos 
buscando a nossa evolução, 
com a chegada prevista de 
reforços, vamos ficar ainda 
mais qualificados para dis-
putar essa competição im-
portante”, pontuou.

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com Depois de se manter no 

"Big Brother Brasil" até o fim 
da disputa e terminar em se-
gundo lugar, na noite da úl-
tima terça-feira, o velocis-
ta Paulo André Camilo - ou 
simplesmente PA - vai en-
frentar uma nova pressão 
do lado de fora da casa: a 
continuidade de sua carrei-
ra no atletismo. Os rumos da 
temporada de um dos atle-
tas mais rápidos do Brasil 
não estão definidos.

No último domingo, o 
atleta de 23 anos prometeu 
para Carlos Camilo, seu pai 
e treinador, que vai retomar 
a carreira. A questão central 
é o momento desse retor-
no. Ainda nesta tempora-
da? No ano que vem? O pai 
diz que é o atleta que vai de-
finir seu futuro, mas o velo-
cista não tem muito tempo 
para decidir.

Semifinalista dos 100 
metros nos Jogos Olímpi-
cos de Tóquio, no ano pas-
sado, Paulo André ainda 
não tem índice para o even-
to mais importante deste 
ano: o Mundial de Eugene, 
nos Estados Unidos, de 15 a 
24 de julho. O período para 
conseguir a marca vai até o 
dia 26 de junho. Ele precisa 
correr 10s05, índice estabe-
lecido pela World Athleti-
cs, em qualquer competição 
oficial. A última chance será 

no Troféu Brasil, de 23 a 26 
de junho, no Rio de Janeiro. 
Sua melhor marca nos 100m 
até hoje é 10s02, de setembro 
de 2018.

Durante o BBB, Camilo 
disse ao Estadão que havia 
preparado vários cenários 
de treinamento para o filho 
se recondicionar a tempo 
após a competição na tevê. 
"Quando ele sair, a gente o 
coloca numa bolha, um lu-
gar reservado só para trei-
nos. Não vai poder perder 
um dia sequer de trabalho, 
seja debaixo de chuva, sol ou 
até neve", disse o treinador.

Vale lembrar que o corre-
dor treinou durante os me-
ses de confinamento na casa 
do reality show. Mesmo sem 
poder correr, ele treinou for-
ça e potência. "Ele não vai 
sair cru de lá. Não existe ve-
locidade sem força e potên-
cia", diz Camilo.

Cleberson Lopes Yama-
da, especialista em atletis-
mo e técnico nos Jogos do 
Rio-2016, avalia que seu re-
torno deva ficar para 2023. 
Mas lembra que a tempo-
rada ainda não está perdi-
da. "Ele deve voltar a treinar 
mesmo só em 2023, pois cer-
tamente terá compromissos 
inadiáveis após sair da casa", 
diz o especialista.

"Se ele conseguir reto-
mar o foco, Paulo André 
ainda é o mais capaz de 
baixar o recorde de Robson 
Caetano de 1988", opina.Elenco do São Paulo Crystal, que faz grande campanha no Campeonato Brasileiro da Série D, com 100% de aproveitamento

Foto: Reprodução/Instagram

Gonçalo Junior 
Agência Estado

Foto: Josemarphotopress
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A CBF confirmou, ontem, 
a data e o horário do amisto-
so da Seleção Brasileira com 
o Japão, em preparação para 
a Copa do Mundo do Catar, 
a ser disputada entre novem-
bro e dezembro deste ano. O 
duelo foi marcado para o dia 
6 de junho (segunda-feira), às 
7h20, pelo horário de Brasília.

A partida será disputa-
da no Estádio Nacional de 
Tóquio, na capital japonesa. 
Será o segundo amistoso do 
time nacional contra os japo-
neses sob o comando de Tite. 
O anterior aconteceu em 2017, 
quando o Brasil venceu por 

3 a 1, com gols de Neymar, 
Marcelo e Gabriel Jesus, em 
Lille, na França.

Nos próximos dias, a CBF 
deve confirmar também data 
e horário do amistoso com 
a Coreia do Sul, também na 
Ásia. Estes dois amistosos 
já haviam sido confirmados 
pelo presidente da CBF, Ed-
naldo Rodrigues, na semana 
passada. A convocação para 
estas duas partidas deve ser 
feita em maio, em data ainda 
não definida

Depois destes amistosos 
em solo asiático, a seleção fará 
dois jogos com a Argentina. O 
primeiro está marcado para 
11 de junho, em Melbourne, 

na Austrália. Será o Super-
clássico das Américas, de ca-
ráter amistoso. O segundo 
duelo entre as duas equipes 
será em 22 de setembro e será 
válido ainda pelas Eliminató-
rias Sul-Americanas da Copa 
do Mundo.

Será a disputa do chama-
do “clássico da Anvisa”, que 
estava marcado para setem-
bro do ano passado, mas foi 
interrompido nos primeiros 
minutos por técnicos da An-
visa por conta da entrada ir-
regular de jogadores argenti-
nos no país, desrespeitando 
as regras nacionais sobre a 
Covid-19. O local do jogo ain-
da não foi definido.

O Brasil ainda tem con-
firmado um amistoso com 
a seleção do México, tam-
bém em setembro. Após es-
tes cinco jogos, a seleção de 
Tite vai se apresentar no dia 
14 de novembro para ini-
ciar a preparação mais di-
reta para o Mundial. O gru-
po fará treinos na Europa 
até o dia 19, antes de viajar 
para Doha.

No Catar, o time nacio-
nal já conhece sua trajetória 
na fase de grupos. A estreia 
será contra a Sérvia no dia 
24 de novembro. Na sequên-
cia, enfrentará Suíça, no dia 
28, e Camarões, no dia 2 de 
dezembro.

Em preparação para a Copa do Mundo, no Catar, comandados de Tite vão jogar no dia 6 de junho, em Tóquio

CBF confirma amistoso com o Japão
seleção brasileira

O Corinthians vem sen-
do bastante criticado por sua 
postura sonolenta em cam-
po em determinados jogos. 
O elenco foi bastante critica-
do após a derrota no clássico 
diante do Palmeiras, no sába-
do, e o volante Maycon espe-
ra que tal desempenho não se 
repita mais. Herói na vitória 
sobre o Boca Juniors ao mar-
car os gols da vitória por 2 a 
0 na Libertadores, o volante 
diz que a entrega apresenta-
da diante dos argentinos tem 
de ser a tônica para a sequên-
cia da temporada.

Encontrar um padrão de 
jogo e uma escalação titular 
vem sendo árdua tarefa para 
o técnico Vitor Pereira, fora 
diante do Boca Juniors por 
causa de positivo para a co-
vid-19. Mesmo ausente da bei-
rada do campo, o português 
deve ter se orgulhado do que 
presenciou na terceira rodada 
da Libertadores.

Ainda não sendo brilhan-
te, ao menos o Corinthians 
mostrou a tão famosa garra 
característica de sua história, 
com luta pela bola, vibração 
e, sobretudo, mais disposi-
ção. “Viemos de uma derro-
ta dura. A gente odeia perder 
para o Palmeiras, e se entre-
gou muito. O grupo mereceu 
a vitória e tem de jogos todos 
os jogos desta maneira”, afir-
mou o volante Maycon, ao 

SBT. Na visão do camisa 5, 
mesmo ainda longe de apre-
sentar um futebol de encher 
os olhos, o Corinthians não 
pode entrar para as partidas 
com apatia. “A entrega tem de 
ser completa para conquistar-
mos nossos objetivos.”

Para repetir boas atuações, 
o volante clama para a torcida 
mais uma vez lotar a neo Quí-
mica Arena diante do Fortale-
za, pelo Brasileirão, no domin-
go. “(Diante do Boca Juniors) 
A torcida lotou e fizemos um 
jogo com o espírito do Corin-
thians.”

Racismo
O torcedor argentino pre-

so na noite da última terça-
feira por cometer ato racista 
em jogo do Corinthians con-
tra o Boca Juniors foi libera-
do na manhã de ontem, após 
o pagamento de fiança no va-
lor de R$ 3 mil. Ele estava de-
tido na Delegacia de Polícia de 
Repressão e Análise aos Deli-
tos de Intolerância Esportiva 
(Drade), no prédio do Depar-
tamento de Operações Poli-
ciais Estratégicas (Dope), no 
centro de São Paulo.

O caso será conduzido 
pela Drade e o argentino, cuja 
identidade não foi revelada 
oficialmente, vai responder 
em liberdade. Ele havia sido 
preso no intervalo da parti-
da, no setor sul das arquiban-
cadas da Neo Química Arena. 
O torcedor do Boca provoca-

va a torcida corintiana desde 
antes do início do jogo com 
gestos imitando macaco, de 
acordo com vídeos feitos por 
brasileiros que foram entre-
gues aos policiais presentes 
no estádio corintiano.

"A equipe (da PM) agiu 
prontamente e localizou o ho-
mem no intervalo da partida", 
informou a PM, em comuni-
cado oficial. Após a detenção 
no estádio, o argentino foi le-
vado para o 24º Distrito Poli-
cial (da Ponte Rasa), de onde 
foi transferido para a Drade 
na madrugada desta quar-
ta-feira. Ele não viu o fim do 
jogo em que seu time perdeu 
por 2 a 0.

Pego em flagrante, o ho-
mem deve responder pelo 
crime de injúria racial (arti-
go 140, parágrafo 3º do Códi-
go Penal brasileiro), que pre-
vê reclusão de um a três anos 
e multa.

Após vencer o rival argen-
tino, pela fase de grupos da 
Copa Libertadores, o Corin-
thians se manifestou sobre 
o caso nas redes sociais. “O 
Corinthians repudia todo e 
qualquer ato de racismo e 
discriminação e agradece à 
Polícia Militar pela eficiên-
cia no apoio prestado. Esse 
fato só reforça a importância 
de nossa luta por um futebol 
sem ódio.”

Também pelas redes so-
ciais, em resposta à mensa-
gem do Corinthians, o Boca 
repudiou a atitude do seu tor-
cedor. “O Clube Atlético Boca 
Juniors expressa seu absolu-
to repúdio aos gestos racis-
tas e xenófobos de um torce-
dor para os simpatizantes do 
Corinthians. Na próxima reu-
nião da Comissão Diretiva se 
analisarão as medidas a im-
plementar e as possíveis san-
ções a aplicar.”

Agência Estado

Agência Estado

Curtas
Flamengo joga contra a
Universidade Católica

O Flamengo entra em campo nesta quinta-
feira pela terceira rodada da Copa Libertadores 
pelo Grupo H quando terá pela frente a Uni-
versidade Católica, do Chile, no Estádio San 
Carlos de Apoquindo, a partir das 19 horas. O 
rubro-negro está com 100% de aproveitamento 
depois de vencer Sporting Crystal e Talleres. 
Já o adversário tem três pontos, pois perdeu 
na estreia para o Talleres por 1 a 0. Pela Copa 
Sul-Americana, dois times brasileiros estarão 
em ação, A partir das 19h15, o São Paulo joga  
na Bolívia contra o Jorge Wilstermann, enquan-
to o Santos pega o Unión La Calera, no Chile, 
às 21h30. A quinta-feira também é de jogos 
pela Liga da Europa com os jogos West Ham x 
Eintracht e RB Leipzig x Rangers, ambos às 16 
horas. A Copa do Brasil Sub-17 programa os 
confrontos Sport-PE x América-RN, Cuiabá-MT x 
Fast-AM e São Ramundo-RR x Cruzeiro-MG.

Sem campeão, Ucrânia dá
campeonato por encerrado

Prejudicados pela invasão da Rússia, os clubes 
da Ucrânia decidiram antecipar o fim do Campe-
onato Ucraniano. A competição foi finalizada sem 
a definição de um campeão, mas com equipes 
classificadas para as competições continentais 
da próxima temporada europeia. "A classificação 
do dia 24 de fevereiro de 2022 será a final da tem-
porada 2021-2022, mas o título não será atribuído. 
Esta decisão será submetida ao comitê executivo 
da Federação Ucraniana de Futebol", explicou em 
comunicado a Premier League Ucraniana (UPL), 
que organiza o Campeonato Ucraniano.

No dia 24, data do início da invasão russa 
na Ucrânia, a liderança da tabela pertencia ao 
Shakhtar Donetsk, com 47 pontos, seguido pelo 
Dínamo de Kiev, com 45. Se não pode celebrar o 
título, ao menos o Shakhtar tem garantida a vaga 
na próxima Liga dos Campeões, assim como o 
rival da capital.

PSG vai passar por uma
grande reformulação

O Paris Saint-Germain deve passar por uma 
grande reformulação no elenco para a próxima 
temporada e Neymar é tratado como uma peça 
descartável. A informação é da "Sky Sports". No 
entanto, o camisa 10, que tem contrato com o clu-
be até 2025, não deve deixar a França por menos 
de 90 milhões de euros (R$ 476 milhões). Após 
a conquista do título do Campeonato Francês, o 
craque da equipe afirmou que os torcedores do 
PSG deveriam aguentá-lo pelos próximos três 
anos. Embora o atleta esteja na lista de jogado-
res que podem se transferir, ainda não há infor-
mações sobre interessados na contratação do 
astro da Seleção Brasileira. Por outro lado, Lionel 
Messi, que chegou no ano passado ao PSG, se-
gue sendo parte do projeto do clube. Além disso, 
o camisa 30, que tem vínculo com a equipe até 
2023, também está comprometido em cumprir o 
acordo firmado assim que deixou o Barcelona.

Jogos Sul-Americanos da
Juventude começam hoje

Hoje, dia oficial da abertura dos Jogos Sul-A-
mericanos da Juventude, em Rosário, na Argenti-
na, um  evento multidesportivo, teremos competi-
ções de tiro com arco, natação, tênis, taekwondo, 
tênis de mesa e vôlei de praia em ação.  A terceira 
edição dos Jogos Sul-americanos da Juventude 
reúne 2.500 atletas de 15 países do continente e 
terá um conceito inovador. Todas as competições 
serão realizadas em um mesmo local, no Parque 
da Independência, o que promete ser o grande di-
ferencial do evento, com grande envolvimento da 
população local. As disputas vão de 28 de abril 
a 8 de maio. Rosário 2022 serão os Jogos com o 
maior número de esportes, 26 no total, e também 
com o maior número de esportes coletivos, com 
cinco (Rugby 7, Hóquei 5, Basquete 3×3, Handebol 
de Praia e Futsal). Entraram no programa Hande-
bol de Praia, Escalada, Futsal, Hóquei 5, Rugby 7, 
Patinação Artística e Patinação de Velocidade.

Esse será o segundo amistoso da seleção contra o Japão sob o comando de Tite. Em 2017, na França, o Brasil venceu por 3 a 1 

corinthians

Maycon pede mais entrega dos atletas

Com dois gols de Maycon, o Corinthians venceu o Boca Juniors

Foto: Reprodução/Instagram

Foto:  Lucas Figueiredo/CBF
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Foi sancionada pelo go-
verno federal a Lei 14.328, 
que institui julho como ‘Mês 
Nacional de Combate ao 
Câncer de Cabeça e Pesco-
ço’. Segundo dados do Ins-
tituto Nacional de Câncer 
(Inca), o câncer de cabeça 
e pescoço é o quinto mais 
incidente no Brasil, tanto 
em homens quanto em mu-
lheres. Em 2019 (pré-pan-
demia), foram registradas 
20.722 mortes por causa da 
doença.

A nova lei teve origem 
no Projeto de Lei 8.086/2017, 

da Câmara dos Deputados, 
que chegou ao Senado Fe-
deral em 2019. Convertida 
no Projeto de Lei 400/2019, a 
proposição foi aprovada no 
Senado com uma emenda 
do senador Jorginho Mel-
lo (PL-SC). Foi retirado do 
texto o artigo que obriga-
va os órgãos do poder pú-
blico a elaborar campanhas 
informativas. Em seguida, 
a proposição retornou para 
a Câmara dos Deputados, 
que confirmou a alteração e 
aprovou a matéria.

O câncer de cabeça e pes-
coço abrange a cavidade 
oral: língua e boca, laringe, 
faringe, seios paranasais, ca-

vidade nasal, glândulas sali-
vares, ossos da face, tireoide 
e pele. Segundo o Inca, em 
média, 76% dos casos são 
diagnosticados em estágio 
avançado, o que dificulta o 
tratamento, além de elevar a 
taxa de mortalidade.

Entre os homens, o cân-
cer de boca é o mais inci-
dente. Nas mulheres, é o 
de tireoide. Para o câncer 
de boca, o principal meio 
de prevenção é evitar taba-
gismo (fumo) e etilismo (ál-
cool). Somados, os fatores 
aumentam em mais de 30 
vezes a chance de ter cân-
cer na cavidade oral.

Em 2014, durante o 5º 

Congresso Mundial da Fe-
deração Internacional das 
Sociedades Oncológicas de 
Cabeça e Pescoço, em Nova 
Iorque, nos Estados Uni-
dos, 27 de julho foi escolhi-
do para ser o ‘Dia Mundial 
de Combate ao Câncer de 
Cabeça e Pescoço’. O evento 
reuniu especialistas de todo 
o mundo.

De acordo com os dados 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), o câncer de ca-
beça e pescoço também está 
entre os cinco mais preva-
lentes no mundo. A previsão 
é de que haja cerca de 1,5 mi-
lhões de novos casos anual-
mente, e 460 mil mortes.

Instituto Nacional de Câncer aponta que, em 2019, foram registradas 20.722 mortes por causa da enfermidade

Lei cria mês de combate à doença
CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO

(Valéria de Almeida)

1192 — Conrado de Monferrato, rei de Jerusalém
1945 — Benito Mussolini, 
jornalista, político e ditador italiano
2001 — Carlos Scliar, desenhista, pintor, 
roteirista e designer gráfico brasileiro
2015 — Antônio Abujamra, ator, diretor de teatro 
e apresentador de televisão brasileiro
2018 — Agildo Ribeiro, 
ator e humorista brasileiro
2019 — Apito de Ouro
(Antônio Augusto da Silva), militar (PB)
2021 — Michael Collins, 
aviador e astronauta norte-americano

Mortes na História

Obituário

João Carlos Sousa e
João Pedro Lindolfo
25/4/2022 – Aos 13 anos e aos 
15 anos, na rodovia que liga 
Queimadas a Caturité, interior 
paraibano, em um acidente com 
motocicleta, que colidiu de frente 
com um carro que teria invadido a contramão.

Foto: Reprodução

Ananda Vitória
23/4/2022 – Aos 3 anos, em 
Cajazeiras (PB), de causa ainda 
investigada. Ela morreu no Hospital 
Universitário Júlio Bandeira (HUJB), 
em Cajazeiras. Ana Paula Batista 
da Silva, mãe da menina, está 
culpando o hospital que “teria feito o atendimento 
só após ela ter registrado um boletim de 
ocorrência na delegacia”. A criança começou a 
sentir dor na barriga no dia 21, sendo atendida 
em um posto de saúde da cidade de Poço de 
José de Moura (PB). O quadro clínico se agravou 
e ela teria sido levada duas vezes ao Hospital 
Municipal de São João do Rio do Peixe (PB). Com 
mais pioras, foi solicitada a transferência para 
o HUJB. Em nota, o hospital garante que não 
recusou atendimento à criança.

Foto: Polêmica Paraíba

Aforismo
“Penso na finitude, no 

encontro com ‘aquilo que é 
a marca do nosso estranho 
destino sobre a terra’, como 

diria Ariano Suassuna 
através de João Grilo, de 

que se pode morrer, mesmo 
estando vivo. Ou apenas 
existindo. Talvez, a pior 

das mortes.”

(André Cananéa)

Fo
to

: R
ep

ro
du

çã
o

Às vezes a vida nos surpreende graciosamente. 
Eu vinha evitando ir ao Instituto Histórico por 
causa de meu joelho, com condropatia avançada, 

onde subir três lances de escadas é uma penúria. 
Mas, semana passada, tive de procurar uns arquivos e 
enfrentar a escadaria. Chegando esbaforida, logo avistei 
uma carta sobre minha mesa, a secretária já havia 
falado da chegada dela e olhei o remetente, Edson Alves 
Torquato, me esforcei para lembrar de quem se tratava e, 
definitivamente, o nome não me era conhecido.

Surpresa maior foi quando a abri, pois se tratava 
de uma carta à moda antiga, escrita à mão em quatro 
folhas de papel pautado. “À Ilma. Dra. Ida Steinmüller. 
Felicitações”.

Cartas caligráficas assim não se recebe mais. E mais 
surpreendida fiquei ao ler que o remetente era um leitor 
e assinante do jornal A União e, no alto de seus 82 anos, 
avesso às modernidades tecnológicas, escreveu para 
me parabenizar pelos textos publicados no jornal e dizer 
que fica esperando ansioso as quintas-feiras para lê-los. 
Ele é nascido em Campina Grande, mas reside em João 
Pessoa desde 1975. Pediu ao seu filho para localizar na 
internet meu endereço e enviou a carta endereçada à 
sede de nosso Instituto Histórico de Campina Grande.

Confesso que me emocionei com a amabilidade 
da carta e o esforço empreendido para ela chegar às 
minhas mãos. Mas as surpresas não pararam por aí, pois 
na carta ele revelou que quando moço, entre os anos de 
1955 e 1959, trabalhou de atendente na Livraria Pedrosa 
e queria saber se eu seria a “loirinha de olhos azuis e 
trança no cabelo” que acompanhava minha mãe, cliente 
fiel da livraria, quando esta vinha comprar o material 
escolar dos filhos.

Aquelas palavras me levaram ao passado, me 
transportando ao belo prédio da Livraria Pedrosa, na Rua 
Maciel Pinheiro, com o slogan ‘Faça do livro o seu melhor 
amigo’ estampado na fachada, quando eu ia com minha 
mutti e ficava nas pontas dos pés para alcançar o balcão 
envidraçado a escolher lápis, borracha, apontador e 
caderno. Sim, senhor Edson, era eu mesma!

Esta lembrança me remeteu também ao seu Pedrosa, 
o dono da livraria, que inaugurou seu Edifício do Livro 
em Campina Grande em 1953. José Cavalcanti Pedrosa 
era um homem baixo, de calças alta na cintura, braços 
cruzados, sorriso sério no semblante calmo e se ocupava 
de sempre estar arrumando os livros nas estantes. 
Sua livraria, que também era gráfica e papelaria, 
tinha lindíssimas prateleiras de jacarandá e as vitrines 
caprichosamente arrumadas com as novidades das 
editoras, era a mais diversificada e frequentada 
da cidade. Na sua livraria, lançaram seus livros 
personalidades como Elpídio de Almeida, Mauro Luna, 
Jorge Amado, entre outros intelectuais. Seu Pedrosa era 
também amigo de meu pai, frequentador do Chopp do 
Alemão e faleceu em 19 de setembro de 1994, aos 80 
anos, e está sepultado no Cemitério do Monte Santo, mas 
a livraria só foi fechada sete anos depois de sua morte e 
eu fui cliente assídua até o fim, pois ainda comprei lá o 
material escolar de minha filha.

Quando ainda pequena, uma vez que fui lá efetuar 
o pagamento de compras de minha mãe (até lembro o 
tilintar da caixa registradora), e depois fiquei a circular 
entre as estantes e vi um livrinho que me atraiu: o título 
era ‘O Patinho Feio’. Meninota, me estiquei, mas não 
pude alcançar, até que percebi uma pessoa se postar ao 
meu lado e perguntar: você é filha de dona Margarete? 
Quantos anos você tem? Já sabe ler, menina? Era o seu 
Pedrosa. Fiquei corada feito um camarão e respondi na 
mesma carretilha: “Sim, 7 anos, aprendi a ler sozinha”. 
Ele pegou o livro e chamou o funcionário para fazer a 
nota e, com ar de riso, me ofereceu a caneta dizendo: 
“Escreva aqui o seu nome”. Assinei meu nome pela 
primeira vez toda orgulhosa. Mas quando cheguei em 
casa com essa nova nota já fui esperando o carão (quase 
sempre minha mãe nos repreendia em alemão), mas 
daquela vez ela só disse: “Não receba nada sem minha 
permissão”. Olhou para a capa do livro e arrematou: 
“Esse patinho parece com você”.

A carta de seu Edson me fez viajar no tempo, claro 
que respondi agradecida, também escrita de punho, e 
deve chegar às suas mãos depois deste artigo. Assim 
como me senti orgulhosa quando assinei minha primeira 
nota de compra, me sinto agora, com a descoberta de um 
leitor ávido de meus escritos, é como se aquela patinha 
feia tivesse se descoberto cisne.

Ida 
   Steinmüller

idasteinmuller@gmail.com | Colaboradora

Rememorando 
seu José Pedrosa

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

Campina Grande – IHCG

Andrew Woolfolk
24/4/2022 – Aos 71 anos. 
Saxofonista da banda Earth, 
Wind & Fire. Nasceu no estado 
norte-americano do Texas e 
tornou-se membro do grupo em 
1972, vencendo alguns Grammy, 
tendo participado de sucessos como ‘September’, 
‘Boogie Wonderland’, ‘Let’s Groove’, ‘That’s the 
Way of the World’ e ‘After the Love Has Gone’. Em 
1985, deixou a banda, tendo voltado dois anos 
depois, se mantendo no grupo até 1993.

Foto: Reprodução

Mateus Souza 
Agência Senado

Diego Dantas da Silva
24/4/2022 – Aos 34 anos, na 
Rodovia PB-391, em Sousa (PB), de 
acidente com motocicleta. A vítima 
era mototaxista e retornava da 
cidade de Uiraúna (PB), quando 
perdeu o controle do veículo e 
acabou caindo.

Foto: Reprodução

# Goleira do Santos gosta de ver mortes
O Santos atropelou o Cresspom por 6 a 0, na Vila 
Belmiro, pela sexta rodada do Brasileirão Feminino, 
no último dia 18. Mas o que viralizou foi a entrevista 
pós-jogo da goleira Anna Bia, que revelou detalhes 
inusitados de seus hobbies fora dos gramados. 
“Eu queria muito ter estudado coisas de crime, ser 
policial, entendeu? Gosto muito de ver coisa de 
morte, séries, crimes. Eu não sou louca (risos), mas 
gosto de ver”, contou ela ao Santos TV.

# Médico condenado por retirada ilegal de órgãos
Um dos médicos acusados pela morte e retirada 
ilegal de órgãos do menino Paulo Veronesi Pavesi, 
em abril de 2000, em Poços de Caldas (MG), foi 
condenado no último dia 19 a 21 anos de prisão, 
em regime fechado. O julgamento de Álvaro 
Ianhez teve início no dia 18, no Tribunal do Júri, em 
Belo Horizonte (MG). Álvaro foi denunciado pelo 
Ministério Público como chefe de um esquema de 
tráfico de órgãos.

# Astro revela ter amado morte brutal na série
Uma das mortes mais brutais em ‘Game of Thrones’ 
é a de Oberyn Martell. Pedro Pascal, que interpretou 
o personagem, revelou ter gostado desse fim. Em 
parte graças à notoriedade que ganhou desde a 
transmissão do episódio. “Se eu estiver lá em cima, 
e se eu estiver entre as três cenas de morte mais 
memoráveis, quero dizer… tudo depois disso é um 
pouco fútil”.

# Mulher é esfaqueada até a morte durante live
Uma mulher da Louisiana, nos Estados Unidos, foi 
esfaqueada até a morte em um vídeo ao vivo no 
Facebook depois que seu assassino supostamente 
amarrou as mãos no volante de um carro usando 
cabos de ligação. Earl Lee Johnson Jr., de 35 anos, 
foi preso pelo assassinato de Janice David, 34 
anos, que foi encontrada espancada e esfaqueada 
fatalmente em um carro. 

Breves & Curtas



 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2022, que objetiva: Aquisição 
de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ANA CRISTINA DOS SANTOS 
- R$ 4.880,00; ANA JARA XAVIERE SUBRINHA - R$ 817,00; CICERO GOMES DE ARAUJO - R$ 
4.880,00; ERIKA REJANE GOMES FERREIRA - R$ 19.805,00; MARIA DE FÁTIMA BALBINO - R$ 
3.190,00; MARIA VERA DA SILVA BATISTA - R$ 1.417,00.

Assunção - PB, 25 de Abril de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito
  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Construção de uma Praça localizada no Conjunto José de Assis Pimenta no município 

de Assunção – PB, através do Convênio n.º 0114/2021 – SEDAM/PMA. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Assunção: 
02.100–SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA; 02100.15.451.0600.1035 – CONST. E REF. 
DE PRACAS –CONVENIO; 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES – FONTE 701 Outras 
Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT 
Nº 00047/2022 - 04.04.22 - D K CONSTRUÇÕES EIRELI - R$ 118.459,26.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 

EXTRATO DE 1º APOSTILAMENTO
OBJETO: Aquisição parcelada de combustíveis, para atender a demanda deste Município no 

período de Janeiro a Dezembro de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 002/2022  - NOVA ASSUN-
ÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ Nº 02.954.973/0001-95 - Apostila 01 - acréscimo 
médio de 11,80%. ASSINATURA: 12.04.2022. 

Assunção – PB, 12 de abril de 2022
Luiz Waldvogel de Oliveira Santos

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de Construção 

de uma Garagem Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente: Transferências Especiais 
– Plano de Ação n.º 09032021–009245 e Próprios. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 
00002/2022. DOTAÇÃO: 02.110–SECRETARIA DE TRANSPORTES; 02110.26.782.0600.1090 
– CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL; 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES.. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Mu-
nicipal de Assunção e: CT Nº 00046/2022 - 04.04.22 - AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS 
EIRELI - R$ 60.184,78.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Formação de registro de preço para futuras aquisição parceladas de medicamentos 

dos tipos: psicotrópicos, farmácia básica, hiperdia e injetáveis para atender a demanda da secreta-
ria de saúde em suas ações públicas. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00005/2022. 
DOTAÇÃO: Conforme QDD e LOA do exercício financeiro 2022. VIGÊNCIA: até 15/03/2023. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00037/2022 - 15.03.22 - 
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 13.200,00; CT 
Nº 00038/2022 - 15.03.22 - PN COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 92.876,00; CT Nº 00039/2022 
- 15.03.22 - APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 
LTDA - R$ 109.548,00; CT Nº 00040/2022 - 15.03.22 - MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, 
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS - R$ 94.775,00; CT Nº 00041/2022 - 15.03.22 - CIRURGICA BRA-
SIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 168.276,00; CT Nº 00042/2022 - 15.03.22 
- ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 3.940,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2022, que objetiva: Aquisição de Material 
de Construção; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: CENTRAL DO CONSTRUTOR – COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
LTDA - R$ 30.289,48; DINIZ MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - R$ 147.154,20; ELIANE 
RODRIGUES DE ANDRADE - R$ 33.240,20; JANDERSON TAVEIRA ARAUJO - R$ 4.263,00.

Assunção - PB, 22 de Abril de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00008/2022 
Aos 31 dias do mês de Março de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Assunção, Estado da Paraíba, localizada na Rua Tereza Balduino da 
Nobrega - Centro - Assunção - 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 Federal nº 10.024, 
de 20 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico 
nº 00008/2022 que objetiva o registro de preços para: Contratação de Pessoa Jurídica do ramo para 
prestar o fornecimento de frutas, legumes, verduras e afins, para atender a demanda da Merenda 
Escolar da Rede Pública de Educação Municipal; resolve registrar o preço nos seguintes termos: 
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ASSUNÇÃO - CNPJ nº 01.612.635/0001-02.  ANTONIO ROBISON GUIMARÃES – ME. CNPJ: 
09.087.805/0001-99 Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 
- 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26.

Valor: R$ 173.151,00
  Assunção - PB, 31 de Março de 2022

LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2022, que objetiva: Contratação futura de 
empresa especializada no fornecimento parcelado de material de expediente e didático, para suprir 
as necessidades das diversas Secretarias deste Município, e ainda, Fundo Municipal de Saúde/FMS 
e Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS, conforme Termo de Referência; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSEFA GOMES DA SILVA – PAPELARIA COM-
PASSO - R$ 48.158,25; NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR 01159557470 - R$ 33.877,30.

Assunção - PB, 18 de Abril de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito
 

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Araruna

Comissão Permanente de Licitação
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
A Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de Araruna/PB, informa ao público 

em geral, em especial às empresas participantes da licitação em epígrafe, cujo objeto: Contratação 
de Pessoa Jurídica especializada em serviços de engenharia civil, para realizar a conclusão da 
Construção da Creche Modelo Padrão FNDE na cidade de Araruna /PB, conforme reprogramação 
dos recursos e Projetos e Planilhas anexo ao Processo, que após PUBLICAÇÃO do resultado da fase 
de habilitação, foi interposto Recurso Administrativo pela LicitanteFC - FERNANDES CARVALHO 
CONSTRUTORA LTDA -EPP - CNPJ: 13.570.141/0001-91contra sua inabilitação no certame. A 
partir da publicação abre-se os prazos para contrarrazões conforme preconiza a legislação vigente. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor 
Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 3373-1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br.

Araruna/PB,27 de abril de 2022.
Carlos Antônio de Macedo Filho

Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE ABERTURA DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 

torna-se público o resultado de abertura do envelope proposta de preços da empresa  JOZENILTON 
NOBRE NUNES MEI, cadastrada no CNPJ Nº 04.969.612/0001-48, foi considerada vencedora em 
todos os itens com o valor  de R$ R$ 739.446,00 (setecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e 
quarenta e seis reais).Abre-se vistas aos interessados do inteiro teor da decisão da comissão de 
licitação, não havendo interposição de recurso ou qualquer manifestação será o certame encami-
nhado ao ordenador de despesas para fins de adjudicação e homologação.

Aguiar-PB, 18 de Abril de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação emergencial de empresa do ramo de engenharia para o serviço de 

limpeza e desassoreamento do açude conhecido popularmente 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. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Areial: 02070.15.122.2008.2036 – Manutenção das atividades de serviços urbanos.

Fonte:500. VIGÊNCIA: até 24/10/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial 
e: CT Nº 00057/2022 - 27.04.22 - NATAL JOSE BARBOSA DA SILVA - R$ 243.671,45.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00004/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00004/2022, que objetiva: Adesão à Ata de Registro de Preços Nº 00010/2021 do Pregão Presen-
cial Nº 00010/2021, realizado pela Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro – PB, para 
REGISTRAR PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, A FIM 
DE SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE; 
RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS 
ELETRICOS EIRELI - R$ 187.492,80.

Areial - PB, 28 de Abril de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Tomada de Preços nº 00004/2022. OBJETO: Reforma do Ginásio Poliesportivo 

da EMEF Joana Maria da Conceição – localizada no sítio Mata Velha, s/n, zona rural de Araruna/PB. 
ABERTURA: 08/04/2022 as 14:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada. DATA: 27/04/2022.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2022, que objetiva: 
Reforma do Ginásio Poliesportivo da EMEF Joana Maria da Conceição – localizada no sítio Mata 
Velha, s/n, zona rural de Araruna/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: 
Licitação Fracassada.

Araruna - PB, 27 de abril de 2022
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Adesão à Ata de Registro de Preços Nº 00010/2021 do Pregão Presencial Nº 

00010/2021, realizado pela Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro – PB, para 
REGISTRAR PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, 
A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALI-
DADE. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00004/2022 - Ata de Registro 
de Preços nº 00010/2021, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 
Rp00010/2021, realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Areial: 02020.04.122.2003.2004– MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02040.12.361.1005.1068 – CONSTRUÇÃO, AMPLIA-
ÇÃO , REFORMA E RECUPERAÇÃO UNIDADES ESCOLARES 02040.12.361.1005.2009 – 
MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 02040.12.361.1005.2081 – MANUTENÇÃO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 30% 02040.12.361.1005.2085 – MANUT. DO ENSINO 
FUNDAMENTAL – VAAT 30% 02040.13.392.1006.2016 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
CULTURAIS 02040.27.812.1006.2017 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMA-
DOR 02060.08.122.2007.2026 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL 
02060.08.243.1010.2029 – IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA 
02060.08.244.1010.2074 – MANUTENÇÃO DO CRAS 02060.08.243.1010.2030 – MANUTENÇÃO 
DO CONSELHO TUTELAR 02090.10.301.2006.2021 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02090.10.301.2006.2023 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA ATENÇÃO BASICA 02090.10.301.2006.2022 – MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 
02040.12.361.1005.2072 – MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO 02040.12.361.1005.2077 – 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.15+.122.2008.2036 
– MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇOS URBANOS NATUREZA DA DESPESA: 339030 – MATERIAL 
DE CONSUMO FONTE: 500,600,660,540,542. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº 00064/2022 - 28.04.22 - 
ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 187.492,80.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
##ATO EXTRATO DE CONTRATO

##TEX OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA 
CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS, COM 
BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PLANO DE TRABALHO E 
PROJETO BÁSICO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Re-
cursos de Convênio e Próprios do Município de Alcantil: 04.004–Secretaria de Educação, Cultura e 
Esportes 04004.12.365.1005.1006 – Construção de Unidades de Educação Infantil 4.4.90.51.00.00 
– Obras e Instalações Convênio nº. 465/2021 – Secretaria de Estado da Educação e da Ciência 
e Tecnologia Recursos Proveniente da Classificação Orçamentária nº. 22101.12.361.5006.2769.
00000000287.44405100.11200 (RO nº. 2435/2021). VIGÊNCIA: até 27/04/2023. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 00093/2022 - 27.04.22 - IGOR ROCHA DE 
BRITO LIRA - R$ 854.954,62.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2022, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 
CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA 
PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PLANO DE TRABALHO E PROJETO BÁSICO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: IGOR ROCHA 
DE BRITO LIRA - R$ 854.954,62.

Alcantil - PB, 27 de Abril de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para confecção de letreiro em ACM com estrutura interna 

em metalon galvanizado com o nome do Munícipio de Alcantil – PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00029/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 
02.002–SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04.122.1002.2003 – MANTER AS ATIVIDADES DO 
SETOR ADMINISTRATIVO ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.39.00.00 OUTRS SERVICOS DE 
TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Muni-
cipal de Alcantil e: CT Nº 00092/2022 - 27.04.22 - METALURGICA TRIUNFO LTDA - R$ 17.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00029/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00029/2022, 
que objetiva: Contratação de empresa para confecção de letreiro em ACM com estrutura interna 
em metalon galvanizado com o nome do Munícipio de Alcantil – PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: METALURGICA TRIUNFO LTDA - R$ 17.000,00.

Alcantil - PB, 27 de Abril de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA 

AVISO DE CANCELAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022

A Comissão Permanente de Licitação comunica o cancelamento da sessão pública das 14:30 
hs do dia 04 de Maio de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas a Tomada de 
Preços nº 00002/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE VIA NO MUNICÍPIO DE ALGODÃO DE JANDAIRA. Justificativa: Razões de 
interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte 
endereço - Rua Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaíra - PB. Telefone: (83) 994051912. 
E-mail: adjcomissao2017@gmail.com. 

Algodão de Jandaíra - PB, 27 de Abril de 2022
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
RESULTADO DO JULGAMENTO HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2022
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alagoinha, no 

uso de suas atribuições legais, torna público à população e a quem interessar possa que após 
análise dos documentos de habilitação foi apurado o seguinte: Empresas JMG ENGENHARIA E 
INCORPORAÇÃO LTDA – CNPJ: 28.697.127/0001-20, COEN – CONSTRUÇÕES ENGENHARIA 
LTDA – CNPJ: 09.084.396/0001-77, ESTRUTURAL SERVIÇOS, CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES 
EIREILI – CNPJ: 05.881.170/0001-46, JMR CONSTRUÇÕES EIRELLI – CNPJ: 08.686.945/0001-10, 
QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 26.183.729/0001-34 e CFR CONSTRUÇÕES – CNPJ: 
28.099.674/0001-04, foram HABILITADAS, por cumprir de forma integral os itens 5 e 6 do edital. 
Já a empresa, ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 37.566.790/0001-87, não atendeu 
aos itens 5.5.2 e 5.5.11 e a empresa FM CONSTRUÇÃO – CNPJ: 11.958.594/0001-64, não atendeu 
ao item 5.5.11, onde foram INABILITADAS, por descumprir as exigências do edital, abrindo-se o 
prazo recursal e vistas ao processo aos interessados. Maiores informações através do e-mail; 
alagoinhalicitacao2021@gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Dr. João Pequeno, 39 - Centro 
- Alagoinha - PB, no horário de expediente normal das 08h00min às 12h00min.

Alagoinha, 27 de abril de 2022.
RITA DE CÁSSIA TRAJANO MACENA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI 

CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022

OBJETO: Contratação de empresa ou pessoa física, para execução dos serviços de transporte 
escolar, destinado a rede de ensino municipal, junto a Secretaria de Educação deste município. A Pre-
goeira convoca o comparecimento dos participantes: ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ 02102969410; 
ALBERDAN WILKSON SAMPAIO SANTOS 08743113494; ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA; APS 
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA; BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO; CARLOS 
ALBERTO ANTONIO DE ALBUQUERQUE; D J DA SILVA; EURILANDIA DAS DORES COSME; 
GILVAN SILVA DO NASCIMENTO; GOPAN CONSTRUCOES EIRELI; JARDIEL JULIO DA SILVA; 
JOÃO ABIS DA SILVA; JOSEVALDO ALVES DA SILVA; MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA EIRELI; 
PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448; RICARDO JOSE NASCIMENTO DOS SAN-
TOS; LARISSA DE LOURDES BORGES FELIX 71390216438, para continuidade dos trabalhos, 
que será realizado no dia 05 de maio de 2022 às 14:00 horas. 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, 27 de abril de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSO-
CIAL – CAPS I. LICITANTE HABILITADO: UG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI. . LICITANTE 
INABILITADO: GMF CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES 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 05/05/2022, às 09:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, no horário das 07:00 as 
11:00 horas dos dias úteis. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. 

Belém - PB, 26 de Abril de 2022
JOSIVAN BATISTA DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE UM VEÍCULO DE GRANDE PORTE TIPO CAMINHÃO BASCULANTE PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BELÉM–PB; 
ADJUDICO o seu objeto a: MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - R$ 484.500,00.

Belém - PB, 25 de Abril de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE BELÉM

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO PRAZO Partes: PREFEI-

TURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS 
E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - CNPJ nº 27.636.436/0001-28. Ref. PE 00004/2021. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PARA O MUNICIPIO DE BELÉM POR MEIO 
DO CONVÊNIO N° 890669/2019. Extrato do 5º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00192/2021, com 
a empresa acima mencionada, correspondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO 
30 (dias), passando sua vigência perdurar 22.04.2022 até 22.05.2022.sob a dotação orçamentária 
08.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.0078.1020 ADQUIRIR MÁ-
QUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
246.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 
DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 247.4.4.90.52.01 EQUIPA-
MENTOS E MATERIAL PERMANENTE 701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU 
INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 248.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE. Assinaturas da prorrogação contratual em: 22/04/2022. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE UM VEÍCULO DE GRANDE PORTE TIPO CAMINHÃO BASCULANTE PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BELÉM–PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MAIS TRUCK COMERCIO 
DE CAMINHOES LTDA - R$ 484.500,00.

Belém - PB, 27 de Abril de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE BELÉM

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO PRAZO Partes: PRE-

FEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS 
LTDA CNPJ nº 38.503.987/0001-30. Ref. PE 00004/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PATRULHA 
AGRÍCOLA PARA O MUNICIPIO DE BELÉM POR MEIO DO CONVÊNIO N° 890669/2019. Extrato 
do 5º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00193/2021, com a empresa acima mencionada, corres-
pondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO 30 (dias), passando sua vigência perdurar 
22.04.2022 até 22.05.2022 sob a dotação orçamentária: 08.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E MEIO AMBIENTE 20.606.0078.1020 ADQUIRIR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 246.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MA-
TERIAL PERMANENTE 700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS 
CONGÊNERES DA UNIÃO 247.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 701 
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS 
ESTADOS 248.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. Assinaturas da 
prorrogação contratual em: 22/04/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025-2022
Aviso de interposição de recurso referente a PPNº 0025-2022. Objeto: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE FÓRMULAS LÁCTEAS E SU-
PLEMENTOS ALIMENTARES PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADE DE 
SUPLEMENTAÇÃO E OU ALIMENTAÇÃO ESPECIAL CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, 
PRESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA MÉDICA E/OU DE NUTRICIONISTA PARA OS USUÁRIOS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 
DE 2022. A CPL comunica a interposição de Recurso por parte da empresa ART MED COMERCIAL 
EIRELI, CNPJ: 04.361.467/0001-18 contra a decisão da CPL da fase de Habilitação. Os interessa-
dos poderão apresentar contrarrazões ao recurso administrativo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
conforme consta no § 3º do art 109 da Lei 8.666/93. O referido recurso encontra-se disponível para 
consulta no endereço eletrônico https://belem.pb.gov.br, bem como na Sala da Comissão Permanente 
de Licitações onde os licitantes poderão obter vistas.

Belém- PB, 27 de abril de 2022.
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

AVISO DE CONVOCAÇÃO CONTINUAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022
O Município de Belém, Estado do Paraíba, torna público e para conhecimento das licitantes e de 

quem mais interessar que a licitação supramencionada, que tem por Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ESPECIALIDADES 
JUNTO A REDE BÁSICA E ESPECIALIZADA DE SAÚDE PARA CONSULTAS, RETORNOS E PRO-
CEDIMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB, terá continuidade 
no dia 02/05/2022, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém 
- PB, no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. 

Belém - PB, 27 de Abril de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA

RUA EMÍLIA LEITE - Nº 05
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 0016/2022 – PMBV

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0053/2022 – PMBV
O Município de Boa Ventura/PB, através do seu Pregoeiro Oficial, torna público que fará realizar 

licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, às 09:00hs (horário local) 
do dia 10 de MAIO de 2022, objetivando a realização de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA PARA SEREM 
UTILIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA/PB.A sessão pública será realizada 
na sala de reuniões no anexo do Prédio da Prefeitura de Boa Ventura, localizada a Rua Emília Leite, 
nº 05, Centro, Boa Ventura - PB. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser adquirido exclusivamente 
e gratuitamente pelo site www.boaventura.pb.gov.br ou por e-mail (licitacaopmboaventura2@gmail.
com), a partir da publicação deste aviso.

Boa Ventura - PB, 26 de abril de 2022.
LIVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA

RUA EMÍLIA LEITE - Nº 05
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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

CONTRATO Nº.  01.007/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
CONTRATADO: MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA, CPF Nº 027.181.334-22
OBJETIVO: Contratação de serviços técnicos especializados na elaboração e revisão de 

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

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

gibilidade nº. 004/2022 e PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2022
DATA DA ASSINATURA: onde se lê a data no dia 07 de Abril de 2022, lê-se corretamente dia 

08 de Abril de 2022..

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº. 20301/2021- CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS. 
CONTRATADO: F V DOS SANTOS EIRELI, CNPJ nº 33.665.164/0001-97. FUNDAMENTAÇÃO: 
PARÁGRAFO ÚNICO:Para prorrogação do prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado 
dentro da vigência deste, descrito na Cláusula Décima Sexta, na forma prevista no parágrafo 1º 
do art. 57 da Lei Federal 8.666/93 e suas  ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO DO TERMO 
ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 
ORLA DO BALNEÁRIO CANGATI NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CONTRATO 
1056277–96/2018 /MINISTÉRIO DO TURISMO, POR 08(OITO) MESES A PARTIR DE 26 DE ABRIL 
DE 2022. DATA DA ASSINATURA: 22 DE ABRIL DE 2022.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00039/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licita-
caocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de cestas básicas 
para serem distribuídos aos indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidos 
pela Secretaria de Assistência Social para o exercício de 2022. 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: das 08:00 as 14:00 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@
yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.
licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 27 de Abril de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. 
Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 14:00 horas do dia 13 de 
Maio de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR A 
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE – CAPACIDADE 50 CRIANÇAS – NO MUNICÍPIO CUITÉ DE 
MAMANGUAPE–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 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, 27 de Abril de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Presidenta da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2022

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 11 de 
Maio de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos, com e sem a inclusão 
de condutor, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape (Se-
cretarias), conforme termo de referencia. 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 pos-
teriores 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, 27 de Abril de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços remanescentes de implantação 

de Sistemas de Abastecimento de Água em diversas comunidades no município de Condado. Data 
e Local: 16 de Maio de 2022 às 09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio 
Leite, 395 - Centro – Condado/PB. O edital está disponível no Portal Oficial do Município: http://www.
condado.pb.gov.br e no Mural de Licitação no Portal do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba: 
https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Condado-PB, 27 de Abril de 2022. 
FRANCISCA LIDIANE ALVES DA SILVA

Presidente da CPL 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.075/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2022

OBJETIVO; Contratação de serviços continuado de manutenção de veículos, sem fornecimento 
de peças, incluindo Serviço Freio, Alternador, Motor, Suspensão dianteira e traseira, Caixa Marcha, 
Embreagem, parte elétrica, bombas, bicos, Serviço de Retifica e outros serviços, destinados a frota 
de veículos do município, conforme especificação do edital e seus anexos

A reunião as 09:30hs do dia 17 de maio de 2022 na sala da CPL, informação no endereço Rua Cô-
nego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-feiras, 
das 8h às 12h. site da prefeitura https://www.desterro.pb.gov.br/-e-mail;prefeituradedesterrocpl@
gmail.com e site do TCE_PB http://www.tce.pb.gov.br

Desterro - PB, 26 de abril de 2022.
GislayneCrisley Henriques Soares

Pregoeira Oficial/PMD

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 28 de abril de 2022      25Publicidades



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00005/2022, que objetiva: ontratação de show  musical com “As Morenas – Albinha & Nayana”, 
para apresentação nos festejos alusivos a Emancipação Política da cidade de Damião, que se rea-
lizará no dia 29.04.2022 em praça pública desta cidade; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: JOSÉ EDSON CORREIA ME - R$ 15.000,00.

Damião - PB, 27 de Abril de 2022
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: ontratação de show musical com “As Morenas – Albinha & Nayana”, para apresen-

tação nos festejos alusivos a Emancipação Política da cidade de Damião, que se realizará no dia 
29.04.2022 em praça pública desta cidade. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00005/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Damião:05.00 – SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 13.392.2007.2030–. ELEMENTO DE DESPESA:3.3.90.39.01 – OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até 27/05/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00077/2022 - 27.04.22 - JOSÉ EDSON 
CORREIA ME - R$ 15.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para executar obra civil pública de abasteci-

mento de água na comunidade dos Manecos neste município. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de 
Preços nº 00002/2022. DOTAÇÃO: 02.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 15.451.0014.1034 
4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 26/07/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00034/2022 - 27.04.22 - PIERRE JAN DE OLIVEIRA 
CHAVES EIRELI - R$ 701.456,41.

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2022, que objetiva: 
Contratação de empresa de engenharia para executar obra civil pública de abastecimento de água 
na comunidade dos Manecos neste município; HOMOLOGO o correspondente procedimento lici-
tatório e ADJUDICO o seu objeto a: PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI - R$ 701.456,41.

Gurinhém - PB, 27 de Abril de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00035/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Materiais de Limpeza e outros para melhor atender as necessidades da administração municipal, 
conforme termo de referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 21.770,00; J. T. A. 
COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA – ME - R$ 2.000,00; JOELISSON CAVALCANTE 
DO NASCIMENTO - R$ 258.486,00; OLIVEIRA & EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - R$ 
106.539,50; PAULO PONTES DA SILVA - R$ 19.600,00.

Guarabira - PB, 20 de Abril de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação / Locação de veículos diversos para o exercício de 2022. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00042/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS 
/ OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2022 Elementos de despesa 3.3.90.36.01 – 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefei-
tura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00196/2022 - 04.04.22 - ABONISIA DE OLIVEIRA ANSELMO 
- R$ 18.000,00; CT Nº 00197/2022 - 04.04.22 - ALTOMIR MIGUEL ALVES - R$ 19.620,00; CT Nº 
00198/2022 - 04.04.22 - ANDREIA LORENÇO MEDEIROS - R$ 19.710,00; CT Nº 00199/2022 
- 04.04.22 - ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS - R$ 19.350,00; CT Nº 00200/2022 - 
04.04.22 - ANTONIO DE PADUA PAIVA - R$ 19.755,00; CT Nº 00201/2022 - 04.04.22 - CARLOS 
DANILO BEZERRA DA SILVA - R$ 14.940,00; CT Nº 00202/2022 - 04.04.22 - CLODOALDO LEAL 
DA SILVA - R$ 19.710,00; CT Nº 00203/2022 - 04.04.22 - DENILDO FERNANDES DA SILVA - R$ 
19.710,00; CT Nº 00204/2022 - 04.04.22 - DIOLEIDE NOBREGA GOMES - R$ 19.620,00; CT Nº 
00205/2022 - 04.04.22 - EDSON FELIPE ALVES - R$ 20.205,00; CT Nº 00206/2022 - 04.04.22 - 
ERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - R$ 19.755,00; CT Nº 00207/2022 - 04.04.22 - FABIANO 
CANDIDO DE SOUZA - R$ 19.980,00; CT Nº 00208/2022 - 04.04.22 - FLAVIANO HENRIQUE DA 
CUNHA - R$ 18.900,00; CT Nº 00209/2022 - 04.04.22 - GERALDO BENEDITO DA SILVA - R$ 
19.710,00; CT Nº 00210/2022 - 04.04.22 - IVANILDO FELIPE DE MACENA - R$ 19.647,00; CT Nº 
00211/2022 - 04.04.22 - IVONEIDE SOARES FLORENCIO - R$ 10.800,00; CT Nº 00212/2022 - 
04.04.22 - JAILSON PEREIRA DE SOUSA - R$ 19.530,00; CT Nº 00213/2022 - 04.04.22 - JOSE 
CLOVES LIMA - R$ 19.665,00; CT Nº 00214/2022 - 04.04.22 - JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA - R$ 
19.791,00; CT Nº 00215/2022 - 04.04.22 - LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS - R$ 17.820,00; 
CT Nº 00216/2022 - 04.04.22 - LUAN BARBOSA GOMES - R$ 19.215,00; CT Nº 00217/2022 - 
04.04.22 - MARCONDES SOARES PEREIRA - R$ 19.530,00; CT Nº 00218/2022 - 04.04.22 - MARIA 
DO CARMO DE LIMA - R$ 19.530,00; CT Nº 00219/2022 - 04.04.22 - MARIA LUCIA MACENA DOS 
SANTOS - R$ 19.611,00; CT Nº 00220/2022 - 04.04.22 - MARINALDO ALBERTINO DA SILVA - R$ 
19.710,00; CT Nº 00221/2022 - 04.04.22 - MARIO MENDES DA COSTA - R$ 18.900,00; CT Nº 
00222/2022 - 04.04.22 - MICHEL DE SOUZA SILVA - R$ 19.710,00; CT Nº 00223/2022 - 04.04.22 
- NORMA SUELY RAMOS - R$ 13.050,00; CT Nº 00224/2022 - 04.04.22 - RAYANE FELICIANO 
PEREIRA - R$ 19.710,00; CT Nº 00225/2022 - 04.04.22 - VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA - R$ 
20.160,00.
  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00043/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
madeiras e outros conforme termo de referência para atender a demanda do município; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS 
OLIVEIRA - R$ 256.110,00; JOSÉ CAVALCANTE DOS SANTOS - R$ 70.610,00.

Guarabira - PB, 18 de Abril de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00044/2022, que objetiva: Aquisições de urnas 
funerárias e serviços de traslados destinadas aos sepultamentos de falecidos de famílias reconhe-
cidamente carentes do Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - R$ 255.200,00.

Guarabira - PB, 18 de Abril de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições de urnas funerárias e serviços de traslados destinadas aos sepultamentos 

de falecidos de famílias reconhecidamente carentes do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00044/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação 
consignada no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Guarabira e: CT Nº 00243/2022 - 18.04.22 - FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS 
DE NAZARÉ LTDA - R$ 255.200,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00045/2022, que objetiva: Aquisições de 
Equipamentos para Implantação de Sistema de Câmeras nos diversos Prédios Públicos do Município 
e outros; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ELETROPEÇAS TI 
TECNOLOGIA PARA GOVERNO E EMPRESAS - R$ 22.900,00; KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO 
- R$ 52.090,00; LINDICLECIO DE MACEDO ALVES EIRELI - R$ 13.070,00.

Guarabira - PB, 20 de Abril de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições de Equipamentos para Implantação de Sistema de Câmeras nos diversos 

Prédios Públicos do Município e outros. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00045/2022. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orça-
mento Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 
00244/2022 - 20.04.22 - ELETROPEÇAS TI TECNOLOGIA PARA GOVERNO E EMPRESAS - R$ 
22.900,00; CT Nº 00245/2022 - 20.04.22 - KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO - R$ 52.090,00; CT 
Nº 00246/2022 - 20.04.22 - LINDICLECIO DE MACEDO ALVES EIRELI - R$ 13.070,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
TERMO DE ADESÃO 01.2022 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: Termo de Adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico SRP nº 03/2022, 
Ata de Registro de Preços nº 03/2022 Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, conforme documentos 
acostados, tudo em conformidade ao amparo contido no Decreto nº 7892, de 23 de Janeiro de 2013. 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE 
( MOBULIÁRIO GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS 
DE ALEXANDRIA/RN, a autorização do Órgão gerenciador e declaração de aceitação da empresa 
APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, tudo em conformidade ao que preceitua o 
Decreto nº 7892, de 23 de Janeiro de 2013. Com base nas informações constantes do Processo em 
referência, através de Adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do referido Pregão Presencial, 
em cumprimento aos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores e 
competente parecer Jurídico, HOMOLOGO e ADJUDICO o objeto, em favor da empresaAPFORM 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-, inscrita no CNPJ sob o nº , 06.198.597/0001-07 no 
valor de R$ 1.079.500,00 (Hum milhão  setenta e nove Mil e quinhentos reais).

Guarabira/PB, 26 de abril de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Termo de Adesão a Ata de registro de preços nº 03/2022 do Pregão Eletrônico SRP 
nº 03/2022 da Prefeitura Municipal de Cabedelo, conforme extrato da Ata de Registro de Preços 
publicada na Imprensa Oficial tudo em conformidade ao amparo contido no Decreto n.º 7892, 
de 23 de Janeiro de 2013, Decreto nº 34.986/2014 e das demais normas legais aplicáveis, para 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE 
( MOBULIÁRIO GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS 
DE ALEXANDRIA/RN. FUNDAMENTO LEGAL: Termo de Adesão 01/2022 PMG. AMPARO LEGAL: 
Decreto n.º 7892, de 23 de Janeiro de 2013, Lei Federal n.º 10.520/2002. RECURSOS ORÇAMEN-
TÁRIOS: RECURSOS PRÓPRIOS / FEDERAIS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento 
vigente. Elemento de despesa: 3.3.90.30.01 – Material de Consumo VIGÊNCIA: Dezembro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 270/2022 –26.04.2022 – 
APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - R$ 1.079.500,00 

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB

EXTRATO DE ADITIVO
Modalidade Tomada de Preços Nº 00010/2019. Contrato: 00295/2021-CPL. Aditivo: 02. Objeto 

da Licitação: CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPO-
ROROCA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Condições de Pagamento: Conforme Planilha 
de Medição. Valor Global de R$ 154.288,83 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL DUZENTOS 
E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS). Rubrica orçamentaria: Recursos 
Federais Próprios e Outros do Município de Itapororoca: 08.000 Sec Munic Infra Est, Meio Amb e 
Rec Hid 15 451 0501 1012 CONST DE CALÇAMENTOS, MEIO-FIOS E GALERIAS 000170 4490.51 
99 Obras e Instalações 1510 150.000,00 0,33 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de 
Repasse da União 000184 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATO 
Nº: 1054161-15. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA. Contratada: GRA-
MARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI. Data da Assinatura do Contrato: 22 de Outubro de 
2021. Data da Assinatura do Aditivo: 18 de Janeiro de 2022. Vigência do Aditivo: 20 de Julho 2022.  

Itapororoca - PB, 18 de Janeiro de 2022.
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB 
EXTRATO DE ADITIVO

Modalidade Tomada de Preços Nº 00011/2019. Contrato: 00206/2019-CPL. Aditivo: 05. Objeto 
da Licitação: Pavimentação e drenagem em diversas ruas do município de Itapororoca-PB, confor-
me planilha orçamentária e termo de referência. Condições de Pagamento: Conforme Planilha de 
Medição. Valor Global de R$ 376.756,42 (TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL SETECENTOS E 
CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS). Rubrica orçamentaria: Recursos 
Próprios, Federais e Outros do Município de Itapororoca: 08.000 Sec Munic Infra Est, Meio Amb 
e Rec Hid; 15 451 0501 1012 CONST DE CALÇAMENTOS, MEIO-FIOS E GALERIAS; 000170 
4490.51 99 Obras e Instalações 

1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União; 000184 3390.39 
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; CONTRATO Nº: 1013619-47. Contratante: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA. Contratada: GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS 
EIRELI. Data da Assinatura do Contrato: 11 de Novembro de 2019. Data da Assinatura do Aditivo: 
18 de Outubro de 2022. Vigência do Aditivo: 26 de Outubro de 2022. 

 Itapororoca - PB, 18 de Outubro de 2022.
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 045/2022

Tomada de Preços Nº 002/2022. Contratante: Prefeitura de Livramento-PB. Contratante: Ventura 
& Leite Serviços De Engenharia Ltda-EPP, CNPJ: 37.261.300/0001-34. 1º) Objeto: Prestar serviços 
de engenharia na Pavimentação da Rua João Pereira Filho (Estaca 0,00 a Estaca 7,00 + 7,20 m); 
2º) Objeto: Prestar serviços de engenharia na Pavimentação da Rua João Pereira Filho (Estaca 7,00 
+ 7,20m a Estaca 11 + 11,67m); 3º) Objeto: Prestar serviços de engenharia na Pavimentação da 
Rua Pref. João Torres Vilar (Estaca 0,00 a Estaca 4 + 11,26m). Todas na cidade de Livramento-PB, 
conforme Contrato de Trabalho Nº 1076633-99/2021-CAIXA. Valor total: R$ 275.093,98 (duzentos 
e setenta e cinco mil, noventa e três reais, noventa e oito centavos). Vigência para execução dos 
serviços: Será de 08 (oito) meses, contados a partir da assinatura do contrato e da ordem de 
serviços. Vigência do contrato: Será até 31/12/2022. Fonte de recurso: Próprios previsto no orça-
mento vigente do município de Livramento-PB e do Governo Federal (OGU não-PAC) através do 
Programa de Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano, Caixa Econômica Federal Operação 
Nº 1076633-99, Siconv Nº 911473/2021, da Contrato de Repasse nº 1076633-99/2021. Dotação: 
QDD/2022. Partes ass.: Ernandes Barboza Nóbrega (Pela contratante) e Sr. José Josemar Ventura 
(Pela contratada). Notificação: No prazo de 8 (Oito) dias úteis, contado a partir do 1º dia útil desta 
publicação, para a contratada prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor 
da contratação, em conformidade com Art. 56 da Lei 8.666/93, e a clausula decima quinta do edital 
(Garantia de execução contratual).

Livramento/PB, 19 de abril de 2022.
Ernandes Barboza Nóbrega 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de materiais de construção diversos para melhor atender as 
necessidades da Administração Municipal no exercício 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-
sencial nº 00007/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação 
consignada no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Logradouro e: CT Nº 00088/2022 - 13.04.22 - A P B DE LIMA CRUZ - R$ 563.263,67.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO/PB 
HOMOLOGAÇÃO

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

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2022, que objetiva: Aquisições parceladas de 
materiais de construção diversos para melhor atender as necessidades da Administração Municipal 
no exercício 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: A P B DE 
LIMA CRUZ - R$ 563.263,67.

Logradouro - PB, 12 de Abril de 2022
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 10h00min do dia 10 de Maio de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 01 (uma) ambulância tipo: 
A – Simples Remoção tipo Furgoneta 0KM primeiro uso, destinada a Secretaria de Saúde deste 
município, conforme especificações do Termo de Referência. 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 04/13; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos 
dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitamulungupb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Mulungu - PB, 27 de Abril de 2022
GETULIO COSTA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 11 de Maio 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de mate-
riais de expediente diversos, destinado para diversas secretarias e ao Fundo Municipal de Saúde 
deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal 
nº 0013/07; 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) 3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 27 de Abril de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 11:00 horas do dia 11 de Maio de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços de 
lavagem de veículos e máquinas pesadas para atender as necessidades da frota Municipal. 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 0013/07; 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) 3625–1111. E-
-mail: licitaadmprefeitura@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 27 de Abril de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 12:00 horas do dia 11 de Maio 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Veículo 
Automotivo para atender as necessidades do Munícipio de Marcação – 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 0013/07; 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) 3625–1111. E-mail: licita-
admprefeitura@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 27 de Abril de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 08:00 horas do dia 12 de Maio de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
peças e acessórios original e genuína, para manutenção de veículos oficiais pertencentes à frota 
do Município de Marcação–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 0013/07; 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) 3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@gmail.com. Edital: www.tce.
pb.gov.br. 

Marcação - PB, 27 de Abril de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022
O PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, no uso das atribuições que lhe foram confe-

ridas 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, R E S O L V E: ADJUDICAR 
o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00011/2022, que objetiva: Aquisição 
de pneus, câmaras, protetores e realização dos serviços automotivos congêneres destinados a 
frota de veículos pertencentes à  Prefeitura Municipal de Manaíra - PB; com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor; com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, a: S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS 
- CNPJ: 11.707.042/0001-83 - Valor: R$ 339.029,75; E REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - 
CNPJ: 35.356.369/0001-16 - Valor: 23.720,00.

Manaíra - PB, 26 de abril de 2022. 
JOSÉ ALBERTO TAVARES JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, no uso de suas atribuições legais, R E S O L 
V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00011/2022, que 
objetiva: Aquisição de pneus, câmaras, protetores e realização dos serviços automotivos congêne-
res destinados a frota de veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de Manaíra - PB; com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) 
vencedor(es): S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS - CNPJ: 11.707.042/0001-83 - Valor: R$ 
339.029,75; REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA CNPJ: 35.356.369/0001-16. Valor: R$ 23.720,00. 
Publique-se e cumpra-se. 

Manaíra - PB, 27 de abril de 2022. 
 MANOEL VIRGULINO SIMÃO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 11:30 horas do dia 12 de Maio de 2022, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL (CONVÊNIO N. 033/2021). Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 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: (083) 33841247. E-mail: 
licitacaopocinhos@gmail.com . Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 27 de Abril de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 horas do dia 10 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS. 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) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.
com. Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 26 de Abril de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 10:00 horas do dia 10 de Maio de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS. 
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 3.555/00; 
Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 26 de Abril de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ

RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022

A Prefeitura Municipal de Puxinanã, através de sua CPL, torna público aos licitantes interes-
sados, o resultado da fase de julgamento dos Documentos de Habilitação da Tomada de Preços 
nº. 001/2022, que tem por objeto a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO LOTEAMENTO NOSSA 
SENHORA DE FÁTIMA LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ - PB, como segue: 
EMPRESAS INABILITADAS:QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 26.183.729/0001-34 por 
não atender aos seguintes itens do Edital: 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10, 6.1.11, 6.1.12; 
GR CONSTRUTORA EIRELI ME, CNPJ: 27.450.426/0001-01  por não atender aos seguintes 
itens do Edital: 6.1.2.3, 6.1.4.2.1.1; A S CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 33.506.391/0001-70 
por não atender aos seguintes itens do Edital: 6.1.4.1, EMPREITEIRA TAVARES EIRELI, CNPJ: 
03.255.805/0001-71 por não atender aos seguintes itens do Edital: 6.1.3.2, DIAS CONSTRUÇÕES 
LTDA EPP, CNPJ: 17.421.938/0001-88  por não atender aos seguintes itens do Edital: 6.1.3.2. 
EMPRESAS HABILITADAS:ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES 
EIRELI ME, CNPJ: 05.881.170/0001-46, RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIVELI, CNPJ: 
29.878.872/0001-39, SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME, CNPJ: 14.031.903/0001-
44, JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ: 28.697.127/0001-20, ARC EMPREEN-
DIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 23.744.455/0001-17; E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 17.560.794/0001-40, BSR CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI 
ME, CNPJ: 31.162.496/0001-23, ANTUNES ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 22.455.563/0001-07, 
PR CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ: 36.121.012/0001-11, ARENA CONSTRUÇÕES E LO-
CAÇOES EIRELI, CNPJ: 31.615.295/0001-34; HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 
26.836.842/0001-71, APN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 08.317.848/0001-50, 
INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 03.757.786/0001-84, COFEM CONS-
TRUÇOES SERVIÇOS TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ: 17.440.286/0001-29, RETA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 19.744.104/0001-39, RENOVAR CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 19.910.1005/0001-06, TORRES CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 
14.313.165/0001-28.Caso não haja manifestação de recursos, fica marcada a sessão de abertura 
das propostas de preços para o dia 06 de maio de 2022, as 10h00 min (horário local) ou na mesma 
hora do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente na referida data, na 
sala da Comissão Permanente de Licitaçãoda Prefeitura de Puxinanã, à Av. Vinte e Oito de Janeiro, 
20 – Centro – Puxinanã - PBinformações através do E-mail: cml.puxinana@gmail.com.

Puxinanã, 27 de abril de 2022
Brenda Yasmim Carvalho de Melo

Presidenta da CPL

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 00023/2022
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00023/2022, tipo 

menor preços unitário, cujo objeto é a Contratação de Empresa especializada no fornecimento 
Exames Oftalmológico e fornecimento de lentes e armação. Abertura dia 11/05/2022 às 08:30 horas, 
a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedrabranca.
pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br e demais informações pelo e-mail pedrabrancacpl@gmail.com

Pedra Branca - PB, 27 de abril de 2022
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO

Pregão Presencial nº 0009//2022
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, tornar 

público o resultado de julgamento de habilitação do Pregão Presencial Nº 0009/2022, cujo objeto 
é aquisição de Gêneros alimentícios para secretaria de Ação Social e Cidadania e outras. Estão 
habilitadas: JOANA DARC COSTA AFREU, JULIANO OLIVEIRA BATISTA-MEI e AIRTON LUCAS 
RIBEIRO DA SILVA-ME, foi declarada desclassificada a empresa COMERCIAL VARZEA DO PADRE 
LTDA, concedesse prazo.

Pedra Branca-PB, 27 de abril de 2022.
Severino Luiz de Caldas

 Pregoeiro 

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial nº 00022/2022
Objeto: Aquisição de pneus, câmara de ar e colete, para os veículos pertencentes ao município.
Vencedora: - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME, com o valor global de R$ 938.790,00 (no-

vecentos e trinta e oito mil setecentos e noventa reais)
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.
Pedra Branca-PB, 27 de abril de 2022.

Josemario Bastos de Souza
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

CONVOCAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2022

OBJETO: Aquisição de materiais odontológicos diversos, para melhor atender as necessidades 
da Secretaria de Saúde deste município. O Pregoeiro oficial convoca o comparecimento das se-
guintes empresas:FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E 
HOSPITALARES LTDA; IN – DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉD. E HOSPITALARES 
LTDA; M & R COMERCIO EIRELI;ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE 
EIRELI; ORTOSHOP COMERCIO LTDA;  para continuação dos trabalhos – FASE DE HABILITAÇÂO, 
que será realizado no dia 29 de abril de 2022 às 16:00 horas, no prédio da Prefeitura Municipal 
de Rio Tinto - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 993335316 para dar continuidade ao certame licitatório. 

Rio Tinto - PB, 27 de abril de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022

OBJETO: Contratação de empresa do pertinente, para execução dos serviços de pavimentação 
em paralelepípedos de trecho da Rua Projetada 02 na comunidade Rua Nova, localizada neste 
município, conforme Convênio nº 0058/2021 – Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da 
Articulação Município. LICITANTES HABILITADOS: B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA; 
CONSTRUTORA JEW LTDA; DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES 
LTDA; GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA; HARG EMPREENDIMENTOS, 
CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA; HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; JGM 
ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA; PR CONSTRUCOES EIRELI; QUALITY CONSTRUCO-
ES LTDA; R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; SABUGI CONSTRUCOES EIRELI; 
SAMPAIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; THALYSON THELYNO DE SOUSA LIMA 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 
06/05/2022, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio 
Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com

Rio Tinto - PB, 27 de Abril de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00014/2022, que objetiva: FORNECIMENTO 
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉ-
DIOS PÚBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu objeto 
a: CICERO GEOVANIO PRAZERES DE MELO - R$ 110.837,20; JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA 
- R$ 288.032,57; JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME - R$ 1.369,00.

Remígio - PB, 19 de Abril de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00014/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00014/2022, que objetiva: FORNECIMENTO DE 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS 
PÚBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: CICERO GEOVANIO PRAZERES DE MELO - R$ 110.837,20; 
JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - R$ 288.032,57; JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME 
- R$ 1.369,00.

Remígio - PB, 20 de Abril de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito 
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO 

E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00014/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Mu-
nicípio de Remígio: 02.010 Secretaria de Gestão 04 122 2002 2002 Manutenção das Atividades da 
Secretaria de Gestão 02.020 Secretaria de Administração e Finanças 04 122 2002 2005 Manutenção 
da Secretaria de Administração e Finanças 02.030 Procuradoria–Geral de Remígio 04 122 2002 
2007 Manutenção da Procuradoria Geral do Município 02.040 Secretaria de Saúde 10 301 2002 
2009 Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde 02.050 Secretaria de Educação 12 361 
1001 2010 Manutenção das atividades do Ensino Fundamental 12 361 1001 2012 Manutenção do 
Ensino Fundamental – Fundeb – 30% 12 365 1001 2015 Manutenção das Atividades do Ensino 
Infantil 12 361 1001 2016 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos 02.060 Secretaria de 
Trânsito 26 122 2002 2024 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito 02.070 Secretaria 
de Desenvolvimento Social 08 122 1003 2025 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desen-
volvimento Social 08 243 1003 2026 Manutenção do Conselho Tutelar 02.080 Secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos 15 451 1004 1012 Estruturação da Rede de Serviços Públicos Municipal 15 122 
2002 2028 Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 02.090 Secretaria 
de Agricultura e Meio Ambiente 20 122 2002 2029 Manutenção das Atividades da Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente 02.110 Fundo Municipal de Saúde 10 301 1002 2035 Manutenção do 
Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde– Atenção Primária 10 305 1002 2036 Manutenção 
do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde– Vigilância em Saúde 10 302 1002 2037 Manu-
tenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde–Atenção Especializada (MAC) 10 302 
1002 2039 Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavirus – COVID–19 02.120 Secretaria 
de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico 13 122 1005 2040 Manutenção das Atividades 
da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico 13 392 1005 2041 Promoção de 
Eventos Sociais e Culturais 02.130 Secretaria de Esporte e Lazer 27 122 1005 2043 Manutenção 
das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer 02.140 Fundo Municipal de Assistência Social 08 
244 1003 2044 Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofertados ou 
Referenciados ao CRAS E Beneficios Eventuais 08 244 1003 2045 Manutenção do Fundo Muni-
cipal de Assistência Social 08 243 1003 2046 Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ 08 244 
1003 2048 Serviço de Proteção Social Básica 08 244 1003 2050 Manutenção e Gerenciamento 
do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único–IGDBF 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros 
– Pessoa Jurídica Fonte de recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 15001002 Recursos 
não Vinculados de Impostos – Saúde 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos – MDE 
15500000 Transferência do Salário– Educação 15690000 Outras Transferências de Recursos do 
FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências 15401030 Transferências do 
FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos – 30% 17010000 Outras Transferências de 
Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 16000000 Transferências Fundo a Fundo 
de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 16600000 Transferência de Recursos do 
Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00132/2022 - 20.04.22 
- JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - R$ 288.032,57; CT Nº 00133/2022 - 20.04.22 - CICERO GEO-
VANIO PRAZERES DE MELO - R$ 110.837,20; CT Nº 00134/2022 - 20.04.22 - JSA COMERCIO 
E SERVIÇOS LTDA - ME - R$ 1.369,00.
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 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 
ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00017/2022, que objetiva: FORNECIMENTO 
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO AÇOS PARA ESTRUTURAS GERAIS PARA AS DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO; ADJUDICO o seu objeto a: CICERO GEOVANIO 
PRAZERES DE MELO - R$ 73.020,00; JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - R$ 61.569,88.

Remígio - PB, 19 de Abril de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS 

Pregoeiro Oficial 
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00017/2022, que objetiva: FORNECIMENTO DE 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO AÇOS PARA ESTRUTURAS GERAIS PARA AS DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento lici-
tatório em favor de: CICERO GEOVANIO PRAZERES DE MELO - R$ 73.020,00; JOSE ARLINDO 
OLIVEIRA SILVA - R$ 61.569,88.

Remígio - PB, 20 de Abril de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO AÇOS PARA ESTRUTURAS 
GERAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00017/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 
02.010 Secretaria de Gestão 04 122 2002 2002 Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão 
02.020 Secretaria de Administração e Finanças 04 122 2002 2005 Manutenção da Secretaria de 
Administração e Finanças 02.030 Procuradoria–Geral de Remígio 04 122 2002 2007 Manutenção 
da Procuradoria Geral do Município 02.040 Secretaria de Saúde 10 301 2002 2009 Manutenção das 
atividades da Secretaria de Saúde 02.050 Secretaria de Educação 12 361 1001 2010 Manutenção 
das atividades do Ensino Fundamental 12 361 1001 2012 Manutenção do Ensino Fundamental – 
Fundeb – 30% 12 365 1001 2015 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 12 361 1001 2016 
Manutenção da Educação de Jovens e Adultos 02.060 Secretaria de Trânsito 26 122 2002 2024 
Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito 02.070 Secretaria de Desenvolvimento Social 
08 122 1003 2025 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social 08 243 
1003 2026 Manutenção do Conselho Tutelar 02.080 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 15 
451 1004 1012 Estruturação da Rede de Serviços Públicos Municipal 15 122 2002 2028 Manuten-
ção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 02.090 Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente 20 122 2002 2029 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente 02.110 Fundo Municipal de Saúde 10 301 1002 2035 Manutenção do Bloco das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde– Atenção Primária 10 305 1002 2036 Manutenção do Bloco das Ações 
e Serviços Públicos de Saúde– Vigilância em Saúde 10 302 1002 2037 Manutenção do Bloco das 
Ações e Serviços Públicos de Saúde–Atenção Especializada (MAC) 10 302 1002 2039 Manutenção 
das Ações de Enfrentamento ao Coronavirus – COVID–19 02.120 Secretaria de Cultura, Turismo 
e Desenvolvimento Econômico 13 122 1005 2040 Manutenção das Atividades da Secretaria de 
Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico 13 392 1005 2041 Promoção de Eventos Sociais 
e Culturais 02.130 Secretaria de Esporte e Lazer 27 122 1005 2043 Manutenção das Atividades 
da Secretaria de Esporte e Lazer 02.140 Fundo Municipal de Assistência Social 08 244 1003 2044 
Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofertados ou Referenciados 
ao CRAS E Beneficios Eventuais 08 244 1003 2045 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência 
Social 08 243 1003 2046 Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ 08 244 1003 2048 Serviço 
de Proteção Social Básica 08 244 1003 2050 Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa 
Família e do Cadastro Único–IGDBF 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte de recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 15001002 Recursos não Vinculados de 
Impostos – Saúde 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos – MDE 15500000 Transferên-
cia do Salário– Educação 15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos 
demais recursos originários de transferências 15401030 Transferências do FUNDEB – Impostos 
e Transferências de Impostos – 30% 17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instru-
mentos Congêneres dos Estados 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social – FNAS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00135/2022 - 20.04.22 - JOSE ARLINDO 
OLIVEIRA SILVA - R$ 61.569,88; CT Nº 00136/2022 - 20.04.22 - CICERO GEOVANIO PRAZERES 
DE MELO - R$ 73.020,00.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a 

Merenda Escolar deste Município em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 
– PNAE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00010/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Riacho de Santo Antônio: 02.060–SEC. DE EDUCAÇÃO 02060.12.306.2004.2006 
– PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, RECURSOS DO PNAE, REC. PRÓPRIOS 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 Riacho de Santo Antônio 
e: CT Nº 00045/2022 - 26.04.22 - WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES - R$ 222.438,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Valdecir Mineiro da Costa, S/N - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, às 09:30 horas do dia 12 de 
Maio de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELÉTRICO EM ATENDIMEN-
TO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 007/13; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3641–1019. E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 27 de Abril de 2022
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a 

Merenda Escolar deste Município em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 
– PNAE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00010/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Riacho de Santo Antônio: 02.060–SEC. DE EDUCAÇÃO 02060.12.306.2004.2006 
– PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, RECURSOS DO PNAE, REC. PRÓPRIOS 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 Riacho de Santo Antônio 
e: CT Nº 00045/2022 - 26.04.22 - WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES - R$ 222.438,00.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA FORNECIMENTO DA INFRA ESTRUTU-
RA DESTINADA A FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 28 DE ABRIL 
DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00009/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Riacho de Santo Antônio: 02.070–SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPOR-
TE E LAZER 02070.13.392.2011.2015 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E 
LAZER 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA FISICA. VIGÊNCIA: até 
26/07/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 
00047/2022 - 27.04.22 - MARIA EDUARDA CUNHA BARBOSA - R$ 17.250,00.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2022, que objetiva: Contratação de 
Empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda Escolar deste Município 
em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE; ADJUDICO o seu objeto 
a: WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES - R$ 222.438,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 26 de Abril de 2022
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

EXTRATO DE CONTRATOS
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 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio 
e:  CT Nº 00046/2022 - 27.04.22 - HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 7.350,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2022, que objetiva: Contratação de Empresa 
para fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda Escolar deste Município em 
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES - R$ 222.438,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 26 de Abril de 2022
MARCELO BARBOSA FERREIRA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00009/2022

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 DV00009/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA FORNECIMENTO DA INFRA ESTRU-
TURA DESTINADA A FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 28 DE 
ABRIL DE 2022; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARIA 
EDUARDA CUNHA BARBOSA - R$ 17.250,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 27 de Abril de 2022
MARCELO BARBOSA FERREIRA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

EXTRATO DE APOSTILAMENTO
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de carteira universitária 
conforme termo de referência e anexos ao edital. Conforme convenio 0403/2021 – Secretaria 
de Estado e da Educação e da Ciência e Tecnologia. Estado da Paraíba PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São 
Sebastião de Lagoa de Roça / Convenio com a Secretaria de Estado da Educação e da Ciência 
e Tecnologia Nº0403/2022 02.050 – Secretaria Municipal de Educação 02.050.12.361.1006.1004 
–02.050.12.361.2002.1008 –44.9052.00.00 –500 – 540 – 550 – 551 – 570 – 571 – 576Fonte. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00028/2022 - 21.03.22 - Emilly Industria 
e Comercio de Moveis Ltda - R$ 87.200,00.
  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Maio de 202, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados,para: Prestação de serviços de locação, montagem e 
desmontagem de estrutura, para as festividades do “Santo Antonio”, que se realizará nos dias 11 
e 12 de junho de 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00  às 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 27 de Abril de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Contratação de serviço de locação de ônibus, capacidade de 48 passageiros, para transporte 
escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino no ano letivo de 2022 do munícipio de São José de 
Piranhas - PB, às 09:00 horas do dia 10 de Maio de 2022, no Auditório Maria Elza, Anexo à Secretaria 
de Municipal de Educação, Rua Sabino Nogueira - Centro - São José de Piranhas - 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 008/09; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:00 às 13:00 horas dos dias úteis, na Sala da CPL, provisoriamente instalada na Secretaria 
Municipal de Educação, Rua Malaquias Gomes Barbosa - Centro - São José de Piranhas. E-mail: 
cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital:www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas - PB, 27 de Abril de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00055/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição 
de bibliotecas de livros infantis paradidáticos móveis e itens para montagem de brinquedotecas, 
para atender as turmas da Educação Infantil do Sistema Municipal de Ensino de São José de Pira-
nhas - PB. Abertura das propostas: dia10de Maio de 2022 às 13h30 (horário de Brasília), através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do 
edital através do endereço eletrônico www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com

São José de Piranhas - PB, 27de Abril de 2022.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00054/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição 
de veículo destinado ao transporte de mobília, equipamentos, utensílios e apoio logístico das 
atividades escolares da Secretaria Municipal de Educação de São José de Piranhas - PB. Aber-
tura das propostas: dia10de Maio de 2022 às 10h30 (horário de Brasília), através do site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através 
do endereço eletrônico www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 27de Abril de 2022.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00047/2022

O Município de São José de Piranhas, Estado do Paraíba, torna público e para conhecimento das 
licitantes e de quem mais interessar possa que a licitação supramencionada, que tem por objeto a 
Aquisição de Patrulha Mecanizada para o município de São José de Piranhas - PB, foi revogada por 
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, conforme 
decisão circunstanciada inserta no competente processo licitatório.

São José de Piranhas - PB, 27 de Abril de 2022.
SINDOVAL VIEIRA LINS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
RESULTADO DE JULGAMENTO
FASE PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
OBJETO:Contratação de empresa para execução dos serviços de ampliação e reforma da 

EMEIEF João Batista Campos, no Distrito Bom Jesus, localizado no Município de São José de 
Piranhas – PB.O Presidente da CPL deste município vematravés deste aviso, comunicar a todos 
os interessados o resultado de julgamento da Fase Proposta de Preços, referente ao processo em 
epígrafe: LICITANTES CLASSIFICADOS CONFORME A PROPOSTA:1º)JATOBA CONSTRUCOES 
E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.320.189/0001-50 – VALOR: R$ 785.310,52; 2º)CONSTRUTORA 
PRUMO EIRELI - CNPJ: 42.253.166/0001-60– VALOR: R$ 799.010,14; 3º)COVALE CONSTRU-
ÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 11.170.603/0001-58 – VALOR: R$ 850.615,44. Abre-se 
prazo recursal de acordo com os termos do Art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
Informações: junto à CPL - São José de Piranhas - PB, das 07:00 às 13:00h, dias úteis. E-mail: 
cplsaojosedepiranhas@gmail.com. 

São José de Piranhas - PB, 27 de Abril de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS

Presidente

Aviso de licitação
CHAMADA PUBLICA 002/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empre-

endedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resolução FNDE n.º 04, 
de 2 de abril de 2015 conforme as condições constantes dos Anexos.

DATA DA SESSAO: 16 de maio de 2022, 09h00min, na sala da CPL, sede da Prefeitura Municipal, 
Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro, Serra Grande - PB. Os interessados poderão obter o texto 
integral do edital através dos endereços eletrônicos www.tce.pb.gov.br. Os interessados poderão 
obter o texto integral do edital através dos endereços eletrônicos no site http:// serragrande.pb.gov.
br//licitacaolista, www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplserragrande@gmail.com: todos os dias úteis das 
08h00min às 12h00min

Serra Grande, PB 26 de abril de 2022.
Mary Janne de Moura Sudário
PRESIDENTE DA CPL/PMSG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE SAÚDE
Santa Rita - PB, 27 de abril de 2022.  

O SECRETÁRIOINTERINO DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, 
no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E: 
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº037/2022, que objetiva: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PAREDES EM DRYWALL A SEREM EXECUTADOS NO PAVIMENTO SUPERIOR DO HOSPITAL 
INFANTIL DE SANTA RITA/PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
os quais apontam como proponente vencedor:

- C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 10.673.625/0001-78
Valor R$: 133.000,00
Publique-se e cumpra-se.

RAFAEL GOMES MONTEIRO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE SAÚDE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de uma ambulância tipo A, Simples Remoção, Tipo Pick–up 4x4, para aten-

der as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Bentinho – PB, proveniente da 
Emenda Parlamentar/Proposta nº 10770.716000/1200–01, conforme Termo de Referência e Plano 
de Trabalho. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00012/2022. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho 
e: CT Nº 00105/2022 - 20.04.22 - BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA - R$ 307.000,00.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de material elétrico destinado as diversas secretarias do município 

de São Bentinho–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2022. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São 
Bentinho e: CT Nº 00108/2022 - 22.04.22 - FRANCISCO SOARES BANDEIRA - R$ 377.051,12; 
CT Nº 00109/2022 - 22.04.22 - PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA - R$ 105.571,50.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de 
material elétrico destinado as diversas secretarias do município de São Bentinho–PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO SOARES BANDEIRA - R$ 
377.051,12; PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA - R$ 105.571,50.

São Bentinho - PB, 20 de Abril de 2022
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2022

OBJETO: Aquisição parcelada de peças para os veículos da frota Municipal de São Bentinho - 
PB.Data e local, às 09:00 horas do dia 12/05/2022, na sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Fe-
linto dos Santos, s/n, Centro, São Bentinho - PB. Anexo à sede da Prefeitura. E-mail:saobentinhopb.
licitacoes@gmail.com. Edital:www.saobentinho.pb.gov.br;www.tce.pb.gov.br.

São Bentinho - PB, 27 de abrilde 2022
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, por meio do site http://bnc.org.br/sistema/, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE 
LIMPEZA E HIGIENE. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 09 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: Decreto Federal nº 10.024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3378–1029. E-
-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. Edital: https://www.pmtacima.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.
br; http://bnc.org.br/sistema/; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Tacima - PB, 22 de Abril de 2022
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2022

REGISTRO Nº 22-00765-3
OBJETO: CONCLUSÃO DA MANUTENÇÃO DA ESCOLA E CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO DE ESGOTO NA ECIT PROF. NICEIA CLAUDINO PINHEIRO, EM CAJAZEIRAS/PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 16 de maio de 2022, às 09h. 

João Pessoa, 27 de abril de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 028/2022

REGISTRO Nº 22-00764-5
OBJETO: REFORMA DA CASA DE APOIO AO ARTISTA POPULAR, EM JOÃO PESSOA/PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 16 de maio de 2022, às 10h. 

João Pessoa, 27 de abril de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL                   

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 030/2022

REGISTRO Nº 22-00759-6
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 

E MANUTENÇÃO DA CADEIRA PÚBLICA, EM ESPERANÇA/PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 16 de maio de 2022, às 11h. 

João Pessoa, 27 de abril de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL           

 Cooperativa Agrícola Mista dos Irrigantes de Catolé do Rocha Ltda.        
Comercialização de Produtos Agrícolas Misto

Praça Getúlio Vargas, 07 –Centro - (83) 3441-1136
CEP: 58884-000 – Catolé do Rocha –PB

CNPJ: 08.331.670/0001-00 NIRE 25400000068
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O presidente da Cooperativa Agrícola Mista dos Irrigantes de Catolé do Rocha Ltda. CNPJ: 

08.331.670/0001-00, no uso das suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA os 
associados, que nesta data somam-se 187 (cento e oitenta e sete) em pleno gozo de seus direitos 
sociais para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no Escritório da Ação 
Contabilidade e Consultoria, na rua Américo Hermenegildo,285 Edifício Eunisia-Centro , nesta cidade 
de Catolé do Rocha/PB, no dia 12 de Maio de 2022. A Assembleia Geral Extraordinária realizar-
-se-á em primeira convocação às 07:30h , com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, 
às 08:30h, em segunda convocação com a presença de metade mais um dos associados e às 
09:30h, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para 
deliberarem e seguinte ordem do dia:

1) Prestação de contas referente ao ano 2021;
2) Destinação das sobras ou rateio das perdas;
3) Eleição do Conselho de Administração para o Triênio de 2022 a 2025;
4) Eleição para Conselho Fiscal;
5) Outros assuntos.
Notas: 
1. São necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos associados presentes para tornar válidas 

as deliberações de que trata a pauta acima.
2. A AGE será realizada fora da sede, por motivo de não comportar a presença de todos os 

cooperados.
Catolé do Rocha-PB, 20 de Abril de 2022

Tarcísio Barreto
Diretor Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE DESTERRO - Município de Desterro/
Estado da Paraíba, inscrito no CNPJ nº 11.983.921/0001-38, com endereço à Rua Francisco 
Leite Ferreira, 218 – Centro – Desterro – PB, CEP 58.695-000, com Carta Sindical de Nº L080 
P064 A1973 emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego e recadastrada através do Processo 
nº 46224.003760/2005-68; SR07795; 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 Desterro - Paraíba, para participarem da 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE 
DESTERRO/PB, a ser realizada no dia 23 de maio de 2022, em sua sede situada à Rua Francisco 
Leite Ferreira, 218 – Centro – Desterro – PB, CEP 58.695-000, com início às 07h30min, em primeira 
convocação e 09h30min 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 Desterro/PB, nos termos do Decreto Lei 1.166/1971; 
b) alterar a denominação do sindicato para Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agri-
cultoras Familiares de Desterro – PB;2) Outras alterações estatutárias decorrentes das anteriores 
do item 1. OTACILIA OLIVEIRA GUIMARAES - Presidente do Sindicato - CPF: 425.272.954-87, NIT: 
11334257596. Endereço: Rua Francisco Leite Ferreira – Centro. CEP: 58.695-000  

Desterro - PB, 28 de abril de 2022.
OTACILIA OLIVEIRA GUIMARAES  

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO, APROVAÇÃO DO 
ESTATUTO SOCIAL, ELEIÇÃO E POSSE DE DIRETORIA DOINSTITUTOMARIA DAS NEVES 

PEREIRA DA SILVA
A Comissão para ConstituiçãodoInstituto MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA neste ato, 

representado pelo senhor ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF sob o n. 884.260.764-
91 e RG n. 142.332-5, convoca a todos os interessados,  nos termos do artigo 53, “caput”, da Lei n° 
10.406 de 10 de janeiro de 2002, (Código Civil Brasileiro), para a realização da Assembleia Geral, 
no dia 02 de MAIO de 2022, às 15:30h em primeira convocação, em seguida às 15:45h em segunda 
convocação com os presentes, na Rua João de Lemos Pessoa, n° 95, Bairro Sandra Cavalcante, 
CEP: 58.410-837 em Campina Grande – Paraíba, a fim de serem deliberados e discutidos a se-
guinte ordem do dia: I - Constituição do InstitutoMaria das Neves Pereira da Silva; II - Aprovação 
do Estatuto Social da entidade; III - Eleição e posse da Diretoria; IV - Assuntos de interesse geral.

Campina Grande, 28 de abril de 2022.
Alexandre Pereira da Silva

Presidente da Comissão Provisória

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PRINCESA ISABEL - Município de 
Princesa Isabel/Estado da Paraíba, inscrito no CNPJ nº 08.922.866/0001-01, com endereço à 
Rua Manoel Maia, 11 – Centro – Princesa Isabel – PB, CEP 58.755-000, com Carta Sindical de 
Nº L067 P065 A1971 emitida pelo Ministério do Trabalho e recadastrada através do Processo nº 
46224.004137/2005-22; SR09583; 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 Princesa Isabel - Paraíba, para participarem 
da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 
DE PRINCESA ISABEL/PB, a ser realizada no dia 25 de maio de 2022, em sua sede situada à 
Rua Manoel Maia, 11 – Centro – Princesa Isabel – PB, CEP 58.755-000, com início às 08h00min, 
em primeira convocação e 10h00min 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 Princesa Isabel/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 Princesa isabel – PB;2) Outras alterações estatutárias 
decorrentes das anteriores do item 1 RAQUEL EMILIA DE LUCENA HENRIQUES - Presidente 
do Sindicato - CPF: 054.514.354-30, NIT: 20373189782. Endereço: Rua Francisca Ferreire de 
Sousa – Maia. CEP: 58.755-000  

                                                                         Princesa Isabel - PB, 28 de abril de 2022.
RAQUEL EMILIA DE LUCENA HENRIQUES 

Presidente

NIVERNAIS AGRONEGOCIOS E ADMINISTRADORA DE BENS SOCIEDADE SIMPLES LTDA, 
CNPJ: 19.609.025/0001-15, torna públicoque requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, 
Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicença deOperaçãopara galpão comercial, situado aVIA LOCAL 
- 08 (MARGEM DA BR-230), S/N, QUADRA-07/LOTE-32A, POÇO, CABEDELO-PR CEP:58310-000. 

A JF VIAMAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, CNPJ 23.655.532/0001-62, torna 
público que requereu da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo 
a LO – Licença de Operação,  de uma Edificação Residencial Multifamiliar, situada à RUA GOLFO 
DE DANZIG, LOTE 11 QUADRA 48, LOT. INTERMARES - Cabedelo-PB.



28  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 28 de abril de 2022 Publicidades
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